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The primary purpose of the study is to investigate the
communication interaction in a library situation. The second
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needs to manage the communication with all the different
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The method used is qualitative interviews about the
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Peter Ingwersen’s and Irene Wormell’s cognitive interactive
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The results of the study show that in spite of the technical
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The use of modern IT, in an active and well-disposed
communication means efficiency and timesaving, independently
of time and place, plus quality and value addition.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Uppsatsen handlar om kommunikation och om informationsförmedlaren som
kommunikatör. Mitt intresse för att skriva om ämnet väcktes i ett inledande
handledningssamtal som jag hade med min handledare. Kommunikation är ett
ämnesområde som intresserar mig och förmedling av information handlar om interaktiv
kommunikation, frågor om kommunikation hör därför till utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap.

I informationsförmedlingen är förmedlarens uppgift bland annat att ta emot information
från kunder och att söka, finna och förmedla information till dem. I den professionella
förmedlingssituationen är det informationsförmedlaren som har huvudansvar för att
kommunikationsprocessen leder fram till att information snabbt och effektivt inhämtas, så
att kunden kan lösa sitt informationsproblem. Hon måste kunna anpassa sin kommunikation
efter olika kunder, informationsproblem och sammanhang. Samtidigt är den professionella
informationsförmedlingen en dialog som bland annat bygger på att alla parter i
informationsförmedlingen aktivt samarbetar för att nå bästa resultat.

Mary Devlin framhäver (enl. Green, 2000) att effektiv kommunikation är essentiell för
professionell och personlig framgång. Hon poängterar att huvudorsaken till svårigheter
mellan kollegor, mellan säljare och kunder handlar om vad hon kallar misslyckad
kommunikation. Hon skriver att vi tror att vi talat tydligt och klart men finner att det vi sagt
inte var vad som hördes (Green, 2000 s.139).

Utgångspunkten för uppsatsen är den kognitiva interaktiva kommunikationsmodell som
beskrivs av Peter Ingwersen och Irene Wormell (1990). De beskriver
informationsförmedlingen som en kommunikationsprocess som är inriktad på att söka
kunskap i de system som samlar in, lagrar och strukturerar information. Det betonar vidare
att informationsförmedlingens primära funktion är att bringa kognitiva strukturer från olika
individer i harmoni. Användare, förmedlare, och informationssystem ska kommunicera
interaktivt (1990, s. 7,13).

Min tanke är inte att ge en heltäckande eller översiktlig bild av olika teoretiska
referensramar om kommunikation eller informationsförmedling inom fältet biblioteks- och
informationsvetenskap och jag lånar även teorier från andra fält. Min tanke är att uppsatsen
som helhet ska belysa olika aspekter av kommunikation som är relevanta för
informationsförmedling.

För att skaffa information om kommunikationen i informationsförmedlingen har jag utfört
intervjuer och observationer. Ett fokus har varit samspelet mellan förmedlare och kund. Ett
annat fokus har varit hur förmedlare kommunicerar och uppfattar kommunikationen med
kunder. Det som sker i kommunikationsprocessen är naturligtvis ett samspel mellan dem
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som deltar och dem som ömsesidigt påverkar varandra. Där påverkar också jag som
intervjuare och observatör vad som sägs och vad som utförs. Mitt intresse är inte i första
hand att studera hur kunder kommunicerar utan att studera samspelet mellan förmedlare
och kund och framförallt hur informationsförmedlare kommunicerar.

I undersökning observerade jag att det förekom svårigheter att få tillträde till att utföra
observationer i informationsdisken och av sökuppdrag. Detta kan bero på olika faktorer:

• rädsla för att exponera sin roll
• ovilja
• pressade arbetsförhållanden
• informationens känsliga natur
• ovana vid att analysera sina rutiner

Jag observerade vidare att yrkesbenämningen på informationsförmedlarna varierade. Det
förekom att de kallade sig:

• informationsspecialister
• bibliotekarier
• dokumentalister

Detta kan säga något om hur man ser på sin yrkesroll. Det var på företagsbiblioteken som
förmedlarna kallade sig informationsspecialister och på universitets- och
högskolebiblioteken kallade de sig bibliotekarier. De som arbetade med sökuppdrag kallade
sig dokumentalister. I uppsatsen kommer jag fortsättande att använda yrkesbenämningen
informationsförmedlare eller förmedlare då jag tycker det är en yrkesbenämning som
passar för den roll som jag beskriver.

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att utifrån den kognitiva interaktiva kommunikationsmodellen
undersöka kommunikationen i informationsförmedlingen, fokus är framförallt på hur
informationsförmedlare kommunicerar och uppfattar denna kommunikation.
Undersökningen sker i en process där jag varvar litteraturstudier, att skriva, att intervjua
och att utföra observationer: samspelet mellan vad jag läser, skriver, ser och hör
informationsförmedlare säga och göra ska växa fram till den färdiga uppsatsen. Målet är att
insamlade kunskaper ska kunna användas för att förbättra utbildningen av bibliotekarier:

Utifrån detta syfte har jag följande frågeställningar:

Ø Vilka är svårigheterna och möjligheterna i kommunikationen i
informationsförmedlingen?

Ø Hur kan man lösa svårigheterna?
Ø Hur används modern IT i denna kommunikation?
Ø Vilken betydelse har den fysiska miljön för förmedlingen?
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1.3 Avgränsningar

Ett fokus för uppsatsen är samspelet mellan förmedlare och kund och ett annat fokus är hur
förmedlare kommunicerar med kunder. Min avsikt har alltså inte varit att undersöka hur
kunder kommunicerar, men perspektivet jag skriver om är till nytta för kunderna.

Jag har valt att koncentrera min undersökning till offentliga universitets– och
högskolebibliotek samt privata företagsbibliotek. Informationen är inhämtad i Göteborg och
Borås under tidsperioden mars – november 2001.

1.4 Uppsatsens uppläggning

Kapitel 1. Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemområdet, uppsatsens syfte,
frågeställningar, avgränsningarna och uppsatsens disposition.

Kapitel 2. Metod
Här redovisas motivering till vald metod, urval och hur jag gått tillväga för att samla in
information från fältet.

Kapitel 3. Kommunikation
Kapitel tre är ett av uppsatsens teoretiska kapitel där jag går igenom för uppsatsen relevanta
teorier och definitioner av kommunikation.

Kapitel 4. Samspelet mellan kund, informationsförmedlare och informationssystem
Här redogörs för teorier och definitioner av kognition och den teori och modell som varit
utgångspunkt för min undersökning, nämligen Peter Ingwersen och Irene Wormells
kognitiva interaktiva kommunikationsmodell.

Kapitel 5. Tidigare forskning
I detta kapitel beskrivs något om vad man har tidigare kommit fram till
inom området kommunikation och referenssamtal i B&I sammanhang.

Kapitel 6. Presentation av utförda intervjuer och observationer
Under denna rubrik redovisas information som framkommit i intervjuer och observationer.
Kapitlet inleds med en kort presentation av de platser där undersökningen utförts och en
presentation av de personer som varit inblandade i intervjuer och observationer.
Informationen är strukturerad under fem olika problemområden som sedan är uppdelade i
några delkategorier.

Kapitel 7. Resultat, tolkning och analys
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet med utgångspunkt från Ingwersens och
Wormells kognitva interaktiva informationsförmedlingsmodell, i relation till syftet och
frågeställningarna i avsnitt 1.2. s. 5 samt till andra teorier som redovisats i uppsatsen.
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Kapitel 8. Slutsatser och rekommendationer
Här presenteras de viktigaste elementen från resultatet av undersökningen. Utifrån de
resultat som kommit fram ges rekommendationer för hur framtidens bibliotekarier ska bli
bättre kommunikatörer.

2. Metod

Min intention har varit att i olika informationsförmedlingsmiljöer undersöka
kommunikationsprocessen med utgångspunkt från Ingwersens och Wormells kognitiva
interaktiva kommunikationsprocess.

2.1 Val av metod

Wang (1999, s. 57f.) skriver att den senaste utvecklingen inom sociala och
beteendevetenskapliga studier har lett till kritik av positivismen och kvantitativa metoder.
Kritiken har bland annat handlat om att det i verkligheten komplexa mänskliga beteendet
ignorerats och om att det inte finns en ”neutral observerare” som objektivt kan mäta vad
hon observerar. Han framhäver vidare att man inte behöver se en motsättning mellan
kvantitativ och kvalitativ forskning utan att de snarare kan ses som två metoder som
kompletterar varandra.

Paul Higgins som är amerikansk sociolog (1995) skriver om tre olika tanketraditioner för
att tillägna sig kunskap om sig själv och sin omvärld och att de förändrats med tiden:

Ø Övernaturligt vetande: genom historien har de flesta människor sett på världen som ett
mysterium som kontrolleras av andliga krafter, andar och gudar. De övernaturliga
krafterna existerar i och kontrollerar och bestämmer allt som händer.

Ø Objektivt vetande: antagandet här är att det finns en objektiv värld ”därute” som är
oberoende av oss själva. Världen finns ”därute” och följer en viss ordning, den är inte
utsatt för övernaturliga krafter utan följer naturlagarna. Den objektiva världen är möjlig
att upptäcka, har man bara rätt metod kan man lyckas med att upptäcka den och förklara
den.

Ø Konstruktivistiskt vetande: enligt ett konstruktivistiskt vetande är objektiv kunskap
omöjlig. Att känna världen kan inte separeras från vår konstruerade erfarenhet av den.
Genom delade kunskaper och överenskommelser av erfarenheter skapar vi vår
verklighet. Denna tradition är de epistemologiska grundantagandena för social
konstruktivism.

Min ambition med uppsatsen är inte att presentera en objektiv förklaring av det jag
undersökt, utan det är min personliga förståelse, som är baserad på mina egna tolkningar,
som jag vill presentera. Undersökningen jag utfört har varit en process och ett samspel med
dem jag intervjuat och observerat, det jag skrivit och det jag läst som lett till fram till
uppsatsen.
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Holme och Solvang skriver (1997, s. 87f.) att kvantitativa metoder framförallt har sin styrka
i att de kan förklara olika företeelser medan syftet i kvalitativa undersökningar är att skapa
en större förståelse för de problem man arbetar med. Om man med kvantitativa metoder går
på bredden, så går man mer på djupet med kvalitativa metoder

Intentionen är att fördjupa kunskaper och förståelse för kommunikationen i
informationsförmedlingen därför har jag valt att inhämta data med hjälp av kvalitativ
metod. Genom kvalitativa intervjuer och observationer har jag studerat
kommunikationsprocesser i verkliga livet i olika informationsförmedlingsmiljöer.

2.2 Urval

Urvalet av undersökningspersoner i kvalitativa studier är en avgörande del av
undersökningen. Personerna som intervjuas och observeras, måste givetvis ha något att
säga om det man ska undersöka. Syftet med kvalitativa studier är att forskaren ska skaffa
sig en djupare förståelse för de fenomen som studeras, och urvalet sker därför inte
slumpmässigt utan måste grundas på medvetet formulerade kriterier (Holme & Solvang
1996, s. 101). Kriterierna jag hade för urvalet av undersökningspersoner var:

1. informationsförmedlare i sammanhanget av informationssökningsuppdrag på privata
företag.

2. informationsförmedlare i informationsdisk på universitets- och forskningsbibliotek.
3. informationsförmedlare i informationsdisk på högskolebibliotek.
4. kund på privat företag som ett komplement till informationsförmedlarnas synsätt.

Mitt önskemål var att respondenterna skulle delta i både intervjuer och observationer.
Undersökningen var följaktligen relativt komplex och genomförandet byggde därför på att
jag hade en nära, öppen och flexibel relation med de personer jag skulle intervjua och
observera. Jag började med att kontakta tre personer på två privata bibliotek där jag under
B- uppsatsen utfört intervjuer: de tackade ja till att delta. På ett av dessa bibliotek
rekommenderade de en kund som de nyligen haft ett omfattande samarbete med. Jag valde
denna kund eftersom han sannolikt skulle ha mycket att säga om de frågor jag undersökte
och förmodligen hade kommunikationen med informationsförmedlarna i färskt minne.

Därefter sökte upp en lärare jag haft kontakt med under utbildningen, hon rekommenderade
en informationsförmedlare som var chef för ett bibliotek. Jag kontaktade henne och hon och
en kollega till henne ville delta i undersökningen. Därefter kontaktade jag
informationsförmedlare på två privata företag, informationsförmedlare på tre
forskningsbibliotek och informationsförmedlare på ett högskolebibliotek.

Undersökningen var en stor logistisk process: ofta har inte informationsförmedlaren
informationssökningsuppdrag/beställningar inbokade långt i förväg och de kan komma
spontant eller med kort varsel. På många privata bibliotek och andra informationsföretag är
informationen som söks och förmedlas sekretessbelagd, vilket betyder att det inte möjligt
att utföra observationer på alla typer av informationssökningsuppdrag/beställningar på
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dessa företag. Jag hade därför en överenskommelse med två förmedlare på privata företag
att ringa mig när de hade ett informationssökningsuppdrag som var möjligt att observera.

Jag utförde alltså 12 intervjuer:

Ø fyra intervjuer av informationsförmedlare på fyra privata företag, och en intervju med
en kund på ett av dessa privata företag.

Ø fyra intervjuer av informationsförmedlare på tre universitets- och forskningsbibliotek.

Ø tre intervjuer av informationsförmedlare på två högskolebibliotek.

Jag utförde 12 observationer:

Ø tre observationer av planerade informationssökningsuppdrag av kunder och
informationsförmedlare på två privata företag, de planerade uppdragen innebär en mer
omfattande informationssökning.

Ø sex observationer i informationsdisken på tre universitets- och forskningsbibliotek,

Ø tre observationer i informationsdisken på ett högskolebibliotek.

Undersökningen utfördes på sammanlagt nio olika bibliotek och företag.

2.3 Intervjuguidens utformning

Man brukar skilja mellan standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. I den
standardiserade intervjun som används vid kvantitativa undersökningar används ett formellt
strukturerat schema av intervjufrågor (Starrin & Svensson 1996, s. 52f.).

I den kvalitativa intervjun använder man inte standardiserade frågeformulär. Likväl har
forskaren i förväg en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga (Holme & Solvang
1997, s. 100f.). Starrin och Svensson (1996) skriver att de flesta kvalitativa intervjuer
kräver någon form av intervjuguide (s.62). Jag använde mig av en sådan intervjuguide som
utifrån syftet tog upp de frågeställningar som jag måste få information om (jfr avsnitt 1.2, s.
5). Successivt skedde utifrån litteraturstudier och diskussioner med min handledare en
förfining av intervjuguiden som utvecklades till olika teman vilka i sin tur bestod av
konkreta frågor (jfr bil, s. 84f.).

2.4 Genomförande av intervjuer och observationer

2.4.1 Intervjuer

Man skiljer mellan informant- och respondentintervjuer. För undersökningen tyckte jag att
respondentintervjuer passade bäst, vilket innebär att personen man intervjuar själv är
delaktig i den företeelse man studerar. Till skillnad från detta är en informant en person
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som står utanför företeelsen man studerar men som har mycket att säga om den (Holme &
Solvang 1996, s. 104).

Varje intervjutillfälle varade i drygt en timma och ägde rum på intervjupersonens
arbetsplats. Den icke-standardiserade ansatsen är utforskande och kräver att intervjuaren
utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara nyttigt för situationen och för syftet
med undersökningen. Kvalitativa intervjuer är oförutsägbara: intervjuaren måste vara
vaken, uppmärksam och fantasirik (Svensson & Starrin 1996, s. 55f.).

Ambitionen jag hade i intervjuerna var att balansera öppna frågor, flexibilitet och att
samtalet samtidigt hade riktning och fokus på det jag ville ha svar på.

2.4.2 Observationer

Observationer är studier av människor där syftet är att se vilka situationer de naturligt möts
i och hur de uppträder i sådana situationer. Ofta samtalar man även med aktörerna, bland
annat för att få tillgång till deras tolkningar och uppfattningar om de händelser man
observerat (Repstad 1999, s. 23). Vidare skriver Repstad att det värdefulla med
observationer är att den ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel och sociala
processer som intervjuundersökningar och textanalyser bara kan ge indirekt och
andrahandskunskap om (1999 s. 23).

Jag var mycket angelägen om att i tillägg till intervjuer genomföra observationer kring
samspelet i informationsförmedlingen eftersom det ger så mycket mer att vara på plats i
verkligheten, för att med alla mina sinnen bilda mig en egen uppfattning om
informationsförmedlingen.

Vid alla observationstillfällen hade jag en träff med informationsförmedlaren innan
observationen startades. Jag informerade då om min undersökning och fick även själv
värdefull bakgrundsinformation om förmedlaren och biblioteket där observationen skulle
äga rum.

Man brukar skilja mellan passiv och aktiv observation. Den metodiska kärnpunkten är att
en total passivitet från observatörens sida kan skapa osäkerhet. Aktörerna kan uppleva en
obalans i relationen mellan forskare och aktör om det bara är de som ska lämna ut sig. Man
är aldrig enbart forskare i förhållande till aktörerna och dessa är aldrig enbart
forskningsobjekt. Det handlar om att det är människor som går in i en relation med
varandra i ett sammanhang (Repstad 1999, s. 40). Jag försökte att hitta en balans i detta
samspel mellan mig och aktörerna: att observera och samtidigt samtala med aktörer om
exempelvis vardagliga ting eller att ta rollen som lärling.

Alla mina observationer var baserade på en öppen relation med dem jag observerade.
Samtidigt som jag är medveten om forskningseffekten som den öppna observationen nästan
alltid ger. Forskningseffekten innebär att aktörer beter sig annorlunda än vad de skulle ha
gjort om de inte vetat om att de var observerade (Repstad 1999, s. 32).
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De nio observationer som utfördes i informationsdiskarna dit forskare och studenter kom
med frågor varade i ca 2,5 timmar. De tre observationer som utfördes av planerade
informationssökningar som innebar mer omfattande sökningar varade i ca en timma.

Jag observerade dels innehållet i kommunikationen och dels samspelet mellan dem som
deltog i kommunikationsprocessen genom att observera följande aspekter:

Ø Språk: fackspråk, verbal uttrycksförmåga.
Ø Icke verbal kommunikation: att lyssna, kroppsspråk, matchning
Ø Förmedlarens ämneskunskaper
Ø IT-användning : hur ger det stöd i kommunikationen, för vad användes den?
Ø Mötesplatsen: fysisk omgivning, tillgänglighet, social miljö

De olika aspekterna var i huvudsak förslag från min handledare men även från mig.

2.5 Bandinspelning och noteringar

Jag använde mig av bandspelare för att spela in intervjuerna på band, dels för att kunna
koncentrera mig på intervjun/samtalet med respondenten och dels för att i analysfasen ha
tillgång till en ordagrann återgivning av intervjuerna. Ännu en fördel var att jag genom att
kritiskt lyssna och granska min intervjuteknik efter varje intervju kunde förbättra min
informationsinsamling.

Vid observationerna använde jag bandspelare vid sökuppdragen och förde även vissa
stödanteckningar om exempelvis fysisk miljö, kroppsspråk, IT-användning och process.
Vid observationer i informationsdisken gjorde jag anteckningar av samtalet/innehållet och
processen mellan kund och informationsförmedlare, om fysisk miljö, kroppsspråk och IT-
användning

Jag följde därefter upp mina intervjuer och observationer genom att skicka ut ordagranna
utskrifter av intervjuer och observationer till berörda personer som fick reagera på
materialet, därefter gjorde jag vissa justeringar och respondenterna godkände att materialet
användes i uppsatsen.

2.6 Analys och tolkning

”… analys av data är den process där man försöker få ordning på dem så det blir en struktur
och så att det blir lättare att tolka” .”Tolkning av informationen är en genomtänkt värdering
av den i förhållande till de frågeställningar undersökningen handlar om och i förhållande
till teorier som sätter in resultaten i ett större sammanhang” (Repstad 1999, s. 94). I
praktiken sker ofta dessa faser samtidigt (Repstad 1999, s.94).

Jag har använt mig av en hermeneutisk analysmetod. Hermeneutiken handlar om förståelse
och tolkning – och om hur man formar ny förståelse utifrån den tidigare. ”Man kan genom
förståelsen ”nå fram till” den eller det man betraktar” ”hermeneutiken erkänner att vi alltid
ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten”
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(Ödman 1979, s. 10). Detta är en vetenskap som faller mig i smaken. Och det är viktigt
eftersom min ambition med uppsatsen inte är att ge en objektiv förklaring av det jag
undersökt, utan att det är min personliga förståelse, som är baserad på mina egna tolkningar
av det jag studerar, som jag vill presentera.

I en hermeneutisk textanalys bör tolkaren vara medveten om den hermeneutiska cirkelns
princip eller spiral; förståelsen ökar när textdelar relateras till hela texten, texten till
kontexten och omvänt. Under tolkningsprocessen pendlar man mellan textens delar och
texten i sin helhet; detta är den hermeneutiska cirkeln. När man går igenom denna cirkulära
process ökar man sin förståelse; detta är den hermeneutiska spiralen (Svensson & Starrin
1996, s. 189).

Holme och Solvang (1997) beskriver den kognitiva cirkeln som har sin utgångspunkt i
förförståelsen. Utifrån den kommer man fram till vissa bestämda frågeställningar – som kan
kallas för en förhandsteori som man vill ha som utgångspunkt. Frågeställningarna och den
förteori man har som utgångspunkt kan man pröva i det första mötet med de undersökta
enheterna. Utifrån den information man får fram, kan man utveckla nya frågeställningar
och nya uppfattningar som man sedan kan pröva mot den förståelse som de undersökta
enheterna själva har (s. 96).

Undersökningen jag utfört har varit en process och ett samspel mellan förförståelse, att läsa,
intervjuer/samtal, observationer, att skriva, ny förståelse…

Texten från intervjuer och observationer delades sedan in i de fem olika aspekter som varit
fokus för observationer och intervjuer. Varje infallsvinkel delades sedan, utifrån
utgångspunkten och nya aspekter jag funnit i observationer och intervjuer, in i delaspekter
(jfr avsnitt 2.4.2, s. 11):

Ø Språk: fackspråk, verbal uttrycksförmåga.
Ø Icke verbal kommunikation: att lyssna, bemötande & attityd, personlighet,  feedback,

kroppsspråk, matchning.
Ø Ämneskunskaper: ”samstämmig förståelse av problemet”, brist i ämneskunskap,

kulturella barriärer.
Ø IT-användning : hur ger det stöd i kommunikationen, för vad användes den?
Ø Mötesplatsen: fysisk omgivning, tillgänglighet, social miljö.

Sedan reflekterade jag över intervjuerna och observationerna i relation till syfte och
frågeställningar i avsnitt 1.2 s. 5 och till Ingwersens och Wormells kognitiva interaktiva
kommunikationsmodell som beskrivs nedan.

3. Kommunikation

Jag har hållit Ingwersens och Wormells kognitiva, interaktiva kommunikationsmodell som
utgångspunkt för undersökningen. Som stöd för denna har jag använt andra
kommunikationsteorier och av semantiken.
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Figur1. Interaktiv förmedling. Förenklad modell (Ingwesen & Wormell 1990, s.15).

Ingwersen har utvecklat modellen ytterligare sedan 1996 (Ingwersen 1996, s. 5).

Nationalencyklopedin (2001) uppger att kommunikation kommer från latinets communica
´tio som betyder ”ömsesidigt utbyte” av commu´nico ”göra gemensamt”, ”låta få del i”, ”få
del av”, ”meddela”, och av commu´nis ”gemensam”, ”allmän” och ”offentlig”. Att
kommunikation kan förklaras som överföring av information mellan människor, djur,
växter och apparater. Enligt denna definition är kommunikation något man ägnar sig åt
tillsammans med andra.

Bertil Lind, som är universitetslektor i informatik vid Högskolan i Borås, skriver (1997, s.
10) att kommunikation sker på tre olika nivåer. Den första nivån han nämner är
intrapersonell kommunikation, vilket innebär kommunikation inom en person. En person
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pratar med sig själv och skapar tankemodeller av sina upplevelser och vad hon vill berätta
för andra. Att skapa tankemodeller är enligt Lind (1997, s. 12) en förutsättning för att
kunna sända meddelanden. Den andra nivån är interpersonell kommunikation, d v s
kommunikation mellan människor, en tvåvägskommunikation som möjliggör frågor och
svar. Den tredje nivån är gruppkommunikation, dvs. kommunikation mellan en person och
en grupp av människor eller kommunikation mellan två olika grupper.

I informationsförmedling sker kommunikation på alla tre nivåerna, inom och mellan
människor och grupper. Som informationsförmedlare har vi nytta av att vara
uppmärksamma på både hur vi kommunicerar inom oss själva och hur vi kommunicerar
med våra kunder. När vi kommunicerar, växlar vi mellan dessa nivåer.

3.1 Kommunikation som en process

Många modeller om kommunikation förklarar kommunikation som en process. Grunden i
dessa modeller är att kommunikation är överföring av meddelande genom olika
kommunikationskanaler.

Inriktningen har sitt ursprung från i matematisk teori om kommunikation som Claude
Shannon och W Weaver formulerade 1949. De arbetade vid Bell Telephone Labratories i
USA och utformade teorin för att beskriva vad som händer på telefonnäten. Deras intresse
var att utarbeta ett sätt att använda kommunikationskanalerna på effektivast möjliga sätt,
där telefonkablar och radiovågor var de viktigaste kanalerna. De hävdade dock att modellen
även gick att tillämpa på mänsklig kommunikation.  I deras modell förklaras
kommunikationsprocessen som en enkel linjär process (Gärdenfors 1990, s 21; Fiske 1997,
s. 17f.).

Enligt teorin är kommunikation överföring av meddelanden. Ett budskap från en sändare
till en mottagare kodas till symboler, till exempel nollor och ettor och sänds därefter som en
signal genom någon informationskanal exempelvis via en telefonledning eller som
radiovågor i rymden. Signalen tas upp av en mottagare till exempel en telefon eller
radioapparat, avkodas för att nå en användare (Gärdenfors 1996, s.22).

         Mottagen
                                           Signal        Signal
                       

                   Budskap                                                               Budskap

Figur 2. ( Gärdenfors 1996, s. 22) föreställer informationsteorins bild av överföring av information i en kanal.
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Shannon och Weaver identifierade tre nivåer vid kommunikationsstudier:

- nivå A (tekniska problem): hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? Det
var för att förklara detta problem som modellen utvecklades från början.

- nivå B (semantiska problem): hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den
önskade betydelsen.

- nivå C: hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på önskat sätt?

Enligt denna modell är meningen med att studera kommunikation på samtliga nivåer att
förstå hur man kan förbättra processens noggrannhet och effektivitet.

Källan ses som den som beslutar vilket meddelande som ska sändas, meddelandet
omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren.
Vid ett samtal är munnen en sändare, signalen är ljudvågor som passerar genom luftens
kanal och mottagarens öra är mottagaren (Fiske 1997, s 20).

Gärdenfors skriver (1996) att grundschemat för informationsöverföring enligt denna teori är
följande: ett budskap från någon avsändare kodas till lämpliga symboler, exempelvis, nollor
och ettor, och sänds sedan som en signal genom en informationskanal, exempelvis en
telefonledning. Signalen fångas upp av mottagaren till exempel en telefon, och avkodas för
att nå användaren (s. 21).

Brus är allt som läggs till signalen mellan sändning och mottagning och som inte källan
hade avsett. Exempel på detta är tekniskt brus, knaster på en telefonledning eller semantiskt
brus, förvrängning av betydelsen (Fiske 1997, s. 19).

Teorin behandlar även frågor om effektivitet och noggrannhet. Shannon formulerade ett sätt
att mäta informationen. En vanlig enhet för detta mått är en bit (förkortning av binary digit)
som svarar mot informationen som ges en nolla eller etta. En annan måttenhet är byte som
motsvarar 8 bitar. Effektiviteten hos en informationskanal mäts genom hastigheten i
överföringen som uttrycks i baud, antalet bitar som överförs i sekunden. Dessa
informationsmått har nått stora framgångar och är de som råder i den teknologiska världen
(Gärdenfors1996, s. 22).

Den mänskliga informationen kommer dock inte i mått. Men ofta blandas de ihop.
Lingvisten Michael Reddy framhäver (enl. Gärdenfors, s. 24) att sättet vi talar och mänsklig
kommunikation och information är påverkad av synsättet i Shannons teori som Gärdenfors
(1996) kallar för ”kanalmetaforen”. Vi ”sänder” budskap till någon som ”tar emot det”. Vi
har ”kanaler” till viktiga personer osv. (s.24).

Gärdenfors diskuterar vidare att ett annat sätt se på information är att mottagaren får ny
kunskap när han kommer i resonans med sändaren. Mottagaren står då alltså i samklang
med ”avsändaren” och ”åtljuder”. Att bli informerad genom resonans betyder inte att man
passivt tar emot ett budskap. Tvärtom handlar det om att mottagarens resonansbotten
kompletterar och omformar budskapet. Så när man får ett meddelande är det ens
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medvetande, med föreställningar och förväntningar som fyller budskapet. Den viktigaste
skillnaden mellan den mänskliga världen och den tekniska världen är att informationen i
den mänskliga världen är att information inte uppstår förrän mottagaren tolkar den.
Människans hjärna är inte som en hårddisk på en dator. Vi söker aktivt efter det som är
betydelsefullt.

Vidare framhåller Gärdenfors att ingen metafor för mänsklig information är den enda
sanningen, det handlar om att välja den metafor som passar bäst för ens ändamål.
Kanalmetaforen säger att vi kan lagra information i bibliotek och datorer. Metaforen stöder
en idé om att man bevara kunskap i lådor. Men enligt andra metaforer finns inte kunskapen
om den inte kan resonera med medierna. Information finns inte i sig själv i böcker eller i
disketter utan den uppstår först då någon kan göra något med materialet. Utan tolkning
innehåller medier bara fysiska tecken. En annan följd av synsättet är att informationen i en
text inte är entydig eftersom olika personer resonerar på olika sätt med den
(Gärdenfors1990, s.25ff.) (jfr avsnitt 4.1, s. 20 ff.).

Filosofen Paul Grice betonar (enl. Gärdenfors 1990) att samspel och återkoppling är
nödvändigt för att en meningsfull kommunikation ska uppstå. Det räcker inte med att man
säger något man måste också veta att personen förstår vad jag säger. Parternas
föreställningar måste stämma med varandra för att kommunikationen ska fungera.
Förväntningar spelar en central roll i kommunikationen (s. 28).

3.1.2 Cybernetik och feedback

Cybernetiken utarbetades av Norbert Wiener i början av 1940-talet.
Cybernetiken förklarar till skillnad från ovanstående enkla linjära modell
kommunikationsprocessen som en cirkulär process.

Cybernetik är en vetenskap som handlar om kommunikation, styrning och reglering. Fokus
är på hur komplexa system1 bevarar sin organisering, hur de utvecklas lär, och förändas.
Ordet cybernetik kommer från det grekiska ordet kybernetes som betyder ungefär
”styrman”. Från samma grekiska ord (som via latinet förvrängdes till gubernator) kommer
begreppet governor som använts för att beteckna en särskild typ av styrmekanism. Den
grundläggande idén som ”cybernetiker” ville beskriva med användandet av denna term är
den om en feedbackmekanism ( Von Foerster 1974).

Feedback är ett grundläggande begrepp inom cybernetiken som beskriver hur information
förmedlas inom och mellan system. Feedback innebär ett nytt sätt att beskriva samband på.
Den traditionella modellen hade rötter tillbaka till Newton. Den kan sammanfattas så här:
om något utsätts för en påverkan A, så sker B. Ett förhållande avlöser ett annat, ihop
länkade i en ordnad, logisk sekvens med en början och ett slut. Feedback innebär ett brott i
denna logiska ordningsföljd. ”När ett föremål påverkar omgivningen kommer omgivningen
att återverka på föremålet som kommer att påverka omgivningen på ett nytt sätt, som…”.
Feedbackbegreppet gjorde det möjligt att bryta den enkla kedjan av ”om A så B och sedan

                                                
1 ”En uppsättning komponenter som är relaterade till, eller interagerar med varandra, på ett sammanhängande
sätt” (Anderson & Goolishian 1992, s. 148).
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C …”. Istället blev det möjligt att länka samman många förhållanden på ett sätt som
upplevdes som mer realistiskt och också mer komplicerat. Fokus var på hur olika delar
samverkade (Von Foerster 1974; Schjödt & Egeland 1989, s. 31, 53)

Feedback innebär samspel, interaktion mellan olika delar i ett system. Någon gör något
(output) som påverkar någon annan. Effekten av handlingarna feedbackas (rapporteras
tillbaka) och fungerar i och med detta som input. Feedbacken medverkar till att forma
systemets fortsatta handlingar.

Feedback utgör grunden för cirkulära orsakssammanhang. Man skiljer mellan negativ och
positiv feedback. Negativ feedback är en process som korrigerar avvikelser medan positiv
feedback är en process som, förstärker avvikelser. När en komponent i ett system förändrar
sitt aktuella tillstånd överförs information om detta till en kontrollfunktion som jämför det
aktuella tillståndet med ett tillåtet tillstånd. Om det aktuella tillståndet är acceptabelt
skickas negativ feedback tillbaka till det ursprungliga systemet, vilket betyder OK. Om det
aktuella tillståndet inte är acceptabelt skickas däremot från kontrollsystemet information
om att en korrigering behövs. Denna information kallas positiv feedback (Schjödt &
Egeland 1989, s. 53; Olsson & Petitt 1994, s. 28).

Figur. 3. Feedbackssystem (Olsson & Petitt 1994, s. 28).

Om man är uppmärksam på feedback kan man anpassa sin kommunikation till behovet och
gensvaret hos den man kommunicerar med (Fiske 1997, s. 37f).

3.1.2.1 Pragmatisk kommunikationsteori

Gregory Bateson var antropolog och studerade bland annat samhällens balans och obalans.
Han hade en forskningsgrupp i Kalifornien under åren 1952-1962 som undersökte olika
aspekter av kommunikation. En av medlemmarna i denna forskningsgrupp gav tillsammans
med bland andra Paul Watzlawick  ut boken ”Pragmatics of human Communication”, där
den pragmatiska kommunikationsteorin summeras.

Den pragmatiska kommunikationsteorin var ett försök att bygga upp en begreppsapparat för
mänsklig interaktion som var baserad på bland annat cybernetik. I den pragmatiska
kommunikationsteorin är fokus på kommunikationens effekt eller dess pragmatiska effekt.
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Kommunikation innebär utväxling av informationer. Detta betyder att i ett mellanmänskligt
sammanhang kommer i princip allt man gör – eller inte gör – att vara information för den
andre, både när det gäller verbala uttryck, handlingar och kroppsspråk. Kommunikation
måste också ses i det sammanhang som den förekommer. Värderingar som bra eller dålig
kommunikation eller rätt eller fel kommunikation har ingen plats här. Beteenden som
förekommer i ett sammanhang kan ge en annan information än om de förekommer i en
annan kontext (Schjödt & Egeland 1989, s. 37, 39).

3.1.2.2 Allt är kommunikation

Gregory Batesons intresse var kommunikation och kommunikationsfenomen. Batesons
utgångspunkt var att allt är kommunikation (Bateson 1972).

Bent Ølgaard som är socialpsykolog vid Köpenhamns universitet och präst skriver om
Batesons tankegångar. Bateson framhöll att kommunikationens värld är ett sätt att beskriva
världen på, eller en bestämd diskurs. Bateson ställde kommunikationens värld mot den
klassiska newtonska världen. I den newtonska världen finns materiella föremål som massa,
hastighet osv. I kommunikationens värld finns inga materier, utan här finns istället
information och budskap. Vilket inte betyder att det i kommunikationens värld inte finns
något samband med tingen. Det betyder att i kommunikationens värld handlar det om att
sakers, händelsers och beteendens emiska ( från latinets emitto som betyder utsänder)
aspekt. Alltså den information som ”bärs” av händelser sakerna eller beteendena. Många av
dessa budskap eller informationer i en sak eller händelse är beroende av iakttagaren.

”… den grundläggande enheten för information - är en skillnad som gör en skillnad”
(Bateson 1972). Enheten för information är en bit som Bateson definierar som en skillnad
som gör en skillnad (Ølgaard, 27f.).

I denna uppfattning av världen är alla levande inblandande i ett nätverk av en ständig aldrig
upphörande kommunikation. Vi tar ständigt emot en mängd budskap via olika
kommunikationskanaler och vi utsänder ständigt budskap. Det handlar om ett kretslopp där
individen sänder ut ett budskap och får tillbaka det i omvandlad form. I kommunikationens
värld kan budskapen vara tydliga verbala budskap och de kan vara icke-verbala. I Batesons
kommunikationsteori är även beteenden som tonfall, röstläge och gester budskap (Ølgaard
1993, s. 29).

I den newtonska världen uppfattas verkningar som något som har orsakats av händelser
(stötar, slag, energi osv.). Medan verkningar i kommunikationens värld orsakas av
skillnader, det vill säga information eller budskap. I kommunikationens värld är de enda
relevanta enheterna budskap och i detta begrepp ingår delar av budskap, förhållanden
mellan budskap och luckor i budskapen. Det som har verkan är föremålens eller
händelsernas emiska aspekt, det budskap eller information som utgår ifrån föremålen. Detta
för med sig att också det som är ingenting kan bli orsak i kommunikationens värld (Ølgaard
1983, s. 29). Exempelvis om en person inte svarar en annan person är detta också ett sätt att
kommunicera och kan till exempel orsaka förvåning, irritation eller nyfikenhet.
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Det viktigaste sättet man i en dialog gör distinktioner är genom frågor där man letar efter
skillnader. Frågor som ofta klargör problemsituationer är frågor som innefattar jämförelser
och relationer. ”Frågor som söker skillnader som gör skillnader är de som fokuserar på
förändringar, till exempel hur kan detta förklaras?” (Tom Andersen 1994, s.47).

3.2 Semiotik

Semiotiken är en annan vetenskap om kommunikation. Enligt semiotiken ses
kommunikation som skapande, och utbyte av, betydelser. Det centrala i detta synsätt är
tecknet. Studiet av tecknen och deras sätt att fungera kallas semiotik. Den franske filosofen
C. S. Pierce och den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure är semiotikens grundare
(Fiske 1990, s. 60f., s.68).

När man kommunicerar med någon, förstår den man talar till mer eller mindre korrekt, vad
meddelandet betyder. För att kommunicera måste man skapa ett meddelande av tecken.
Detta meddelande stimulerar den man kommunicerar med att skapa en betydelse som på
något sätt står i relation till den betydelse som från början var skapad i meddelandet ( Fiske
1990, s. 60).

”Ju mer vi har gemensamma koder, ju mer vi använder samma, desto mer kommer våra
”betydelser” hos meddelandet att närma sig varandra” (Fiske 1990, s.60).

De semiotiska modellerna är inte linjära, de har inga pilar som anger meddelandets väg och
förutsätter inte en serie steg eller stadier genom vilka ett meddelande passerar.
Semiotiken riktar uppmärksamhet främst på texten. Detta är den största skillnaden mellan
”processkolan” och semiotiken. Inom semiotiken anses mottagaren spela en större roll än i
de flesta processmodeller. Semiotikerna föredrar termen ”läsare” framför mottagare
eftersom den antyder en större aktivitet och att läsning är något man lär sig göra och
därmed bestäms av läsarens kulturella erfarenhet. Läsaren hjälper till att skapa textens
betydelse genom att hennes erfarenheter, attityder och känslor påverkar den.

Olof Lagercrantz (1985) skriver i sin bok ”om konsten att läsa och skriva”. ”Om alltså
femtio procent av en bok är skriven av läsaren, blir följden att boken blir bättre ju mer
begåvad denne läsare är och ju mer kärlek han lägger ned på läsningen”. Gud give oss alla,
som skriver, goda läsare !”(s. 8).

Semiotikern ser kommunikation som skapandet av betydelse i meddelandet. Betydelse är
inte ett absolut, statiskt begrepp som finns ordentligt förpackat i meddelandet. Betydelse är
en aktiv process. Negociering är ett centralt begrepp och det antyder en växelverkan, ett
givande och tagande mellan människa och meddelande. Betydelsen är resultatet av
samspelet mellan tecken, den som tolkar tecknet och objektet: det är historiskt och kan
förändras med tiden (Fiske 1990, s.60ff.).

I detta perspektiv är så kallade missuppfattningar inte tecken på misslyckad kommunikation
utan skall förstås som kulturella skillnader mellan sändare och mottagare. Meddelandet i
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kommunikationen är inte något som sänds från A till B utan en del i ett förhållande vars
övriga delar är extern verklighet och läsaren (Fiske 1997 s. 14f.).

De olika perspektiven på kommunikation kan komplettera varandra i förmedlingsprocessen.
Det gäller för var och en att ta till sig de aspekter på kommunikation som man anser vara
begripliga och användbara för att ta emot och förmedla information.

4. Samspelet mellan kund, informationsförmedlare och
informationssystem

4.1 Kognitiv utgångspunkt

I ett kognitivt perspektiv förstås information som ett tillägg till de vetandestrukturer som
representerar exempelvis en informationsbehandlares bild av världen. När ny information
läggs till en persons modell av världen, förändras hennes världsbild när informationen är
uppfattad. I denna process blir information kunskap och en del av kunskapsstrukturerna hos
den som uppfattar informationen (Ingwersen & Wormell 1990, s. 10).

Denna uppfattning av information innebär att det som är lagrat i informationssystemet och i
minnet hos exempelvis en förmedlare inte är information men ”potentiell information”. Den
potentiella informationen blir till data vid överföring genom tal, läsning eller elektronisk
överföring osv. Det är först vid perception av mottagarens kunskapsstrukturer som data blir
till information.

Detta innebär att om det inte sker någon perception är det som att utsända data inte fanns.
Exempelvis kan en person som inte talar ryska inte förstå eller ta emot texten i en rysk bok
eftersom hon inte känner till de symboler och språkliga koder som informationen är
representerad i (Ingwersen & Wormell 1990 s. 10f.).

Ingwersen (1996) skriver att kärnan i det kognitiva perspektivet är att både mottagandet och
frambringandet av information är aktiv informationsbehandling. På vilket sätt denna
informationsbehandling genomförs är beroende av individens eller maskinens världsbild
(s.3) (jfr avsnitt 3.1, s. 16).

Ingwersen och Wormell (1990) betonar att världsbilden består av vetandestrukturer som är
bestämda av den enskilda individen, hennes erfarenheter, hennes utbildning etc. De
individuella vetandestrukturerna, förhållningssätten, system av kategorier och begrepp hos
den enskilde informationsbehandlaren (system, kund, förmedlare) styr vilka oklarheter,
problem och behov som kan lösas, och på vilket sätt detta utförs (s. 10).

Vidare att man med det kognitiva perspektivet kan få förståelse för varför det kan uppstå
svårigheter i kommunikationen mellan förmedlare och användare eller mellan användare
databaser:
1. kommunicerade eller sökta begrepp svarar inte till de begrepp som är innehållet i de

aktuella vetandestrukturerna hos mottagaren.
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2. begreppen hänger inte ihop med de begrepp som är kända.

Ingwersen och Wormell understryker att man i praktiskt förmedlingsarbete, i
informationssökningssituationen och framförallt vid design av informationssystem bör lösa
dessa svårigheter genom att underlätta kommunikationen mellan de som deltar i
informationsförmedlingen (de individuella vetandestrukturerna).

Vetandestrukturer har även betydelse på gruppnivå och i olika former av gemenskaper,
exempelvis etniska, geografiska, inom yrkesfack eller inom en viss vetenskap. Kollektiva
kognitiva strukturer innebär gemensamma och överensstämmande vetandestrukturer och
kan påverka både klassifikationsstrukturer, indexeringssystem och begreppsmässiga
mönster hos författare och användare (Ingwersen & Wormell 1990, s. 11).

Thomas Kuhn skriver om detta fenomen, i sin bok ”The structure of the scientific
revolutions” (” De vetenskapliga revolutionernas struktur”). Han förklarar vetenskap utifrån
begreppet paradigm: gemensamma oskrivna spelregler som samlar ett speciellt
forskarkollektiv kring en bestämd problemlösande vetenskaplig praxis. Exempelvis hur
fysiker har gemensamma kunskapsstrukturer, en gemensam grundförståelse för tolkning av
fysiska fenomen som är grunden för utövandet, forskningen och bedömningen av
vetenskapen. Enligt Kuhn innehåller ett paradigm fyra element: påstående som uppfattas
som en naturlag, som inte kan testas, trosföreställningar, värderingar och ”urtyper” som lärs
in och upprätthålls genom utbildning och praktik som är tyst vetande påståenden som inte
verbaliseras. (Ingwersen & Wormell, 1990 s. 11; Filosofilexikon 1983, s 309f.).

Kollektiva kognitiva strukturer påverkar därför ämnesrelationer och begrepp i behandlad
potentiell information exempelvis i litteraturen och informationsfrågor. De påverkar även
exempelvis klassifikationssystem (Ingwersen & Wormell 1990, s. 11).

Ovanstående implicerar att informationsförmedling enklast sker om deltagarna har liknande
kognitiva strukturer när det gäller vetenskapligt synsätt, terminologi och begrepp eftersom
en exakt matchning av ord och begrepp då är möjlig åtminstone inom en snäv disciplin.
Men det är inte så enkelt eftersom vi alla har olika erfarenheter och kunskaper och
ämnesområden förändras och utvecklas hela tiden (Ingwersen & Wormell 1990, s. 12).

Tom Andersen som är professor i socialpsykiatri vid Tromsö universitet (1994) skriver om
att när ord uttalas överförs det från en talare till en mottagande lyssnare. Orden har en
mening för dem båda men att vi måste vara medvetna om att meningen kanske inte har
samma mening för dem och kan skilja sig åt (s.53)

Deltagarna i informationsförmedlingen kan ha olika kognitiva strukturer och en
informationsförmedlare kanske inte har kunskap om begreppen i kundens ämnesområde.
Dessutom kan samma ord och begrepp ha olika mening och betydelse för olika personer
och i olika sammanhang.

Detta visar att kommunikation och interaktion är nödvändigt i förmedlingsprocessen.
Kunders informationsbehov kan inte tas för givet. Genom kommunikation kan vi
tillsammans med kunden skapa gemensam förståelse för kundens informationsbehov.
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Förmedlarens centrala uppgift är att matcha användarens informationsbehov med upphovet
och informationssystemet. Vetandestrukturer och världsbild hos upphov,
systemuppsättning, förmedlare och kunder ska samspela (Ingwersen & Wormell 1990, s.
34).

I samspelet finns på ena sidan användaren med sin världsbild och sitt begreppsmässiga
vetande relaterat till en viss problemsituation. Detta kan resultera i en önskan om
information på grund av en upplevelse av ofullständigt vetande som leder till en fråga. På
andra sidan finns informationssystemet som är skapat av upphovet som innehåller
begreppsmässiga och systemuppsättningsstrukturer, i form av potentiell information.

Mitt emellan dessa båda aktörer finns förmedlaren. Data överförs interaktivt mellan dem
som agerar. Data förändras till information avhängigt kvaliteten i mottagarens kognitiva
strukturer. Om informationsförmedlingen genomförs, förändras ”otillräckligheten” hos
användaren och detta påverkar hennes vetandestrukturer. En förändring kan på grund av
förmedlingsaktiviteterna även ske hos förmedlaren när hon eller han till exempel får ny
insikt i ett ämnesområde eller om ett nytt söksätt (Ingwersen & Wormell 1990, s. 31-34).

4.2 Kognitiva strukturer

Kognitiva strukturer är uttryck för mänsklig kognition, reflektion eller idéer. I
informationsåtervinningen (IR) förekommer en mängd aktörer med olika kognitiva
strukturer (Ingwersen 1996, s. 6).

Ingwersen och Wormell (1990) understryker att den huvudsakliga uppgiften i
informationsförmedlingen är att skapa ett samspel mellan de kognitiva strukturerna hos
dem som deltar i informationsförmedlingsprocessen. Författaren och andra upphov är
ansvariga för den potentiella informationen som är inlagd i informationssystemet. Här
handlar det om mängder av individuella kognitiva strukturer, användandet av begrepp och
terminologi, känslomässiga, fackmässiga och andra sätt att beskriva världen på (s.13).

Systemdesignern, designern av indexeringssystemet och systemproducenten.
Systemdesignerns kognitiva strukturer bestämmer exempelvis fältstrukturer och sökspråk.
Systemproducentens kognitiva strukturer styr anvisningar och regler avseende valet av
information och informationskällor till systemet. Designern av indexeringssystemet är
bland annat ansvarig för reglerna för representation av ämnena i dokumenten, till exempel
vilken form av indexeringstermer som indexeraren ska använda, kontrollerade ämnesord
eller dokumentets egna termer. Indexören är genom val av indexeringssystem ansvarig för
indexering av dokumenten. Dokumentets ämnesinnehåll filtreras vid indexeringen och den
enskilde indexören påverkar därmed användandet av informationssystemet på så sätt att
dokumentens innehåll som är skapat av upphovet filtreras vid indexeringsprocessen. Det
handlar alltså om en förtolkning av uppsättningens regler och av den enskilde
upphovsmannens begreppsapparat och syfte. Under systemets levnadstid förändras
indexerarens sätt att förtolka samma ämnen eftersom att indexerarens vetandestrukturer
förändras i förhållande till omvärlden eller för att omvärlden förändras. Trots dessa
tämligen fastlåsta uppsättningar är systemet föränderligt och dynamiskt vilket kan hämma
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informationssökningen. Informationssystemets samlade kognitiva strukturer är fastlåsta i
senaste indexeringsögonblicket och därmed också tolkningarna av upphovets
vetandestrukturer (Ingwersen & Wormell 1990, s.13f.).

Användarens och informationsförmedlarens vetandestrukturer är de enda som i
förmedlingssituationen kan förenas via interaktion, tänkande och inlärning. Därmed är det
kunden och förmedlaren som ska justera sina individuella kognitiva strukturer till
informationssystemets begreppsmässiga apparat och strukturer; och inte omvänt och
därmed är förmedlingsprocessen systemdriven. Användaren och förmedlaren (människa
eller gränssnitt) har sina egna individuella kognitiva strukturer som är skapade och
bestämda av individens erfarenheter, uppväxt och kunskap. De aktuella kognitiva
strukturerna bestämmer innehållet och formen på de frågor som ställs till systemet och
därmed av de erfarenheter, upplevelser och kunskap man samlat på sig genom sitt liv
(Ingwersen & Wormell 1990, s.13f.).

Fig.1 ovan beskriver interaktionen i förmedlingsprocessen: Överst till vänster i modellen
finns upphovet med tillhörande begreppsstrukturer. Hennes text representeras i systemet via
en indexering. Nederst till vänster är systemuppsättningen med indexeringsregler och
sökspråk. I mitten finns förmedlaren. Förmedlaren kan vara en bibliotekarie,
informationsspecialist eller ett gränssnitt. Till höger finns användaren med sina
vetandestrukturer och sitt informationsbehov. Behovet formuleras via förmedlare till
system för at skaffa relevant information (Ingwersen & Wormell 1990, s. 16).

Fokus i uppsatsen är framförallt på informationsförmedlarens roll som kommunikatör i
interaktionen med kunder och system.

4.3 Kognition

Ingewersen och Wormells framhäver att kognitiv psykologi ger en förståelse för den
informationsbehandling som pågår i informationsförmedlingen. Det handlar om de
processer som sker i den mänskliga hjärnan nämligen minne, tänkande och kunskap.
I Nationalencyklopedin (2001) kan man läsa att begreppet kognition kommer från latinets
Cogni´tio som betyder ”undersökning”, ”inlärande”, ”kunskap”, och av cogno´sco, ”lära
känna (med sinnen eller förstånd)”, ”undersöka”. Och vidare att kognition handlar om de
tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Kognitiva funktioner
är enligt NE (2001) varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning
och uppmärksamhet och det är dessa processer som studeras inom kognitionsforskning.

Lundh definierar (1992) den kognitiva psykologin som den del av psykologin som handlar
om människans informationsprocesser d v s hennes sätt att inhämta bearbeta och använda
information. Människans informationsprocesser är:

1. perceptionsprocesser - att ta in information via våra sinnen (syn, hörsel, känsel, smak,
lukt) och bearbetning och tolkning av denna information på olika sätt.

2. minnesprocesser - att lära oss något nytt, ”lägga något på minnet”, återerinra oss något,
känna igen något etc.
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3. tankeprocesser - att analysera, fundera, resonera, fantisera o s v
4. språkliga processer - att ta in verbal information via text och tal, samt att vi  formulerar

oss verbalt och kommunicerar med andra (1992, s. 7).

Dessa processer är inte helt åtskilda från varandra. Snarare är de invävda i varandra som ett
komplext kognitivt system (s. 12).

4.3.1 Perception

Med perception menas informationsinnehållet i sinnesintrycken. Varje sensorisk erfarenhet
bearbetas inom ramen för den enskildes kunskap om världen och får därmed sin mening
genom tidigare kunskaper. Perception är inte en envägsprocess. Neisser beskriver 1996
(enl. Arai 1999) perception som en informationsbearbetningscykel. En del av denna cykel
består av urval och analys av information från omgivningen. Men detta urval är beroende
av interna förväntningar. Förväntningarna leder de sensoriska mekanismerna till att söka
efter viss typ av information. Samtidigt förändras förväntningarna allt eftersom ny
information tas in. Det pågår alltså ett ständigt samspel mellan omgivningen och minnet (s.
33-36).

Lind (1997) skriver att perception är ett uttryck för vårt sätt att sortera och välja ut mängden
av impulser och intryck från omvärlden. Perceptionen har för kommunikationsprocessen
den viktiga betydelsen att den bestämmer vilken information som tillåts tränga in i hjärnan,
och hur den informationen ska tolkas. Lind definierar perception som den process som
innebär observation, urval och organisation av de impulser som vi kontinuerligt tar emot
och tolkar i form av en tankemodell. Perception är en process som pågår hela tiden, den är
selektiv och organiserar intryck på så sätt att de skapar mening och sammanhang i tillvaron.
Perceptionen fungerar så att den hela tiden försöker förstärka de uppfattningar man redan
har. Därför blir den allra första början i en kommunikationssituation viktig eftersom de
första intrycken man skapar ligger till grund för perceptionen. Det är bara motvilligt man
tar emot intryck som innebär förändringar (s. 22).

Det finns sex olika perceptuella system hos människan. Fem av dem motsvarar de fem
sinnena; att se, att höra och lyssna, att beröra och känna, att lukta och att smaka. De
systemen samverkar med varandra och bildar tillsammans en referensram av ett sjätte
system: ett grundläggande orienteringssystem. Uppgiften för det sjätte systemet är att
förmedla en allmän uppfattning om vad de andra systemen tar upp från omgivningen. Om
man kan stimulera fler sinnen samtidigt, så resulterar det i att man minns meddelandet
bättre; detta är intressant när det gäller kommunikation. Perception har mycket stor
betydelse för att människor uppfattar samma situation på olika sätt. Vi tolkar alltid de
intryck vi får utifrån uppfostran, kultur, utbildning och andra erfarenheter. Den tankemodell
som en person skapar är alltså beroende av individens bakgrund (Lind 1997, s. 23).

När man sänder ett meddelande till en annan person skapar man först en tankemodell av
vad man vill kommunicera. Tankemodellen grundar sig på ens egen uppfattning av
verkligheten, d v s den tankemodell som man skapade när man observerade verkligheten,
men den förändras utifrån vad man själv anser att mottagaren behöver veta. Det är denna
tankemodell som ligger till grund för kommunikationen. Därefter väljer sändaren
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kommunikationssätt och förmedlar meddelandet till mottagaren. När meddelandet kommer
fram till mottagaren förstår hon det utifrån sin perception och tolkar det till en tankemodell
(Lind 1997, s. 25f.).

Hjärnan är alltså inte är någon passiv mottagare av sinnesintryck, utan att den söker aktivt
efter mönster och tolkar omvärlden. Det finns ingen objektiv beskrivning av världen, vi ser
och hör vad vi kan (Gärdenfors 1996, s. 62).

4.3.2 Minne och tänkande

Mänskligt tänkande kan ses som mer eller mindre medvetna processer i minnet.
När vi uppfattar omvärlden med våra sinnesorgan (perception) innebär detta också stor
aktivitet i minnet. Vi förstår omvärlden utifrån den information som finns i minnet
(Allwood 1998, s. 17).

Minnesforskningen har en lång historia och det råder oenighet om hur minnet fungerar.
En av de tidigaste modellerna, den s.k. klassiska modellen, föreslogs av Atkinson och
Shriffin 1968 (se. Arai 1999, s. 79). Enligt denna metafor består minnet av tre olika
minneslager:

1. Sensoriskt minne; har en relativt liten kapacitet och kan lagra information för mycket
kort tid.

2. Korttidsminne; kan lagra information provisoriskt en längre period men har liten
kapacitet.

3. Långtidsminne; har stor kapacitet och kan lagra information för mycket lång tid, kanske
för livet ut.

All information som når våra sinnen registreras och lagras under mycket kort tid i det
sensoriska minnet. Den mesta informationen uppmärksammas inte och går förlorad. En del
observeras och bearbetas i korttidsminnet (KTM) och lagras eventuellt senare i
långtidsminnet (LTM) (Arai 1999, s. 79f.).

Ny information från omvärlden filtreras och behandlas med hjälp av informationen som
redan finns lagrad i långtidsminnet (LTM) (relateras till personens förkunskaper; begrepp
och kategorier) och som känns igen om minnet är uppmärksamt. Efter att informationen på
detta sätt tolkats når en stor del av den korttidsminnet (KTM). Detta förklarar varför vissa
stimuli kan aktivera en del av en persons vetandestrukturer (Allwood 1998, s.18; Ingwersen
& Wormell 1990, s.17).

Förenklat kan man säga att korttidsminnet (KTM) är detsamma som medvetandet. Inom
kognitionspsykologin definieras korttidsminnet (KTM) som ett minne där information om
exempelvis föreställningar och känslor har hög grad av aktivering. En viktig egenskap hos
KTM är att det har en begränsad kapacitet. Detta innebär att endast ett begränsat antal
enheter (7plus/minus 2) samtidigt kan hållas högt aktiverade. En enhet kan vara en bokstav,
ett tal eller ett ord. Om talen är stora eller orden långa, minskar antalet enheter som man
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kan behålla i KTM (Allwood 1998, s. 29-31; Arai 1999, s. 82; Ingwersen & Wormell 1990,
s. 18).

Enligt Atkinsons och Shiffrins modell innehåller korttidsminnet även kontrollprocesser som
reglerar informationsflödet till och från långtidsminnet. KTM är ett system, i vilket
information kommer in och försvinner snabbt. För att informationen ska behållas där måste
den upprepas, det är ett nödvändigt villkor. Ett exempel är när man tittar i telefonkatalogen
efter ett nummer. Då upprepar man numret om och om igen tills man slagit numret. Om
numret har fortsatt till LTM kan man återkalla numret ur minnet.  Enligt Atkinson Shiffrin
är KTM ett tillfälligt lagringsutrymme för information på väg till LTM (se. Arai 1999, s.
81).

Numret är också lättare att komma ihåg om man kan relatera det till något känt i sitt minne.
Det är alltså lättare att lära in material som man kan relatera till redan känt material.
Klassifikationssystemet inom biblioteksvärlden är ett exempel på något som kan vara svårt
att komma ihåg om det bara består av en mängd bokstäver och tal utan innehåll och
bakgrund (Ingwesen & Wormell 1990, s.18).

Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att kvaliteten i informationsförmedlingen kan höjas
om ämneskunskaper ingår i utbildningen av informationsförmedlare. Kunskaper lagrade i
LTM gör att förmedlaren känner igen begrepp i informationsfrågor, kan sätta dem i rätt
sammanhang och kan associera till andra begrepp som kan lösa kundens informationsfråga.

4.3.2.1 Episodiskt- och semantiskt minne

Långtidsminnet (LTM) fungerar som en förvaringsplats för mentala representationer såsom
föreställningar, kunskaper och färdigheter. Troligen finns här också representationer av
känslor, mål och motiv. De innehåll man vet mest om i LTM är om föreställningar och
deklarativa och procedurella kunskaper. Deklarativa kunskaper består av sakkunskaper
(föreställningar om objekt och förhållanden) och procedurella kunskaper av färdigheter.
Det har uppmärksammats att de deklarativa kunskaperna är av två slag: Allmänna
sakförhållanden (semantiska kunskaper) och personliga minnen (episodiska kunskaper)
episodiska minnen handlar om den egna personen och är knutna till en viss tid och plats
(Allwood 1998, s. 21).

Ingwersen och Wormell (1990) skriver att det episodiska minnet är utformat av individens
personliga kunskap och innehåller information om händelser och erfarenheter, som har
anknytning till vissa speciella episoder i hennes liv. Det semantiska minnet handlar om en
grupp kunskaper som alla inom en viss kultur känner till eller kunskap som man tillägnat
sig genom en utbildning. Användarens begreppsstrukturer och förmedlarens
förmedlingsvetande, omfattar var för sig båda typer av minne. Oftast framstår det
semantiska minnet ur bakgrunden av det episodiska (Ingwersen & Wormell 1990, s.18f.).
Ett exempel på semantisk kunskap är eskimåernas kunskap om snö: de har väldigt många
ord för det som vi med ett ord kallar snö. Vad är det de ser som vi inte ser, kanske beskriver
de snö utifrån andra kontext än vad vi gör som bland annat innefattar att de är mer beroende
av samspelet med snön än vad vi är.
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Flera kognitionsforskare har skiljt ut två slags mänskliga sätt att kategorisera objekt på
(Luria 1976 se Ingwersen & Wormell 1990): Kategoriklassifikation och
situationsklassifikation.

Vid kategoriklassifikation menas att en person finner ett abstrakt begrepp och väljer de
begrepp som kan inkluderas under detta begrepp. Till exempel hör begreppet
”transportmedel” samman med begreppen ”bilar” och ”lastbilar”. Situationsklassifikation
betyder att en person prövar att sätta objekten i relation till olika situationer, varvid de
sammanhängande begreppen grupperas samman. Till exempel är begreppen ”köra”, ”bil”
och ”väg” relaterade till varandra (Ingwersen & Wormell 1990, s. 19f.).

Uppdelningen i kategori- och situationsrelationer känns igen inom biblioteksområdet,
exempelvis har tesaurusen hierarkiska strukturer med över- och undertermer
(kategorirelationer). Dessutom ger tesaurusen information om associativa relationer
(situationsrelationer).

Kategori- och situationsrelationer kan förekomma i både episodiskt och semantiskt minne.
I praktiskt registrerings arbete bör exempelvis en förmedlare använda sitt eget semantiska
minnes kategori- och situationsrelationer när hon registrerar material och inte sitt
episodiska minne. Samtidigt är kategori- och situationsrelationer viktigt vid design av
förmedlingsmekanismer eftersom det har visat sig att både barn och vuxna ofta använder
sig av situationsrelationer i början av en inlärningsprocess. När personen har genomfört sin
inlärning använder hon sig mer av kategorirelationer.

I förmedlingsarbete och vid systemdesign är det viktigt att vara medveten om att många
naturvetenskapliga och tekniska discipliner ofta bygger upp ett semantiskt vetande som
består av situationsrelationer, vilket skiljer sig från många humanistiska fack (Ingwersen &
Wormell 1990, s. 19f.).

4.4 Kunskaper hos förmedlaren

Förmedlaren bör ha två slags kunskaper och funktioner (Ingwersen 1986, se Ingwersen &
Wormell 1990, s. 21):

1. förmedlingskunskap (IR-kunskap) som består av kunskap om
Systemuppsättning: databasstrukturdesign, gränssnitt, indexering, sökspråk.
Förmedlingsprocesser: sökintervju, sökteknik, sökstrategi, söklogik

2. begreppsmässig kunskap som består av kunskap om:
ämnesområden: begrepp, begreppsrelationer, termer, fackstrukturer.
föreställningsförmåga : förväntningar, idéer, mål.
betjäningsmiljöer : service, kulturer

Förmedlingskunskaper är den tekniska och metodiska kunskap som är kärnan i
förmedlingsarbetet. Denna professionella kunskap består av kunskap om
systemuppsättning, d v s kunskap om system och databaser som den potentiella
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informationen är lagrad i. Det är exempelvis viktigt att ha kunskap om hur databaserna är
strukturerade med olika fält, hur man loggar in och hur man söker via särskilda
kommandon eller via menyer. Det är också angeläget att ha kunskap om hur databasen är
indexerad och vilket klassifikationssystem som används. Man måste känna till hur
klassifikationssystemet är uppbyggt och de regler som styr ett givet indexeringssystem,
exempelvis om det är indexerat med hjälp av en kontrollerad ämnesordslista eller en
tesaurus eller om ämnesökningen görs via okontrollerade ämnesord. Förmedlingskunskaper
handlar också om den metodiska och söktekniska kunskap förmedlaren ska ha för att ställa
relevanta frågor och utnyttja svaret från systemet till att styra dialogen eller sökprocessen
effektivt framåt. Förmedlaren ska kunna översätta informationsbehovet till systemets
termer och strukturer (Ingwersen & Wormell 1990, s. 21f.).

Begreppsmässiga kunskaper innehåller kunskap om ämnen och deras relationer. Det
innefattar också institutionskunskap, arbetsprocesser, föreställningsförmåga och önskan om
att nå ett speciellt mål. Det kan till exempel vara att ha den kunskap som krävs för att man
kan kunna ge service åt en kund utifrån hennes utgångspunkter och förutsättningar och
samtidigt kunna följa egna idéer och mål. Det vill säga att ha en förmåga för att ge service,
bland annat utifrån kunskap från egna servicemiljöer till servicemiljöer generellt.

Ovannämnda kunskaper är den professionella kunskapen som det förväntas att
informationsförmedlare ska ha för att hon ska klara av att söka och förmedla relevant
information (Ingwersen & Wormell 1990s. 22).

4.5 Informationsbehovet

Ingwersen och Wormell (1990) beskriver utvecklingen från ett synsätt där man antog att
användaren hade ett givet väldefinierat behov av information till ett synsätt där man förstod
att användaren inte alltid kunde definiera sitt informationsbehov. Informationsförmedlaren
är därför den person som översätter kundens informationsbehov och formuleringar till
systemet (s. 23).

Informationsbehovet enligt R. S Taylor

Historikern R. S. Taylor presenterade 1968 en avhandling om hur informationsbehov
utvecklas i den mänskliga hjärnan; från en önskan om tillfredsställelse av ett upplevt behov
till formuleringar till informationssystemet. Han beskrev utvecklingen genom att definiera
följande fyra stadier i denna utvecklingsprocess:

1. det obestämda, omedelbara behovet (visceral need) som kunden ännu inte kan
formulera språkligt.

2. det medvetna behovet, önskan om information som består av mentala bilder eller
symboler inom användaren själv.

3. det formaliserade behovet, behovet kan formuleras språkligt och konkret.
4. kompromissbehovet, önskan om information presenteras till förmedlare eller system.
(Ingwersen &Wormell 1990, s. 25; Taylor 1968, s.182)
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Taylor anser att nivå 1 till 3 är interna representationer i användarens hjärna och därför
mycket svåra att undersöka. Men tycker ändå att det är viktigt att identifiera släktskapet
mellan nivå 3 och 4 eftersom dessa nivåer bestämmer sökstrategiprocessen innefattat
förmedlarens roll och funktioner. Enligt Taylor är att det grundläggande problemet för
förmedlaren att intervjua användaren tillbaka genom nivå 3 för att nå nivå 2. Taylor betonar
att användaren inte alltid formulerar korrekta och entydiga frågor och att förmedlaren bör
ha en speciell kommunikationsförmåga.

I sammanhanget kan nämnas att Belkin för att beskriva informationsbehovet föreslår ett
begrepp som han lånat av Macakys: ”the anomalous state of knowledge” (Belkin 1980, se
Ingwersen & Wormell 1990, s. 26). Detta begrepp syftar på att användaren har en känsla av
otillräcklighet i förhållande till sitt vetande exempelvis i en problemlösningssituation, och
att detta kan utlösa ett behov av information.

I det kognitiva perspektivet är användaren och informationsförmedlaren aktiv under hela
sökprocessen och i interaktion med varandra och eller med systemet och kan i processen
omformulera sitt informationsbehov. Genom kommunikation med kunden kan förmedlaren
medverka till att kunden själv kan klargöra och formulera sitt informationsbehov
(Ingwersen &Wormell 1990, s. 25-28; Taylor 1968, s.186) ( jfr avsnitt 7.2.1, s.67).

4.6 Etiketteffekter

Undersökningar på Danmarks bibliotekshögskola och i England visar klart att Taylors nivå
4 är en kompromiss (se Ingwersen & Wormell 1990, s. 28). Den första formuleringen av
informationsbehovet till systemet eller förmedlaren är en kompromiss. Frågans uttryck tar
ofta formen av en etikett (s.k.”label effect”) som består av generella begrepp eller begrepp
som saknar sammanhang med det egentliga behovet av information.

Undersökningar visar att även om användaren själv hade specifika formuleringar uppträder
etikett effekten när dialogen mellan användaren och förmedlaren startar.

En orsak kan vara de förväntningar och uppfattningar som användaren har på vad systemet
och förmedlaren kan erbjuda honom eller henne. Detta har att göra med interpersonella
kommunikationsfaktorer som exempelvis tillit och hur mycket användaren och förmedlaren
känner varandra.  En annan orsak tycks vara svårigheter att uttrycka många, besläktade
begrepp tillräckligt precist (Ingwersen & Wormell 1990, s. 28).

Konsekvensen av etiketteffekten är att ämnesområdet i frågan kan missförstås av
förmedlare och/eller system. De få begrepp som etiketten ofta består av kan referera till en
mängd olika områden och ämnesaspekter. Förmedlaren kan också bli förd på villospår om
hon/han alltid litar på de inledande behovsformuleringarna.

Undersökningarna visar att utifrån användarens aktuella kognitiva villkor kan olika typer av
informationsbehov uppträda (Ingwersen 1986, se Ingwersen och Wormell 1990, s. 29):
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1. verifierbara behov. Användaren önskar att verifiera eller lokalisera bestämda enheter
till exempel en bestämd artikel. Typiska bibliografiska data som källa eller titel är
kända av kunden. De begreppsmässiga vetandestrukturerna innehåller alltså de data
som är nödvändiga för att uttrycka den efterfrågade enheten. Det går att ge exakta svar.

2. medvetna ämnesavgränsade behov. Användaren önskar att tydliggöra, utvidga eller
följa upp aspekter inom ett känt ämnesområde. Vetandestrukturerna innehåller begrepp
och termer som är nödvändiga för att formulera frågan.

3. grumliga ämnesavgränsade behov. Informationsbehoven är vaga och obestämda.
Användaren vill utforska nya begrepp eller begreppsrelationer utanför ett känt
ämnesområde. Det kan röra sig om en forskare som önskar spåra likartade teorier och
möjliga lösningar på problem som används i andra discipliner och inte har någon idé
om hur han ska uttrycka problemet. De begreppsmässiga vetandestrukturerna är vaga
eller grumliga eller existerar inte i relation till den efterfrågade potentiella
informationen.

Etiketteffekten kan i praktiken uppträda i alla dessa informationsbehovs typer.
Barriärskapande faktorer i interaktionen kan minska när kunden är bekant med förmedlare
och system exempelvis om de arbetar på samma företag eller institution. Förmedlarens och
kundens förmåga till uppmärksamhet, förmedlarens förmåga att intervjua kunden avgör om
de lyckas med att nå fram till att skaffa relevant information (Ingwersen & Wormell 1990, s
30).

Informationsförmedlaren måste i den professionella kommunikationen göra sitt yttersta för
att lösa de kommunikationsproblem som kan uppstå. Hon måste vara i dialog med dem hon
ska förmedla information till. Ordet dialog kommer från grekiskans dialogos som betyder
samtal. Hos Platon var dialogen en metod att uppnå insikt i sanningen, för att nå kunskap
om verkligheten. Dialogen var en process där frågor och svar drev resonemanget framåt
mot överskridande av kunskapsgränserna och fördjupad kunskap (Poul Lubecke 1988,
s.114f; Erik Andrén 1996, s.13).

Dialog kan uppnås bland annat genom informationsförmedlaren är kommunikativ, kan ta
emot information från kunder, är lyhörd och nyfiken på kundens beskrivning av sitt
informationsbehov.

4.7 Klargörande frågor och nödvändiga funktioner

Informationsförmedlingsprocessen är komplicerad och förmedlaren kan klargöra den
genom att ställa exempelvis följande frågor till sig själv och kunden:

- vilken typ av informationsproblem har vi just nu ?
- är ”etiketteffekten” involverad i denna fråga?
- hur ska problemen med indexering ( exempelvis olika språk ord eller frasindexerat)

tacklas i denna söksituation
- vad är det djupare behovet i denna fråga: vad ska informationen användas till?
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- vad är det egentliga informationsbehovet som användaren har just nu?

I tillägg till detta kommer frågor om informationssystemet exempelvis:

- vilka källor eller databaser(fulltext, bibliografisk) är bäst för detta informationsbehov?
- hur är det indexerat i databasen, kontrollerat, okontrollerat eller både ock,
- hur är upphovet inverterat – med eller utan komma?
- vilken sökstrategi är snabbast och mest relevant vid detta tillfälle?
- bör användaren just nu få lite feedback från en databas och se några referenser?

(Ingwersen & Wormell 1990, s 35f.).

För att komma på rätt spår tidigt i processen är huvudfunktionerna för förmedlaren till att
börja med:

A. att avgöra vilken typ av informationsbehov som är aktuellt just nu.
B. utifrån typen av informationsbehov intervjua användaren ”bakåt” till hennes
underliggande problem.

Förmedlaren bör använda olika intervjutekniker i förhållande till ovanstående två
funktioner. I funktion A föreslås att hon håller sig till problemtyp 2 och 3 (”kända
ämnesavgränsade” och de ”grumliga/oklara”) (jfr avsnitt 4.6, s.30) men hon ska också ha
en öppenhet i frågorna som kan leda fram till de verifierbara problemtyperna. När typen av
informationsproblem är identifierad föreslås att förmedlaren i funktion B intervjuar kunden
tillbaka till det egentliga informationsproblemet enligt Taylors modell genom nivå 3 till
nivå 2 (Ingwersen & Wormell 1990, s. 36).

4.7.1 Nödvändiga funktioner

Forskning har visat oavsett om förmedlaren är en människa eller maskin är följande
funktioner nödvändiga för förmedlingsprocessen:

1a. filtrera typen av informationsproblem: definiera typen av behov utifrån användarens
formuleringar frågor och svar i intervjun;

1b. förstå användarens otillräckliga vetande, förstå ”anomaleous state of knowledege” och
att skapa en uppfattning om problemsituationen via intervju och inlärning:

- få fram det ”formaliserade” eller det medvetna behovet;
- att skapa en bild genom begreppsmässiga vetandestrukturer av behovet;

2. analysera den aktuella sökstrategin inbegripit systemuppsättningen:

- att definiera de mest effektiva typer av systemstrukturer (till exempel databasfält för att
använda dem strategiskt genom användande av förmedlingsvetande;

- att välja de informationssystem till exempel databaser som är relevanta för
informationsbehovet;
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- att utifrån systemets feedback modifiera strategin, använda kognitiva
förmedlingsstrukturer till att lära om involverade system och baser;

3. skapa representationer av begreppsmässiga strukturer från system satta i relation till
efterfrågat ämnesområdet, blandat med egna begreppsstrukturer:

- utforma sökfrågan genom att taktiskt använda sökbegrepp identiska med eller
modifikationer av begrepp inlagda i bilden av kundens behov;

- förändra söktaktiken genom att lära om begreppsstrukturerna som är inlagda i de sökta
databaserna, använda båda former av vetande;

4. interaktivt förbinda bilden av behovet från kunden och representationer, presentera
potentiell information till användaren:

- att säkra innehållet, inte nödvändigtvis en exakt matchning, mellan användarmodellens
begreppsstrukturer, sökresultat i form av presentationer och potentiell information samt
användarens formulerade informationsproblem;

5. kontrollera och förstå varför, hur viss output man får fram är utanför kontext med det
underliggande informationsbehovet:

- finna orsaker till att det formaliserade behovet (eller problemsituationen bakom) inte
blivit upptäckt;

- lagra (minnas) orsaker till när man lyckats eller misslyckats i förmedlingen.

Dessa fem huvudfunktioner med dess delfunktioner som förmedlaren utför sker i
verklighetens förmedling inte avskiljt från varandra utan sker såväl parallellt som
återkopplande med varandra.

Ingwersen och Wormell (1990) betonar att metoden för att lyckas med
informationsförmedlingen är parallella interaktioner med användaren via intervju och med
systemet via sökstrategi och förtolkning av systemets feedback både på ett begreppsmässigt
och söktekniskt plan. Såväl interpersonell kommunikation, begreppsförståelse och
inlärningsförmåga spelar stor roll för alla deltagare i förmedlingsprocessen. När man skapar
en fruktbar dialog med kunden är ett av problemen om förmedlaren tror eller inte tror att
hon förstår informationsproblemet och - typen utifrån den första formuleringen - etiketten.
Om förmedlaren är säker på att hon omedelbart är på rätt spår visar undersökningar att det
är svårt för användaren att komma in och korrigera den uppfattningen. Icke verbalt skapas
det på samma sätt hinder då förmedlaren oftast blir den som leder samtalet, effekten av en
feltolkning av en etikett är ödeläggande för resten av interaktionen, inklusive resultatet (s.
37f.).

Förmedlaren måste därför lyssna och vänta med att förstå och veta kundens
informationsbehov, om hon gör det ger kunden henne mer information om sitt
informationsproblem och hon kan då effektivare lösa kundens informationsbehov.
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4.8 Sökintervju och frågetyper

Att strukturera intervjun med kunden, att vara medveten om olika frågetyper och i vilka
olika sammanhang olika frågor är bäst att ställa är viktigt för att hjälpa kunden att lösa sitt
Informationsproblem. Samtidigt måste förmedlaren vara flexibel, öppen och följa den
enskilda kunden i intervjun.

Ingwersen och Wormell (1990) skriver att sökintervjun och frågorna man ställer i den är ett
sätt att öppna upp för användarens bakomliggande kognitiva strukturer: att skapa
sammanhangen som kan definiera det aktuella informationsbehovet.

Typen av informationsbehov kan relativt lätt filtreras ut (funktion 1a) (jfr avsnitt 4.7.1,
s.31). Om användaren formulerar sitt behov med en till två termer, är alla möjligheter
öppna, förmedlaren kan fråga om kunden letar efter en speciell bok eller artikel hon vet
finns. Svaret leder fram till behovstyp 1 (verifierbar typ) eller 2 (ämnesavgränsad typ).
Består frågan av flera termer är det ganska stor sannolikhet att frågan ger tillräckligt med
kontext för att bestämma typen av informationsbehov.

Att förstå informationsbehovet är mera komplext (funktion 1b) (jfr avsnitt 4.7.1, s.31).

Frågorna och frågetyperna är beroende av användarens och förmedlarens aktuella
begreppsmässiga vetandestrukturer. Öppna frågor (VEM, VAD, HUR, VARFÖR) kan ge
mycket användbar information från användaren. Stängda frågor ställs antingen som stängda
frågor som (ÄR DET…? - typen) eller ledande stängda frågor (SÅ DETTA ÄR
ALLTSÅ…?- typen).

Om förmedlaren har begreppsmässig kunskap om informationsproblemets ämnesområde
används ”stängda” frågor för att bekräfta eller ”ledande stängda frågor” för att avgränsa
informationsproblemet.

I verkligheten kan förmedlaren först använda öppna frågor och därefter mer stängda frågor.
På så sätt skapar hon en chans att ta emot begrepp i relation till den första formuleringen.
Detta kan sätta igång minnet hos båda parter. Till exempel ”VAD ska du använda
informationen om … (begreppet eller förgående formulering) till senare? ”  eller
”I - VILKET SAMMANHANG - visar sig/används… (tidigare formulering)?” ”VAD
menar du egentligen med… (användarens begrepp)?”Efter det kan förmedlaren ställa en
ledande stängd fråga: ”Har begreppet något att göra med …X ..?” (X skall vara något
sannolikt) och kommer på så sätt framåt i att förstå användarens informationsbehov.

Om förmedlaren inte har kunskap om ämnesområdet, eller om ämnesområdet är oklart bör
förmedlaren alltid fråga bakåt till det bakomliggande problemet, som skapade
informationsefterfrågan. Frågor som exempelvis VAD kunden ska använda informationen
till kan ge utmärkt information om mål, intentioner och ämnesmässig kunskap. Ett annat
sätt att formulera samma fråga på är: ”VARFÖR ÖNSKAR du att ha information om…?”
”HAR DET något att göra med ditt arbete/fritid…? ”Även om frågorna kan vara lika ligger
skillnaden i hur svaren används av förmedlaren.
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Känner förmedlaren till ämnet, kommer de öppna frågorna ha en bekräftande natur. I det
motsatta fallet har de en upplysande karaktär.

Det kan också vara en risk med öppna frågor, om förmedlarens kognitiva strukturer inte
innehåller de nya begreppen. Här kan förmedlaren ansvara för att lagra dessa begrepp
genom att skriva ned dem att komma ihåg dem är svårt (jfr korttidsminnets problematik
avsnitt 4.3.2, s. 25f.). De är mycket viktiga senare som sökbegrepp, både för att få feedback
från systemet som eventuellt kan tydliggöra behovet och i den slutgiltiga sökfasen.

En annan frågestrategi kan användas som komplement till föregående: Man kan fråga efter
situationskategorier. Man får då ofta svar som dels kan innehålla relevanta relationer till
processer och arbetssituationer, dels ofta övergripande begrepp satta i samband med
speciella/fackliga termer. Till exempel: ”HAR du en idé om vem som arbetar med…
(begrepp/formulering?)”  - ”Kan…sättas i samband med en bestämd process?”

Vidare kan man fråga ”Kan du inte förklara detta ... (begrepp eller formulering) närmare?”
”Kan du inte förklara… - jag behöver några fler ord” - …”systemet kräver något annat än ..
XX. (X= användarens begrepp/tidigare formulering).

Generalisten på ett folkbibliotek har här svårare problem än förmedlaren på ett
företagsbibliotek eller specialbibliotek. Där träffar förmedlaren oftast kunderna flera gånger
och ämnesområdet är för det mesta känt för förmedlaren, den sociala kontexten kring
sökintervjun blir mer avslappnad och mer informativ och därför kan mer snäva frågor
användas. Exempelvis de LEDANDE STÄNGDA FRÅGORNA ”Så du skall alltså vidare i
ditt forskningsprojekt”? – ”Ska vi fortsätta där vi slutade förra veckan? ” Ingwersen och
Wormell poängterar här att förmedlaren använder ordet ”vi” som visar att ”vi” är ett team
som ska lösa problemet tillsammans.

Ledande frågor som till exempel: ”Så detta är kanske…?” eller ”Så är detta kanske ..?”
eller ”Så är det alltså/har det alltså att göra med … och inte …?”- är mycket användbara för
att pröva att få bekräftat några antaganden eller hela informationsproblemet.

Dubbla frågor, först en öppen följt av en sluten, kan göra kunderna förvirrade, men fördelen
är att med de öppna frågorna leds användaren in i en bestämd bred riktning medan den
stängda frågan vägleder kunden i sättet att svara på.

Det är viktigt att uppmärksamma att många av de ovan nämnda frågesätten och typerna har
två funktioner. Dels en önskan om specifik information och dels en taktisk önskan om
feedback från användaren som man kan använda för vidare dialog med kunden och
systemet (Ingwersen & Wormell, 1990, s. 39-41).

5. Tidigare forskning

Carol Kuhlthau (1993) förespråkar en modell för informationssökning som skiljer sig från
de traditionella modellerna: ”Sourceapproach” (lokaliseringsmodellen) och
”Pathfinderapproach” (stigfinnarmodellen). Hon anser att dessa modeller är begränsade
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eftersom de endast fokuserar på att hjälpa studenter att använda det egna biblioteket och
dess speciella källor. Modellerna går inte att överföra till andra situationer eller annan
informationssökning och lär inte studenter att skapa flexibilitet i sin
problemlösningsförmåga, framhäver Kuhlthau. Kuhlthau förespråkar istället en modell där
informationssökning sätts i ett sammanhang av problemlösning och lärande. Modellen
innehåller att använda, tolka och att finna mening i information: ”The theory-based process
approach”.

Hon understryker att lärande är en process av konstruktion och hon lånar teorier från
psykologiområdet och Georg A. Kelly´s ”Personal Construct theory” som handlar om
lärande som en komplex process av konstruktion och omkonstruktion: individen tolkar och
anpassar ny information till tidigare erfarenheter och kunskap.

I sin forskning tillämpade hon denna konstruktionsprocess på studenter, som upplevde
informationssökningsprocessen (ISP) som en serie av tankar, känslor och handlingar.

Kuhlthau uppfann i sin forskning att studenternas informationssökningsprocess innehöll sex
faser:

- inledning och förberedelse inför val av ämne
- val av allmänt ämne för undersökningen
- utforskning
- formulering (av ett fokuserat perspektiv på ämnet)
- insamling av material
- presentation

Kuhlthau fann att osäkerhet hos studenterna i början av processen orsakade frustration och
ångest men när de närmade sig de senare stadierna och förstod hela processen återfick de
sin säkerhet.

Centralt i Kuhlthaus teori är att osäkerhet och ängslan är något förmedlaren kan förvänta
sig av informationssökarna i början av en informationssökningsprocess, och att senare mer
fokuserade sökningar ger en ökad säkerhet. Enligt Kuhlthau har bibliotekarier traditionellt
nonchalerat känsloaspekten i ISP och hon framhäver att förståelse för användares känslor i
informationssökningen är mycket viktigt för att erbjuda kvalificerad hjälp (Kuhlthau 1993,
42-53, 1991).

Kuhlthau förespråkar att undervisning i informationssökning bör syfta till att utveckla ett
livslångt lärande. Hon skriver att studenter som lär sig för livet är personer som kan känna
igen sitt informationsbehov, förstå sin skapandeprocess och som vet hur och när man
arbetar med informationssystemet och informationsförmedlare.

Kuhlthau betonar vidare att den ökade tillgången på information kräver en biblioteksservice
som mer centrerar på att söka mening i informationen snarare än att lokalisera
informationens källor.
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Hon framhäver att i informationssamhället med dess tillhörande informationsöverflöd kan
bibliotekarien inte längre nöja sig med att sörja för tillgängligheten av information. Hon
skriver att bibliotekarier måste utveckla en referensservice och en användarutbildning som
tar hänsyn till användarnas känslor, tankar och handlingar när de fortskrider i sin
informationssökningsprocess, eftersom informationssökning är en process där olika
känslor, tankar och handlingar ingår. Bibliotekarien måste hitta den lämpliga nivån för
intervention som grundar sig på vart i processen användaren är och vilka behov hon har just
då.

Kuhlthau framhäver att bibliotekarien bör vara en rådgivare, och skapa en dialog med
användaren som leder till att utforska användarens strategi och struktur för inlärning.
Bibliotekarien bör förvänta sig att användaren kontinuerligt återkommer för att återetablera
dialogen, användaren och rådgivaren omdefinierar då problemet, bestämmer en strategi och
identifierar ytterligare källor och en struktur för användandet av dem. En mängd olika
sökningar kommer att utföras med olika syften som matchar användarens erfarenheter vid
olika tillfällen i processen (Kuhlthau 1993, 42-53, 1991).

Kuhlthaus teorier överensstämmer med Ingwersens och Wormells teorier bland annat när
det gäller att informationsförmedling är en process. Att det är viktigt att vara i dialog med
kunden och att utgå ifrån kundens beskrivning av informationsbehovet för att förstå
kundens aktuella informationsproblem. Samt att individen tolkar ny information i relation
till tidigare erfarenheter och kunskap och att information är något som är konstruerat, att ta
emot och förstå information är en aktiv handling.

Jag anser att Kuhlthau lägger för stor vikt vid att det i informationssökningsprocessen finns
olika faser som användare följer i en viss ordning. Mänskliga processer är inte så enkla:
samtidigt som man ser dessa faser måste man också se att informationssökningsprocesser är
individuella utifrån varje individs aktuella känslor, tankar och handlingar. Den
australiensiska konstnären Gordon Bennett (1999) skriver några tänkvärda ord som passar i
detta sammanhang: “What we see is often only what we think we see (or what we want to
see)”.

Gudrún Thórsteinsdóttir och Frances Hultgren som är doktorander i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet/Högskolan i Borås har utfört en
undersökning med syftet att studera förändringar inom referensservice under senare år i
Sverige. De presenterar undersökningen i en artikel med titeln: ”Referensservice; villkor
och förändring.” Studien baserar sig på litteraturstudier och 12 intervjuer med
referensbibliotekarier på fem folkbibliotek under våren 1998. Fokus i undersökningen var
framför allt på förändringar med hänsyn till utvecklingen av informationsteknologin och på
om biblioteken genomfört förändringar utifrån, som de skriver, de negativa resultat som
nordiska undersökningar av referenstjänstens kvalitet på folkbibliotek visat
(Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.45f.).

Författarna redogör för de tidigare studierna med negativa resultat som de hänvisar till: i
Danmark utfördes 1984 en dold och en öppen undersökning för att ta reda på hur
folkbibliotek svarade på snabbreferensfrågor. Procentsatsen för korrekta svar var 49
procent i den öppna undersökningen och 45 procent i den dolda undersökningen
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(Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.57). Salvesen och Ulvik (enl. Thórsteinsdóttir &
Hultgren 1999, s. 57) undersökte 1993, genom en dold studie kvaliteten på referenstjänsten
på 49 norska folkbibliotek. Sex referensfrågor ställdes till varje bibliotek. Resultatet visade
att 24 procent av svaren var korrekta, 12 procent delvis korrekta och 4 procent var fel.

Salvesen och Ulvik kom (enl. Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.57f.) fram till att
bibliotekarierna inte kände till bokbeståndet tillräckligt väl. Biblioteken hade böcker där
svaren fanns, men att bibliotekarierna inte använde dem. De tog sällan hjälp av andra och
resultaten visade även att bibliotekarierna sällan intervjuade användaren. Janson
rapporterade (enl. Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.58) 1996 om en undersökning hon
utfört i 50 svenska folkbibliotek. Undersökningen var dold och utfördes på liknande sätt
som den norska. Janssons resultat visade att 27 procent av bibliotekarierna gav korrekta
svar, 3 procent svarade delvis rätt och 3 procent gav felaktiga svar. Även i denna
undersökning visade resultatet att bibliotekarierna sällan tar hjälp av kollegor, istället
hänvisas användarna vidare. Några bibliotekarier klarade inte att hitta svaren i
referensböckerna trots att de hade rätt källa.

I de tre nordiska undersökningarna valdes biblioteken slumpmässigt men styrdes genom att
de minsta biblioteken inte togs med och att bibliotek från alla delar av landet fanns med.
Studierna visade att servicenivån varierade mycket mellan olika bibliotek och att större
bibliotek generellt inte ger bättre service än mindre. I den danska studien fann man ett
samband mellan intervjuteknik och möjligheten att ge ett korrekt svar: bibliotekarierna som
intervjuade frågaren fann rätt svar snabbare än de som inte visade intresse för användarens
fråga. Författarna till de tre nordiska studierna drog slutsatsen att referenstjänstens kvalitet
inte låg på en godtagbar nivå (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.58).

Salvesens undersökning följdes upp genom att 1500 besökare från 16 folkbibliotek fick en
frågelista. Biblioteken valdes ut utifrån att de fanns i kommuner med fler än 10 000
invånare. Det visade sig att 73 procent av användarna letade efter något om ett ämne, 25
procent sökte efter definierade dokument och 3 procent sökte efter fakta. I undersökningen
framkom att de flesta användare var nöjda med bibliotekens service (Høivik & Høivik
1995, s.9, se Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.58).

Thórsteinsdóttir och Hultgren (1999) kom i sin undersökning fram till att negativa resultat
av tidigare studier inom fältet lett till diskussioner och att vissa förbättringar genomförts.
Men att resultaten inte har lett till några grundläggande förändringar av referenstjänsten. En
av många förklaringar till detta kan vara att sättet att mäta referenstjänstens kvalitet genom
att räkna antalet korrekta svar, har fått kritik både i Sverige och utomlands. Att lämna
korrekta svar är inte bibliotekariens enda arbetsmetod, det finns andra viktiga aspekter på
referensarbete som bör man bör tänka på om tjänsten ska utvärderas (Durrance, 1995, se
Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.57). Korrekta svar beskriver till exempel inte hur
bibliotekarierna instruerar användarna att själva kunna använda bibliotekens resurser.
Referensarbete är mer än att svara på frågor (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s.57).

De tidigare undersökningarna fokuserade enbart på aspekten att svara på frågor. Utan att ta
avstånd från de norska och svenska undersökningarna såg Thórsteinsdóttir och Hultgren
referensarbetet i ett vidare perspektiv. De fann att andra faktorer som sociala och
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ekonomiska förändringar påverkar referensarbetet och de framhåller att också dessa
faktorer måste uppmärksammas när man diskuterar referensarbete (1999, s.99).

Angående den nya informationsteknologins påverkan på referensarbetet visade
Thórsteinsdóttirs och Hultgrens (1999) undersökning att informationsteknologin inte har
förändrat karaktären på referensservicen men att den effektiviserat och förenklat arbetet,
referensservicen har anpassats till informationsteknologins utveckling (s. 45).

Ragnar Nordlie som är professor vid fakulteten för journalistik och biblioteks- och
informationsvetenskap vid Oslo universitet presenterar en undersökning om hur
referensintervjun kan medverka till att användaren finner rätt svar. Han framhäver att det
nödvändigtvis inte är antalet frågor förmedlaren ställer som leder till ett tillfredsställande
resultat för kunden.

Den tekniska utvecklingen har revolutionerat det sätt som bibliotekens samlingar
presenteras och tillgängliggörs för allmänheten. Men moderniserade sökfunktioner och
bättre tillgänglighet har inte automatiskt medfört bättre framgång för slutanvändarnas
informationssökningar. Bristerna i den direktuppkopplade katalogen har undersökts i ett
flertal studier. Det allmänna intrycket från dessa studier är en hög förekomst av
misslyckanden för slutanvändare framförallt, när det gäller ämnessökningar där graden av
misslyckanden ibland är 50 procent eller högre (1996, s. 1, 1999, s. 11, 2000, s. 22)

Huvudsyftet i Nordlies studie var att identifiera och beskriva de problem användare på
folkbibliotek hade i Online sökningar: särskilt för att se om det fanns mönster i
interaktionen som medförde misslyckanden. Dessa mönster jämfördes med observationer
av interaktionen mellan användare och bibliotekarie. Studien baserade sig på 50
ljudinspelningar och observationer av interaktioner i referenssamtalet på folkbibliotek samt
studier av beteenden av slutanvändares Online sökningar i bibliotekskataloger (Nordlie
2000, s.22).

Jämförelsen mellan slutanvändares Online interaktioner och interaktionerna mellan
användare och förmedlare visade likheter särskilt när det gällde användarens första fråga till
systemet respektive bibliotekarien. I båda situationerna börjar användaren med en mycket
kortfattad och generell fråga. (Nordlie 1996, s. 4, 1999, s.12). En betydande skillnad finns
dock i de två situationerna: för ämnesökningarna är misslyckandena 45 procent för
slutanvändarnas Online sökningar respektive mindre än 10 procent i interaktionen mellan
användare och förmedlare. Detta visar klart att systemdesignerna har något att lära av
referensbibliotekarierna (Nordlie, 1999, s. 12).

Eftersom varje informationsåtervinningsprocess är en interaktiv kommunikationshandling
måste en central fråga för design av informationssystem vara att stödja en effektiv
interaktion mellan användaren och informationssystemet. Informationsåtervinningssystem
bör så lång det är möjligt klara informationsförmedlarens roll (Nordlie 2000, s.22).
För att kunna förbättra slutanvändares resultat i Online sökningar behövs kunskap för att
förbättra det automatiska informationsåtervinningssystemet. Ett sätt att skaffa denna
kunskap är att studera interaktionen och kommunikationen mellan användare och
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förmedlare i informationssökningssituationen, för att bedöma om det finns mönster i denna
interaktion som kan överföras till interaktionen mellan den elektroniska katalogen och
användaren (Nordlie 1996, s. 2, 1999, s. 1, 2000, s. 22).

Enligt observationerna som utfördes tycktes inte processen att få användaren att uttrycka
sitt verkliga syfte till informationssökningen i första hand vara beroende av bibliotekariens
förmåga att ställa rätt slags frågor. Det var inte så mycket aktiviteten att intervjua utan
snarare kommunikationsprocessen mellan bibliotekarie och användare i sig själv som var
instrumentet för att få fram användarens informationsbehov. Nordlies undersökning visade
att användaren i sin slutgiltiga framställning beskrev sitt informationsproblem lika
detaljerat och var lika tillfredsställd i de interaktioner där bibliotekarier ställde minst frågor
som i de fall där hon ställde flest frågor. Utmärkande för konversationerna där
bibliotekarien ställde få frågor var stort engagemang i användarens situation när det gäller
att erbjuda hjälp och viljan till att diskutera användarens problem. När denna attityd är
förmedlad tycks inte frågor vara nödvändiga (Nordlie 2000, s. 26).

Vad som tycks hända under dessa interaktioner är att förtroende, trovärdighet och
meningsfull kontakt etableras och upprätthålls mellan användare och bibliotekarie.
Tillståndet av förtroende och tillit kan etableras på olika sätt antingen genom att
bibliotekarien ställer frågor eller att bibliotekarien engagerar sig i konversationen som
skapar en atmosfär där användaren känner sig fri att uttrycka sig och sitt
informationsproblem. Instrument för att skapa denna atmosfär är komponenter som:

- engagemang i konversationen
- förklaring av resonemang
- uppvisande av allmän förståelse

När dessa funktioner fungerar är det möjligt att skapa en öppenhet, där användaren pratar
om sin hobby, sin brist på kunskap för att slutföra sitt skolarbete, eller om det som behöver
uttryckas för att interaktionen ska bli fullständig (Nordlie 1999, s. 11, 2000, s. 26).
Denna meningsfulla konversation är exakt motsatsen till vad som observerades i
interaktionen mellan användare och informationssystem. Systemet försöker inte tolka
användarens input eller att föreslå alternativa sätt att fråga. Det förekommer ingen
uppmuntran till användaren att modifiera sina frågor. Systemet erbjuder heller inte relevans
feedback. (Nordlie 1999, s.17, 2000, s. 26f.)

Syftet med Nordlies undersökning var att visa en ram för förbättring av Online
interaktioner snarare än att erbjuda specifika riktlinjer för systemdesign. Han framhåller att
utifrån identifierade faktorer på lyckad interaktion mellan användare och förmedlare är det
sannolikt att slutanvändare i Online söksituationer kan bli hjälpta i att uttrycka sitt
informationsproblem och förbättra sina sökresultat om OPAC hade bättre hjälpfunktioner.
Förklaring av sökprocessen och sökresultatet, förslag om alternativa sökformuleringar och
frågor efter specifika upplysningar från användaren är exempel på tekniker som systemet
kunde använda för att fungera som en samtalspartner (Nordlie 1999, s. 17, 2000, s. 27).
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6. Presentation av utförda intervjuer och observationer

I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjuer och observationer som utförts
under tiden mars – november 2001. Det inleds med en kort presentation av de platser där
undersökningen utförts och av de personer som varit inblandade i intervjuerna och
observationerna. Informationen som inhämtats är strukturerad under fem olika
problemområden som sedan är uppdelade i några delområden:

Ø Språk: fackspråk, verbal uttrycksförmåga.
Ø Icke verbal kommunikation: att lyssna, bemötande & attityd, personlighet feedback,

och kroppsspråk.
Ø Ämneskunskaper: ”samstämmig förståelse av problemet”, brist i ämneskunskap,

kulturella barriärer.
Ø IT-användning : hur ger det stöd i kommunikationen, för vad användes den?
Ø Mötesplatsen: Fysisk omgivning, tillgänglighet, socialt.

Den insamlade informationen är indelad i två delar; dels svar som jag fått fram vid
intervjuer och dels information jag uppfattat i utförda observationer och samtal. I områdena
mötesplatsen och IT-användning är intervjuer och observationer integrerade i samma del.
Områdena IT-användning och kroppsspråk finns endast med i kapitel 7. Att jag ändå tar
upp det här är för att läsaren ska få en uppfattning om helheten i undersökningen.

6.1 Presentation av undersökningsplatser och av deltagande personer

Anonymt företagsbibliotek
Biblioteket finns på ett företag som är världsledande inom sin bransch. Huvudkontoret
ligger i Tyskland, medan forskning och utveckling leds från Sverige. Företaget har
försäljning i över 100 länder, produktion i 19 länder och sysselsätter 50 000 medarbetare
runt hela världen, varav drygt 10.000 i Sverige (företagets webbplats 2001).

På biblioteket (bibliotek A) arbetar 20 personer på 15 heltidstjänster. De anställda har olika
utbildningsbakgrund och på biblioteket skiljer man mellan bibliotekarie och
informationsspecialist. Några är informationsspecialister och bibliotekarier, några är enbart
informationsspecialister och några är enbart bibliotekarier. Biblioteket svarar för
affärsrelaterad informationsförsörjning i både tryckt och elektronisk form. Biblioteket
servar 1700 anställda som arbetar med forskning, utveckling och marknadsföring. Ett
globalt samarbete förekommer med övriga bibliotek inom företaget. Koncernspråket är
engelska.

Jag intervjuade en informationsförmedlare (respondent 1) som har grundutbildning i
företagets ämnesområden. Han har arbetat sex år som informationsspecialist på biblioteket.

Biblioteket, SCA
SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) Hygiene Products företagsområden är:
hygienprodukter, paketering och skogsprodukter. Företaget har sitt huvudkontor i München



41

och finns i över 40 länder över hela världen. I Mölndal bedrivs forskning, utveckling och
marknadsföring av företagets varumärken Tena, Libero, Libresse och Tork. SCA Hygiene
Products i Mölndal har ca 900 anställda, av vilka 600 är tekniker. I huset arbetar bland
annat 120 IT –tekniker (SCA 2001).

På biblioteket, SCA observerade jag en informationsförmedlare (respondent 2) som har
arbetat på SCA sedan 1988 och varit anställd på biblioteket sedan 1993. Hon har tidigare
arbetat som språklärare. På biblioteket arbetar även en biblioteksassistent.

På detta företag observerade jag två informationssökningar om vardera ca 60 minuter.
I den första observationen sökte kund (kund1) information inom ämnesområdena
mikrobiologi och kemi. Hon var trainee och ingick i ett projekt på företaget. Därefter
observerade jag en informationssökning där kundens (kund 2) ämnesområde var kemi. Han
studerade till textilingenjör, var från Frankrike och även han var trainee och ingick i ett
projekt på företaget.

Biblioteket, Volvo
Volvo är ett av världens ledande företag för tillverkning av lastbilar, bussar och
byggnadsutrustning. Volvokoncernen består av flera företag som kan delas in i följande
affärsområden: Global Trucks, Buses, Construction Equipment, Marine & Industrial Power
Systems, Aero och Financial Services. Volvo har idag över 70 000 anställda och produktion
i 25 länder (Volvo 2001).

Informationssökning och Bibliotek (I & B) eller på engelska Information Retrieval and
Library (IR & L) som vardagligt kallat biblioteket har 12 stycken anställda. Organisatoriskt
tillhör I & B Volvo Teknisk Utveckling AB. Bibliotekets huvuduppgift är att tillhandahålla
och ta fram information i tryckt och elektronisk form åt Volvos anställda. De servar hela
koncernen. I & B har kontrakt med ett 60-tal databasvärdar som i sin tur har ett utbud på
1000-tals databaser inom framförallt ämnesområdena teknik, business och management.
Intranätet och bibliotekskatalogen finns i hela världen. Koncernspråket är engelska. IR & L
har egen budget och debiterar och fakturerar sina tjänster och måste tjäna de pengar som
ska täcka verksamhetens kostnader.

Jag intervjuade en informationsförmedlare (respondent 3).  Hon har bibliotekarieutbildning
från BHS i Borås och hade vid intervjutillfället arbetat på IR & L i nio år. Jag intervjuade
också en kund (kund 3) till informationsförmedlare 3. Han hade vid intervjutillfället varit
anställd på företaget i nästan två år och har kandidatexamen i biomekanik. Han arbetade
och forskade för att utveckla bilsäkerhet, och inriktade sig på området biomekanik.

Vid observationen som utfördes på IR & L, observerade och intervjuade jag en
informationsförmedlare (respondent 4) som har arbetat på företaget sedan 1979, mellan
1979 och 1988 på ett arkiv och därefter på I & B. Hon har en humanistisk bakgrund med
studier i idé historia och språk. Kunden (Kund 4) informationsförmedlaren kommunicerar
med arbetar på Volvo PV, inom produktutveckling med strategier och omvärldsanalys för
framtida drivlinor.
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Chalmers, Lindholmenbiblioteket
Chalmers, Lindholmenbiblioteket är en enhet inom Chalmers bibliotek och är ett offentligt
bibliotek. Samlingarna är inriktade på Chalmers Lindholmens kompetensområden:
ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och nautik. På Chalmers Lindholmen studerar ca 2000
studenter.

Biblioteket hade vid undersökningstillfället 4,8 heltidstjänster fördelade på 6 personer.

Jag intervjuade och observerade en informationsförmedlare (respondent 5) som gick ut
bibliotekshögskolan 1985. Hon har arbetat på folkbibliotek innan hon började arbeta på
Chalmers, Lindholmenbiblioteket.

Jag observerade och intervjuade även en informationsförmedlare (respondent 6) som
arbetat på biblioteket sedan det öppnade 1994 (och före det på Chalmers huvudbibliotek
sedan 1990). Innan dess arbetade hon som hörselpedagog.

Jag utförde observationerna i referensdisken vid tre tillfällen om ca två och en halv timma.
Användarna som observerades var främst studenter på Chalmers Lindholmen.

Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) är ett av Sveriges till omfånget största bibliotek med
litteratursamlingar på 60 000 hyllmeter (ca 2,4 miljoner volymer). På Internet fanns vid
observationstillfället ca 4000 tidskrifter och 130 databaser tillgängliga för användare vid
universitetet.

Inom UB: s organisation finns sju bibliotek: Centralbiblioteket, Biomedicinska, Botaniska,
Ekonomiska, Geovetenskapliga och Pedagogiska biblioteken samt Kurs- och
tidskriftsbiblioteket och dessutom ett antal institutionsbibliotek.
Göteborgs universitetsbibliotek är till för studenter, lärare och forskare vid Göteborgs
universitet. Det är också öppet för allmänheten. Centralbiblioteket ansvarar för
litteraturförsörjning inom humaniora och samhällsvetenskap och är till för ca 4400
helårsstudenter (GUB 2001).

Jag utförde två observationer och intervjuer om vardera ca två timmar i informationsdisken
där det vid båda tillfällena fanns två informationsförmedlare (respondent 7 och 8).

Göteborgs universitetsbibliotek, Ekonomiska biblioteket
Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs handelshögskola ingår som ett av flera bibliotek i
GUB. Ekonomiska biblioteket ansvarar för litteraturförsörjning inom företagsekonomi,
nationalekonomi, kulturgeografi, juridik, statistik, ekonomisk historia och informatik.
Biblioteket har ca 30 anställda. Biblioteket är depåbibliotek för EU och FN vilket innebär
att det har ett stort urval av publikationer inom dessa områden (GUB 2001).

På Ekonomiska biblioteket intervjuade jag en informationsförmedlare (respondent 9) som
har studerat på Bibliotekshögskolan i Lund. Jag gjorde även en observation om ca 2,5
timmar på Ekonomiska biblioteket.
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GUB, Världshuset, Samhällsvetenskapligt institutionsbibliotek
Informationsförmedlaren (respondent 10) arbetar en torsdagseftermiddag i veckan på det
Samhällsvetenskapliga institutionsbiblioteket, Världshuset som är centrum för:
arbetsvetenskap, Öst- och Sydöstasienstudier, freds- och utvecklingsforskning,
socialantropologi och tvärvetenskap. Informationsförmedlaren har arbetat som
kontaktbibliotekarie för biblioteket sedan 1990-1991 och har arbetat som bibliotekarie
sedan 70-talet.

Observationerna och intervjuerna utfördes vid tre tillfällen om 2,5 timmar vid en
informationsdisk där främst forskare vid socialantropologiska institutionen sökte
information.

Högskolebiblioteket i Borås
Högskolan i Borås består av sex stycken institutioner: biblioteks- och
informationsvetenskap, ekonomi/informatik, mode och textil,
beteendevetenskap/lärarutbildningar, teknik samt vård och omsorg.

På biblioteket fanns vid intervjutillfället en kontaktperson för varje bibliotek. Denna
kontaktperson hade bland annat hand om urval av medier, undervisning i
informationssökning samt kontakter med institutionen.

Jag intervjuade en informationsförmedlare (respondent 11) som har utbildning från
bibliotekshögskolan. Hon har arbetat på biblioteket sedan det öppnade 1982.

Privat media/informationskonsult
Jag intervjuade en informationsförmedlare (respondent 12) inom området media och
kommunikation. Hon hade vid intervjutillfället arbetat i 1,5 år som egen företagare. Hennes
bakgrund är informationsteknik, som idag kallas media och kommunikation. Hon har bland
annat arbetat som journalist och informatör. Vid intervjutillfället arbetade hon med ett
uppdrag åt ett stort företag i Göteborg.

6.2 Inhämtad information strukturerad i fem olika huvudaspekter av
kommunikation

6.2.1 Språk

6.2.1.1 Fackspråk

Intervjuer

Informationsförmedlaren på företagsbibliotek A säger att det är viktigt att ha språkliga
kunskaper när det gäller terminologin inom kundens ämnesområde när man söker
information. Han säger att kunden inte alltid kan terminologin och synonymer till termerna
inom sitt ämnesområde.



44

Informationsförmedlaren 5 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket nämner kunskap om
användarnas terminologi som viktigt. På frågan vad hon tycker är god kvalitet i
kommunikationen med kunder svarar hon det är det när hon och användaren är överens om
exempelvis söktermer eller det som ska upphittas. Men ofta måste hon hjälpa studenterna in
i synonymernas värld genom att fråga om de har tänkt på andra ord och eller föreslå dem
nya ord inom deras studieområde.

På högskolebiblioteket i Borås säger förmedlaren att språkliga svårigheter inte är helt
ovanliga i kommunikationen med kunder. Hon syftar då på att man som bibliotekarie ibland
inte kan någon grupps fackterminologi. Hon illustrerar det med ett exempel från när
Vårdhögskolan flyttade in på högskolan och studenter och lärare ville ha information om
vård och bibliotekarierna inte var vana vid den typen av termer.

Problem med bibliotekariernas fackspråk SAB diskuterades i intervjuerna och i samtalen.
På GUB, Ekonomiska biblioteket säger informationsförmedlaren att man måste ha god
kännedom om SAB-systemet. Men det finns nackdelar med det. Systemet är
svårtillgängligt. Att konstruera en riktig SAB-kod med t ex strecktillägg, aspekt osv. är inte
helt enkelt. Äldre discipliner förändras och nya kommer till och SAB finns inte heller på
engelska. När hon söker information börjar hon kanske med att göra en fritextsökning.
Hittar hon inte någon relevant information på det sättet, fortsätter hon med en lämplig kod.
Hon anser att SAB-koden är ett mer heltäckande sätt att få med allt inom ett ämne.

Problemet med att SAB-systemet inte finns översatt till engelska diskuterade även av
förmedlare 7 på GUB, Centralbiblioteket. GUB har många internationella studenter som
användare och i och med att systemet inte finns översatt till engelska säger hon att
biblioteken skapat problem. Facktermer kan vara en svårighet i kommunikationen med
användare och att kunna engelska språket är viktigt när man arbetar som bibliotekarie.
Informationsförmedlaren vid GUB på Världshuset säger att SAB ibland kan vara lite stelt
men att SAB: s ämnesordslista kompletterar.

Observationer

På biblioteket, Volvo sökte kund 4 information om drivlineutveckling (drivlina är ett
uttryck för motor och växellåda). Kunden använde svenska och engelska termer inom
företagsekonomi, teknik och lagkrav. Många av termerna var vida och hade ett stort
betydelseomfång som exempelvis marknadstrender, virtuell utveckling, miljöteknik ,
powertrends, leverantörssourcing.

Informationsförmedlaren frågade för att få förtydligat exakt vad kunden lade för betydelse i
begreppen och på vilken nivå den efterfrågade informationen skulle vara. Hennes frågor var
exempelvis Hur menar du?, Ur vilket perspektiv då? Genom hennes frågor kom de fram till
att kunden ville ha mer ytlig än djup information om konkurrenter, leverantörer,
marknadsstrukturer och research development. Informationsförmedlaren frågade igen för
att få förtydligat och för att avgränsa frågeställningen. Exempelvis Vilka är
konkurrenterna?, Ska du ha informationen för något specifikt ändamål eller vill du läsa
igenom det mesta? Informationsförmedlaren kontrollerade vid flera tillfällen att hon förstod
kunden rätt (jfr avsnitt 4.8, s. 33f om sökintervju och frågetyper).
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Parallellt med den mänskliga kommunikationen frågar informationsförmedlare 4 även IR-
systemet (jfr avsnitt 4.7.1, s. 32 om parallella interaktioner med kund och system). Hon
skriver in kundens nyckelord i olika databaser och använder metadatabasen DIALINDEX
och kommandot ”rank files” för identifiera rätt DIALOGrelaterade databaser. Sökningen
utfördes först i fritext och därefter i titelfältet. De hittade troliga business databaser att söka
i fik därefter fram artiklar om kundens ämnesområde och tittade i innehållsförteckningen i
artiklarna för att hitta rätt terminologi

Frågeställningen blev klar och tydlig både för kunden och informationsförmedlaren;
framtida trender vad gäller drivlineutveckling, vilka teknologier eller andra drivkrafter som
kommer att bestämma utvecklingen.

Informationsförmedlaren berättar att hon, när hon fått uppdraget via telefon, först uppfattat
att det var en tekniksökning hon skulle göra, men att hon under samtalet, när hon träffade
kunden ansikte mot ansikte, förstått att det handlade om en business sökning. Hon säger att
det kan uppstå missförstånd i kommunikationsprocessen med kunder, att man först kan tro
att man förstår vad någon menar och att man sedan förstår man att man inte gjort det. Det är
därför viktigt att fråga om ämnet utifrån olika aspekter: exempelvis fråga vad kunden ska
ha informationen till. Hon tycker det kan vara svårt att göra en informationssökning om
kunderna inte kan förtydliga vilken information de vill ha. Exempel på sådana sökningar är
framtidssökningar eller omvärldsbevakningar. Tekniska frågor är lättare eftersom
frågeställningarna då är mer konkreta och lättare att formulera.

På biblioteket, SCA gällde kund 1: s informationsbehov bakterier och celler.
Informationsbehovet var av typen medvetet avgränsade.

Kunden använde termer inom fackområdet kemi och mikrobiologi. Kunden var väl
förberedd vilket effektiviserade förmedlingsprocessen: hon hade med sig ett papper med
nedskrivna sökord och deras förhållande till varandra. Informationsförmedlaren förstod
innebörden av vissa av kundens söktermer, men inte alla.

Informationsförmedlaren frågade vad termerna betydde och hur de fungerade i förhållande
till varandra och vilka av termerna som var viktigast. En dialog med frågor och svar fördes
och informationsförmedlaren ville då och då kontrollera att hon förstått termerna och
kundens informationsbehov rätt.

Kunden hade även med sig en, för sitt ämne, mycket relevant artikel och ville ha andra
artiklar av samma författare. Därför sökte informationsförmedlaren i en Citeringsdatabas
för att hitta andra artiklar av samma författare. Informationsförmedlaren ville identifiera rätt
databaser bland annat genom att titta på några artikeltitlar. Kunden såg då i sökresultatet att
hon kunde ta bort en term och lägga till en annan för att få ett bättre resultat.

Kund 2 på biblioteket, SCA studerade till textilingenjör och kom från Frankrike. Han
ingick i ett forskningsprojekt på SCA. Hans informationsbehov gällde information för att
undersöka och bestämma olika faktorer av ett visst textilmaterial. Informationsbehovet var
av typen medvetet avgränsat och av typen grumligt/oklart.
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Kunden föreslog tänkbara termer inom ämnesområdet kemi. Informationsförmedlaren
kände till vad termerna betydde men hon frågar för att förstå hur termerna förhåller sig till
varandra. Hon frågade även efter synonymer och föreslog själv synonymer. Hon
diskuterade med kunden om vilka termer som var vida eller mer begränsade. I dialogen
formulerade både informationsförmedlaren och kunden om sig för att de skulle förstå
varandra.

Informationsförmedlaren försökte först få klargjort vad kunden skulle studera och försökte
förstå hans ämnesområde för att få en uppfattning om vad för information som skulle sökas
fram. Hon ville ringa in ämnet och frågade efter mer information från kunden. Frågorna
hon ställde var exempelvis: Vilken information har du?, Vilken information vill du ha
exakt?, Har du några nyckelord?

Kunden förklarade sitt ämne. Informationsförmedlaren frågade hur begrepp hängde ihop
med varandra och förstod vilka ord som var viktiga och vad som var det viktiga i kundens
studieområde. Hon identifierade ord som var synonymer och bestämde vilka termer som
var vida och abstrakta och vilka som var mer begränsade i förhållande till varandra. Hon
frågade även efter fler termer för att kunna begränsa sökfrågan.

Hon ställde slutna frågor: kan det vara ”det” eller ”det ”. Hon frågade om det var en speciell
tidsperiod kunden var intresserad av. De förde en dialog och hon fick mer information.
Hon började med att identifiera den första databasen utifrån nyckelorden hon fått fram, och
skrev in termer i olika databaser för att se hur många träffar hon fick.

Litteraturen för GUB vid Världshuset, finns på Centralbiblioteket.
Informationsförmedlare10 lägger därför ut kopierade titelblad i lokalen där biblioteket
finns, för att kommunicera och informera om nyinkommen litteratur. Ämnena är främst
inom fältet socialantropologi, exempelvis globalisering, humanekologi och
humanteknologi. Informationsförmedlaren säger att socialantropologi är ett brett och
svårfångat ämnesområde och är därför ibland svårt att förvärva.
I informationssökningen frågar hon kunden om nyckelorden. Vid flera tillfällen berättar
forskarna om sin forskning för att informationsförmedlaren ska bli lite insatt och träffa rätt i
deras ämnesområde. De använder sig även av referenser i böcker och tidskriftsartiklar för
att hitta nya referenser och använder Citeringsdatabaser.

Informationsförmedlaren frågar i vilken inriktning låntagaren vill ha sin information;
psykologisk eller sociologisk. Hennes frågor för att i sökningen förstå kundens exakta
informationsbehov är bland annat följande: Hur menar du?, Vilken aspekt då?, I vilket
sammanhang?

Informationsförmedlaren använder SAB-systemet och ser att en bok som hittas är
skönlitterär, och kan ge låntagaren den informationen.

Informationsförmedlaren säger att när man utför en informationssökning är det bra att inte
vara för exakt från början, eftersom man då hittar artiklar eller annan litteratur på vägen
som man missar om man är för exakt från början. Det är också viktigt att fråga runt
kundens fråga för att förstå informationsbehovet.
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6.2.1.2 Verbal framställning

Intervjuer

På frågan hur man kan underlätta kommunikationen med kunder svarar
informationsförmedlaren 1 på företagsbibliotek A att han kan underlätta förståelsen i
kommunikationen genom att uttrycka sig så enkelt som möjligt. I de fall han har kunskaper
som kunden inte har och när det är befogat försöker han dela med sig av sina kunskaper och
ta med kunden in i informationssökningsprocessen. Det kan vara kunskaper om olika
databaser, vilken databas som är bra för olika typer av frågor och svårigheter i databaserna.
Han säger att det kanske inte ingår direkt i sökuppdraget men att han ser det som en del av
sitt jobb att göra det. Han tror att det är lärorikt för kunder att delta i hur man formulerar
frågor, eftersom det kan göra att, deras egna sökningar går bättre framöver.

På Volvos bibliotek beskriver informationsförmedlare 3 att hon vid något enstaka tillfälle
kan träffa en kund som hon inte kan kommunicera med men att orsaken inte har med själva
informationsförmedlingen att göra utan hänger samman med något annat. På samma sätt
som man överallt kan träffa en person som man inte kan kommunicera med, ibland
stämmer det helt enkelt inte, förklarar hon. Men oftast fungerar kommunikationen mycket
bra. Informationsförmedlaren på biblioteket, Volvo säger att när en kund är kompetent,
förberedd och vet vad hon vill ha är det lätt att diskutera och hjälpa kunden med sökningen
och då blir det naturligtvis ett bra resultat. När kunden och hon förstå vad de pratar om blir
resultatet bra, hon säger att det är som med all annan kommunikation. Ibland måste man
fråga många gånger och det är viktigt att man gör det för att förstå exakt vilken information
kunden vill ha. Men någon gång kan det också vara så att trots att man frågat så förstår man
ändå inte, det händer mycket sällan och hon gör hela tiden sitt bästa för att lyckas.
Hon nämner att det underlättar om kommunikationen sker på svenska. Eftersom det ibland
handlar om komplicerade ämnen som hon inte alltid har full förståelse för på svenska blir
det naturligtvis ännu svårare om kommunikationen sker på engelska. Biblioteket servar hela
världen, exempelvis företag i Nordamerika och Asien. Koncernspråket är engelska och det
finns ingen som förväntar sig att man till exempel ska göra ett sökuppdrag eller förmedla
information på exempelvis tyska. Skulle man få ett uppdrag på tyska tar man hjälp av en
kollega som kan tyska.

Informationsförmedlare 5 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket betonar att språket är A och
O i kommunikationen med studenterna. Svårigheter i kommunikationen kan uppstå när
studenterna inte behärskar engelska eller svenska språket ordentligt, och när de inte riktigt
kan precisera vad de vill ha för information. Informationsförmedlaren tycker att bra kvalitet
i kommunikationen är det i de fall då det inte förekommer språkförbistringar. När hon har
grupper i användarundervisning kan det uppstå språkförbistringar vilket hon märker när
studenterna får uppgifter i kurserna i informations kompetens. Hon löser detta genom att ge
de studenter som behöver mer tid och hjälp.

Hon säger vidare att svårigheter i kommunikationen uppstår när man inte förstår varandra
alls eller när den som söker något inte kan formulera sig riktigt eller när hon inte kan förstå
studentens formuleringar. Studenterna kan tro att något heter på ett visst sätt eller hon kan
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förstå studenten fel. Man kan missuppfatta varandra, men det mycket sällan och hon
framhåller att det är viktigt att förstå vad studenten eller låntagaren vill ha och att inte
släppa det.

Även informationsförmedlare 9 på GUB, Ekonomiska biblioteket framhåller att problem i
kommunikationen kan uppstå när man har svårt att förstå varandras engelska. Låntagare
från andra länder kan exempelvis ha en annan intonation. Hon säger att en teknik och rutin
kan vara att be låntagaren skriva ner sin sökfråga. Biblioteket har många internationella
kunder, exempelvis från Afrika och Kina. Hon säger att man inte alltid direkt förstår vad
låntagarna säger eller frågar efter, det kan ibland visa sig att det man först uppfattade inte
riktigt var vad man först trodde att de frågade. Som bibliotekarie är det en fördel om man är
bra på engelska, det är lättare att förstå en exempelvis en svårbegriplig text om man kan
språket och biblioteket ger även information och användarutbildning på engelska.

Observationer

Informationsförmedlare 4 på biblioteket, Volvo uttryckte sig enkelt och använde de ord
som var ideala för kunden. På biblioteket Chalmers matchade bibliotekarierna 5 och 6
studenternas verbala framställning, d v s de anpassade sitt språk till studenternas språk
samtidigt som de var tydliga och korrekta. Informationsförmedlaren 10 på GUB,
Världshuset förklarade allt hon gjorde väldigt distinkt på ett enkelt och bekvämt sätt.

6.2.2 Icke verbal kommunikation

6.2.2.1 Förmåga att lyssna

Intervjuer

Kund 3 på biblioteket, Volvo uttryckte att det är väldigt viktigt att informationsförmedlare
är lyhörda och att de kan kommunicera, att de försöker förstå vad som rör sig inne i
kundens huvud och vad det är kunden vill veta. Det är bra om de är duktiga på att läsa av
det hos människor. Och via IT-baserade verktyg är det väldigt svårt att uppnå det.

Informationsförmedlar 1 på företagsbibliotek A betonar att förmågan att lyssna är viktig för
att förstå vad som är viktigt för kunden och för att skapa en god kommunikation.

Informationsförmedlare 2 på GUB, Centralbiblioteket säger att det allra viktigaste i
kommunikationsprocessen är att lyssna på vad kunderna säger, att tänka omkring vad det är
som efterfrågas och fråga kunderna tills man förstår vad det är de frågar efter. Eftersom det
inte alltid är så lätt för kunderna att vara precisa i sina frågeställningar är det viktigt att
stanna till lite grann i samtalet för att få mesta möjliga information om kundens
informationsbehov.
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Observationer

Informationsförmedlare 4 på biblioteket, Volvo lyssnade på kunden. Hon hade arbetade
simultant och hade balans mellan att lyssna på och låta kunden leda
kommunikationsprocessen samt att komma med intressanta synpunkter kring hur kunden
tänker om vilka sökord som är bäst att använda (enligt kunden). Att
informationsförmedlaren lyssnade visade sig i handling, hon utförde informationssökningen
utifrån kundens önskemål och tog emot kundens hjälp. Hon frågade flera gånger för att
förstå vad kunden menade och kontrollerade att hon förstått rätt.

Informationsspecialisten på SCA lyssnade på de två kunder som jag observerade. Även här
visade det sig i handling när hon exempelvis i dialogen med kund A ändrade sina idéer om
vad som var bäst att göra i informationssökningen och rättade sig efter kundens önskemål.
Hon följde kunden, lyssnade och frågade för att förstå, frågade om hon uppfattat rätt för att
komma fram till exakt vad kunden söker. Hon lyssnade bestämt och är kortfattat
professionell.

6.2.2.2 Bemötande, attityd, feedback och förväntningar

intervjuer

På frågan till kund 3 på biblioteket, Volvo om vilka förväntningar han hade på
informationsspecialisten svarade han att han ville att informationsspecialisten skulle ge
honom en heltäckande bild av frågan han hade och hjälpa honom att bygga upp
söksträngar. Hans erfarenheter av informationsförmedlarna på biblioteket, Volvo är att de
är hjälpsamma, att de tar sig tid och gör mycket väl genomförda jobb och har IR
kompetens. Han har stor tillit dem. De genomför jobbet med kvalitet och presentationen av
informationen är bra, han tycker det är väldigt värdefullt.

Vidare berättar han att de arbetar igenom sökningen och ringer tillbaka och kollar upp och
om det inte är bra gör de om informationssökningen. Han tycker att det är en dialog hela
vägen. Genom hjälpen från informationsspecialisten kom han snabbare igång med arbetet
eftersom hon visste direkt vad som skulle göras och att han fick en bas att använda. Han var
väldigt nöjd med sökningen och resultatet.

Han berättar att han tycker informationsförmedlare tolkar ”serviceyrke” på olika sätt, det
kan vara en skillnad på offentliga och privata bibliotek. Han säger att han kan komma till
ett bibliotek och känna det som om att han ställer till besvär för att det blir jobb för dem
som arbetar där. Men på biblioteket Volvo är det tvärtom. Man känner alltid att de tycker
att deras arbete är kul. Man får ett väldigt positivt bemötande. Han säger att han blir
överraskad när folk med den typen av yrken ger ett sådant positivt bemötande, de verkar
brinna för sitt arbete och verkar tycka att deras arbete är roligt och intressant.

Informationsförmedlare 3 på biblioteket, Volvo vet inte vilka förväntningar kunden hade på
henne. Hon säger att beroende på hur många artiklar kunden vill ha utifrån de abstracts hon
tagit fram skulle hon kunna säga om sökningen varit bra. Men ibland vet man inte vad



50

kunderna tycker, det är inte alltid de säger det heller. En bra informationsförmedlare borde
enligt henne egentligen ringa upp och få feedback på resultatet. Det är inte ofta hon gör det
på grund av tidsbrist. Det är många kunder som kommer tillbaka, och om hon har lyckats
med en sökning ringer de naturligtvis igen till henne personligen.

På frågan när hon känner sig nöjd med sitt arbete svarar hon, att hon känner sig nöjd när
hon har haft en bra kommunikation eftersom sökningen då bör bli bättre. Hon tycker det
kan kännas obehagligt om hon känner att hon inte riktigt har förstått frågan eller inte hittar
det kunden frågar efter, och samtidigt veta att hon inte kan få ut mer information nu, för det
kan faktiskt vara så att det kunden frågar efter inte finns. Detta kan vara mycket svårt att
acceptera, säger hon.

Informationsförmedlar 1 på företagsbibliotek A säger att god kvalitet i kommunikation är
det när man har utfört sitt sökuppdrag och tillfört kunden det som hon frågade efter.
Kunden vill ju ofta veta något och då är det den informationen man skaffar fram åt kunden.
Förhoppningsvis är kommunikationen också trevlig, om inte annat är det viktigt för en själv
för att man ska trivas med sitt arbete. Han säger att han känner sig nöjd med
kommunikationen när han vet med sig att han utfört uppdraget på bästa möjliga sätt, att
sökningen inte kan göras bättre. Det är hans målsättning. Han framhåller att det är mycket
dialog och kommunikation när man arbetar med informationsförmedling.

Vidare understryker han att god kvalitet i kommunikation blir det när man är prestigelös.
Om kunden säger att sökningen inte varit bra, är det viktigt att se det som ett jobb och att
inse att man har missat något och att man inte riktigt har förstått vad det var man skulle ta
fram.

Han har inte funderat på om han själv har en god kommunikation eller inte. Men han säger
att om slutresultatet är gott så har troligtvis kommunikationen varit god men samtidigt kan
det finnas några som är väldigt bra på informationssökning men inte så bra på att
kommunicera. Han anser att informationsförmedling absolut är en dialog. Man måste förstå
vad kunden frågar efter och man får ofta ”bolla tillbaka” frågan och kontrollera med
kunden att man uppfattat frågan rätt.

Informationsförmedlare 9 på GUB, Ekonomiska biblioteket säger att det är viktigt att man
som bibliotekarie är utåtriktad, vänlig, hjälpsam och att man använder sin fantasi. Hon
säger att en del av låntagarnas förväntningar är att de tror att hon ska kunna ge dem den
information de söker direkt. De kan bli frustrerade när hon börjar slå i Gunda eller Libris.

Avsikten med referensarbetet är inte att informationsförmedlaren ska göra arbetet för
studenterna, utan hon tycker att bibliotekarier ska arbeta mera enligt ”hjälp till självhjälp” –
principen. Nöjd med kommunikationen känner hon sig när hon är trevlig, om hon tycker att
kunderna fått bra hjälp. Hon tycker att god kommunikation med kunden är när resultatet
gör att de blir överraskade och får mer information eller litteratur än vad de hade förväntat
sig. Hon känner sig nöjd när kunden blir nöjd. När hon har kunnat hjälpa kunden så att hon
hittat det hon vill ha.
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Informationsförmedlare 11 på högskolebiblioteket i Borås säger att bibliotekets mål är att
studenterna ska bli informationskompetenta, kunna söka, ta fram och bedöma den
information de får.

På frågan vad hon tror att studenterna har för förväntningar på henne svarar hon att hon
tycker det är svårt att säga vad studenterna förväntar sig. Men hon vet att det inte är
självklart för dem vilken skillnad det är på servicen i informationsdisken och
utlåningsdisken. Hon anser att det är viktigt att ha en service attityd gentemot kunderna, de
ska inte uppfatta det som att de kommer och stör. Hon understryker att det är viktigt att
tänka på att när man är i informationsdisken så är man till för kunden i första hand och att
allt annat får komma i andra hand. I informationsdisken gör förmedlaren aldrig någonting
som hon inte omedelbart kan avbryta när en kund ber om hjälp.

Vidare framhåller hon att referensintervjun är väldigt viktig i informationsförmedlingen. En
svårighet i kommunikationen är att inte komma in på den personliga integriteten. Men det
informationsbehov som finns på högskolans bibliotek bland studenter och lärare har oftast
inte med personliga saker att göra.

Hon känner sig nöjd med kommunikationen när hon fått fram information som gör att
kunden blir nöjd. Hon hoppas att kunderna är nöjda men det är inte något hon vet säkert,
säger hon. Hennes strävan är att ge så bra service som möjligt. IR –kunskaper,
begreppsmässiga kunskaper och lite tur gör att svaren kan hittas ganska snabbt och detta
gör kunden nöjd. Informationsförmedlarens upplevelse är att bibliotekarierna på biblioteket
har en god kommunikation med sina kunder.

Bibliotekarie 5 på Chalmers, Lindholmen säger att hon känner sig nöjd med sitt arbete när
hon löst något svårt, krångligt informationsbehov.

Hon beskriver att studenterna ibland kan ha felaktiga förväntningar på biblioteket,
exempelvis att de vill ha en färdigskriven bok som handlar precis om det som de själva ska
skriva om. De vill ha sin information men tänker inte på det som information utan de vill ha
en speciell artikel eller bok, och de vill ha informationen snabbt.

Informationsförmedlare 5: s önskemål är att kunna påverka studenterna till att söka och
finna sin information själva; de ska kunna söka i katalogerna själva, låna böcker och klara
sig själva. Hon tycker att de enbart ska vända sig till informationsförmedlaren när de stöter
på problem som de inte klarar själva.  Hon säger att det ibland blir lite diskussioner kring
detta, när hon ber kunder att göra vissa saker själva. Då kan de till exempel säga att de
föredrar att prata med en människa. Eller om någon inte sökt i katalogen innan hon skickar
iväg ett fjärrlån. Informationsförmedlaren kan ibland känna sig lite irriterad över detta,
eftersom det är så simpelt att beställa en bok i katalogen. Hennes åsikt är att biblioteket inte
är en service institution på det viset att förmedlarna ska producera massa lån. Låntagarna
kan ibland vilja ha för mycket onödig hjälp, hon tycker att de ibland har en föråldrad syn på
vad ett bibliotek är. På biblioteket utförs användarundervisning i grupp regelbundet samt i
nästan varje individuell fråga då biblioteket har dubbla skärmar och förmedlaren och
kunden gör sökningen tillsammans. Detta för att ett mål för biblioteket är studenterna ska
bli informationskompetenta: själva kunna söka, ta fram och bedöma den information de
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behöver. Många frågor och svar om böcker, fjärrlån, omlån etc. sker via e-post. Biblioteket
tillhandahåller datorer och databaser.

Observationer

Det som jag uppfattade som utmärkande för informationsförmedlare 4 på biblioteket, Volvo
var prestigelöshet och ett vänligt professionellt bemötande. Hon var lugn och säker trots att
hon inte hittade direkt och hon berättar efteråt att hon inte alls var van vid denna typ av
sökning. Därför kommer hon att fråga sin chef om hjälp eftersom hon har mer vana vid
dessa frågor. Kund 4 och informationsförmedlaren samverkade i en framåtskridande
kommunikationsprocess.

Bibliotekarierna 5 och 6 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket matchar sina studenter
verbalt och i att ha en relativt avslappnad attityd gentemot de yngre studenterna.
Bibliotekarie A är bestämd och effektiv gentemot studenterna, även emot dem som visar
upp ett osäkert beteende. Bibliotekarie A förklarar detta med att hennes mål är att
studenterna ska bli självständiga informationssökare. Båda bibliotekarierna är också mycket
pedagogiska och tillmötesgående, vilket passar dessa studenter mycket bra. De har även en
flexibel attityd gentemot kunderna vilket skapar utrymme för dialog.

Informationsförmedlare 10 på GUB, Världshuset var också tillmötesgående bland annat till
inköpsförslag, och hon var pedagogisk när hon gjorde informationssökningarna. Medan jag
observerade fick informationsförmedlaren feedback på många olika sätt om att kunderna
var nöjda: de hade fått den information de ville ha effektivt och snabbt.

Hon ger ett engagerat och glatt intryck. Hon säger att det är svårt att ha ett samspel om man
inte är engagerad och intresserad och att det är viktigt att ge servicen att sätta sig in i ämnet
man förmedlar information om. Ett engagerat intresse gör att kunderna berättar mer, då får
hon mer information och begriper mer av vilken information de efterfrågar. Hon framhåller
att det hela tiden ett givande och tagande och det viktigt att ha en ödmjuk inställning till
dessa kunniga människor. Informationsförmedlaren matchade exempelvis en mycket lugn
och tyst kund som sökte information, hon matchade honom i tempo genom att uppträda
lugnt och gjorde sökningen långsammare än vanligt.

Informationsförmedlare 10 på GUB, Världshuset har varit aktiv i sin utbildning till
förmedlare. Kommunikationen med användarna har hon kämpat sig till, den har vuxit fram
gradvis och hon har varit envis. Hon har gått på forskarseminarier, gjorde sig ärenden till
institutionen och gått introduktionskurs i institutionens ämne. Vidare anser hon att något av
det viktigaste i kommunikationen med kunder är att ge ett svar även om man inte kan ge
dem information direkt och istället be om att få återkomma. Hon tycker att det är viktigt att
vara prestigelös.

Min uppfattning av observationerna på GUB, Världshuset är att användarna förväntar sig
att de ska få den information och den hjälp de vill ha. De frågar och berättar klart, tydligt
och rakt på sak om vad de gör och vad de vill ha för information. Denna uppfattning
bekräftas av informationsförmedlaren, som säger att forskarna är oerhört ödmjuka. De
ställer inte krav på att man ska kunna allt, men har förväntningar på att få hjälp.
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Informationsförmedlare 2 på SCA följer kund 1 och kunden leder
kommunikationsprocessen. Denna kund är styrande och vill gärna visa
informationsspecialisten vad som är bäst att göra. Kommunikationen är öppen och
avslappnad, de ger och tar kunskaper av varandra. Informationsförmedlaren förklarar hela
tiden för kunden vad hon gör. Mitt intryck av informationsförmedlingen är att två kunniga
kollegor samarbetar för att nå resultat till gemensamt projekt.

6.2.3 Ämneskunskap

Intervjuer

6.2.3.1 Samstämmig ”förståelse av problemet”

Kund 3 på biblioteket, Volvo berättar om sin senaste undersökning. Han hade tagit fram ca
två A4-sidor med sökord som han inte kunde organisera men föreslog hur de kunde
kombineras. Han skickade förslaget till informationsförmedlaren och de träffades och
pratade i ett par timmar om hur man bäst skulle lägga upp sökningen. De försökte skapa en
gemensam förståelse av det aktuella ämnesområdet. Han tyckte det var ett fantastiskt bra
sätt att jobba på, han säger att dels har informationsförmedlarna på biblioteket en ganska
bra kunskap om bilsäkerhet i och med att de får en hel del uppdrag om detta. Dels fick
informationsförmedlaren en förståelse för vissa ord och begrepp, och dels fick han
förståelse av hur man bäst bygger upp en sökning och hur man kombinerar termer för att
det skall bli rätt. Han tycker att informationsförmedlaren fick ihop väldigt bra söksträngar.

Informationsförmedlare 3 på biblioteket, Volvo framhåller att det är sällan när man får ett
sökuppdrag, som man bara utför det utan att först diskutera frågan med kunden. Detta
eftersom man oftast inte direkt vet vad frågan handlar om. För det mesta ringer man upp
kunden och så kommer kanske kunden och så sitter man ner och gör sökningen
tillsammans. Sedan kan kunden gå och man fortsätter att arbeta med sökningen själv. Hon
ger ett exempel på ett sökuppdrag hon precis haft om krocksäkerhet. Kunden kom då till
informationsförmedlaren och de diskuterade hur de skulle lägga upp sökningen, och efter
det hade hon kontakt med kunden under själva sökningen via telefon.

Bibliotekarie 5 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket framhåller att kommunikationen blir
god med kunderna när de vet vad de vill ha för information och när hon lätt kan hitta den.
Och när hon och användaren är överens exempelvis om söktermer och det som ska
upphittas

6.2.3.2 Ämneskunskaper

Kund 3 som använde biblioteket, Volvos tjänster beskriver att kunskaper han tycker att en
informationsförmedlare ska ha är: kännedom om vilka databaser som finns och att de ska
vara noggranna
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På min fråga om det han tycker det finns några problem i kommunikationsprocessen svarar
han att ett problem kan vara att sökningen informationsförmedlaren gör ibland ger väldigt
många svar. Han hade vid upprepade tillfällen kontakt med informationsförmedlaren via
telefon, då hon ofta kom med bra förslag och lösningar för att få ner antalet titlar. De
diskuterade om man skulle ta bort något ord i söksträngen för att få andra resultat men
samtidigt få fler träffar eller att lägga till något ord för att begränsa mängden träffar.
Kunden är positivt överraskad av hur snabbt informationsförmedlare på Volvo sätter sig in i
kundens ämnesområden.

Det blev långt över 1000 titlar som han fick gå igenom. Han beskriver att problemet hela
tiden är att det blir många träffar när man gör en litteratursökning på ett ganska brett
område. Han hade begränsat med tid för att gå igenom titlarna, men ville ändå inte missa
några, resultatet hade många intressanta träffar, även felträffar som han alltså inte alls hade
tänkt på från början och som han kunde ha nytta av. En annan svårighet var att det kom ut
en del dubbletter och att det var svårt att sortera det.

Det blev för många titlar för kunden att gå igenom och databasvärdar har funktioner som
sorterar bort dubbletter.

Vidare tycker han att informationsförmedlaren förstod hans ämnesområde så bra som man
kan begära. Han fortsätter med att säga att man inte kan förvänta sig att de ska sätta sig in
helt i alla ämnen som finns på Volvo. Det skulle ta väldigt lång tid innan man kan lära sig
de ämnena, eftersom de är väldigt specialiserade. Utifrån vad han tycker att man kan begära
av en informationsförmedlare tyckte han att det var väldigt positivt och bra. Han säger
vidare att om han jämför med de egna sökningar han gjort tidigare, både små sökningar och
sökningar för sitt examensarbete, så fick han nu helt otroligt bra material.

Han fick så mycket bra rapporter att han nästan blev irriterad (skrattar), det blev för mycket
att läsa. Han säger att han nu har en jättehög med rapporter och artiklar som han behöver
läsa (skrattar), och han vet inte hur han ska få iland det här och få med allting. Men han
säger att han ville ha allting, och varken kunde eller ville välja bort något. Det blev väldigt
mycket material, men han säger att han fick vad han begärde. Han berättar vidare att det
finns speciella svårigheter i den typen av jobb som han utfört, eftersom det är ett stort
ansvar att släppa ut produkter i en kundmiljö. Man vill att kunderna ska ha det bästa
möjliga och vill då inte missa någon kunskap som skulle kunna orsaka några risker för
kunderna. Man vill ha med hela bilden och alla perspektiv på ämnet, vilket är väldigt
viktigt eftersom det handlar om säkerhetsrelaterad kunskap och information.

Han talar om att den ideala situationen hade varit att han hade lämnat in sökord och fått ut
rapporterna direkt, eftersom det tar ett visst antal timmar att gå igenom titlar och abstracts.
Samtidigt tycker ha det är orimligt att det skulle fungera på det sättet. De rapporter han fick
använder han till 2-3 projekt som uppkommit utifrån att de under en lång tid har identifierat
ett utvecklingsbehov där flera olika delar och behov har samlats ihop. För att han skall
kunna lösa alla frågorna behöver han en viss kunskap och för att få den kunskapen var det
lämpligt att göra den här litteratursökningen. Han tror att det svårt att ställa kravet på
biblioteket att de skulle kunna sortera vad som är relevant och vad som inte är relevant,
eftersom de inte har bakgrundsinformationen. Han berättar att det i hans grupp finns
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statistiker som bland annat gör analyser på fältmaterial och som har ett väldigt ”tight”
samarbete i verksamheten. På liknande sätt skulle man kunna ha en informationsförmedlare
som arbetade väldigt nära i verksamheten. Då skulle det vara rimligt att ställa ovanstående
krav.

Informationsförmedlarna skulle se informationsbehov eller kompetensbehov och då ta in de
relevanta källorna, istället för som det ofta är nu att de sitter isolerade på ett bibliotek.
Samtidigt är det så, säger han, att de sällan de har den mängd av informationsbehov så att
det går att ha någon anställd.

Informationsförmedlare 5 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket tycker att det är viktigt att
vara ämneskompetent. Hon säger att de flesta bibliotekarier är humanister och när de då
arbetar på ett tekniskt bibliotek så kanske de inte är insatta i de tekniska ämnena. Hon
tycker själv att hon är lite av generalist genom att hennes kunskaper omfattar väldigt många
olika områden. Ibland tycker hon dock att det kan kännas som en brist att hon inte är
naturvetare. Ibland vet hon inte innebörden av det som studenterna håller på med, men
säger att om hon tycker det är viktigt kan hon tillägna sig den kunskapen.

Hon har lärt sig Chalmers ämnesområden medan hon arbetat och blir bättre och bättre på de
aktuella ämnena. Hon anser också att man behöver både ha bibliotekariekunskaper och
ämneskompetens när man arbetar som bibliotekarie. Men att man kan skaffa sig
ämneskompetensen medan man arbetar som bibliotekarie, det tillhör arbetsuppgifterna att
göra det. Studenterna på Chalmers vet i regel vad de vill ha för information, de kan sitt
ämnesområde och därför ger man som bibliotekarie inte tips på samma sätt som man gör på
exempelvis ett folkbibliotek.

Informationsförmedlare 2 på biblioteket Volvo tycker inte att man behöver vara insatt i
Volvos alla ämnesområden, men att kommunikationen blir klart lättare om man är det. Hon
säger att det skulle det vara helt omöjligt att informationsförmedlarna på Volvo skulle vara
experter på alla Volvos ämnen. Hon framhåller också att hon ibland kan sakna kunskaper
om Volvos ämnesområden.

Hon berättar att hon från början var rädd att fråga när hon i ett informations-
sökningsuppdrag intervjuade kunderna. Men hon har med tiden lärt sig mycket om bilar,
och ju mer erfaren och van hon blivit, ju mer frågar hon. Hon tycker att det är A och O att
fråga när hon inte förstår. Ibland har det hänt att hon inte förstått frågan även om hon pratat
med personen länge (två timmar), även om detta tillhör undantagen.

Informationsförmedlare11 på högskolebiblioteket i Borås säger att om det kommer någon
som vill ha information om ett ämnesområde hon inte har kunskap om, hänvisar hon i
första hand till en annan bibliotekarie som kan ämnet. Då blir det dels en bättre intervju och
dels bättre resultat. Biblioteket är organiserat så att varje institution har en
kontaktbibliotekarie där avsikten är att bibliotekarierna i viss mån ska specialisera sig inom
det område som hör hemma inom den institutionen. Om studenten ändå vill försöka med
henne gör hon sitt bästa och ber studenten förklara, vilken information han eller hon vill ha.
Exempelvis med frågor som: berätta lite mer för mig området, vilka termer kan vara
aktuella? Och det är naturligtvis viktigt att veta vilka databaser som behandlar olika ämnen.
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Hon tycker att man ska man tänka på att när man känner sig osäker ska man ta hjälp av dem
som kanske är mera insatta i ett ämnesområde. Hon säger att kvaliteten i kommunikationen
bör bli bättre om man kan ämnesområdet. Ju bättre man kan området (men man kan inte
kunna alla områden), ju bättre frågor kan man ju ställa, naturligtvis.

Informationsförmedlar 9 på GUB, Ekonomiska biblioteket säger att som bibliotekarie kan
man kan inte svara på allt, eller veta och kunna allt. Men om man inte kan svara kunden, får
man försöka ta reda på det. För det mesta löser hon det, eller också tar hon hjälp från någon
kollega, till exempel för att konstruera en SAB kod. De som arbetar på biblioteket hjälper
varandra. När man får ett sökuppdrag där man inte är specialist på ämnet är det svårt att
bedöma om sökresultatet är bra. Det kan också vara svårt att bedöma vilka vinklingar på
ämnet som kunden eller låntagaren kan ha nytta av. Ett annat problem är när låntagaren
säger att det har kommit ut en rapport eller utredning och att man läst om det i en artikel.
Men hon har vaga uppgifter om vad boken hette eller vem som är författare eller vem som
gett ut den.

Informationsförmedlarna har olika paradigm när gäller att inställningen till att vara
ämneskunnig. Informationsförmedlare 9 på GUB, Ekonomiska biblioteket säger att hon
tycker det är bra att vara ämneskunnig. Det finns andra förmedlare som tycker annorlunda
och har inställningen är att låntagarna vet vad de vill ha, och att förmedlarna har
instrumenten för att ta fram det de vill ha. Hon tycker att ämnes kunskaper är viktigt och
allt blir mycket roligare om man vet vad informationen man söker handlar om. Hon har
varit aktiv i att försöka lära sig det hon inte kan bland annat genom att hon följt en
föreläsningsserie inom företagsekonomi och genom att hon deltagit i en kurs i finansiell
ekonomi för bibliotekarier. Hon läser tidskrifter inom handels ämnesområden och har lärt
sig mycket om handelshögskolans ämnen under tiden hon har arbetat på biblioteket. Det är
en viktig förutsättning för att lyckas med förmedlingen. Ofta handlar frågorna om att de har
ett ämne som exempelvis gäller marknadsföring och de vill ha hjälp att hitta böcker om det.

Informationsförmedlare 3 på biblioteket, Volvo säger att de olika informationsförmedlarna
ofta utbyter kunskaper med varandra. Vissa vet mer än andra om vissa områden, de är inte
specialiserade officiellt på olika ämnen, men vissa är mer intresserade av vissa ämnen.

Informationsförmedlare 12 säger att man behöver läsa om vad ämnet handlar om och ha
formulerat någon idé innan man börjar prata med kunden. Och man bör som
informationsarbetare ha lätt för att ställa frågor. Det är viktigt att inte bara tänka på
innehållet i informationen utan också på att den ska vara anpassad till den som ska ha
informationen. Hon tycker arbetet blir mycket enklare om man är insatt i olika ämnen som
gör att man har lätt att förstå vad man det handlar om. Men man får aldrig bli specialist på
kundens område för då kanske man glömmer perspektivet att de som ska läsa det inte kan
området. Hon har tidigare arbetat på ett stort statligt företag och hon berättar när hon
började där kunde hon ingenting om ämnesområdet och det tog flera år innan hon blev bra
därför att hon inte kunde området.

Informationsförmedlare 1 på företagsbiblioteket A anser att svårigheten i kommunikationen
framförallt är att förstå frågan kunden kommer med, och han tycker det skulle vara väldigt
svårt att söka på något han inte verkligen förstod. Även om han är utbildad biolog och har
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kemistudier bakom sig, så har han ändå inte de djupa kunskaper om ämnet som
frågeställaren kommer med. Men i och med att han har en grundutbildning kan han förstå
var frågan hör hemma. Den som kommer med frågan är specialiserad på det begränsade
område som hon håller på med. Han tycker att en informationsförmedlare behöver ha två
olika kompetenser nämligen, ämneskunskaper om själva frågeställningen och sökkunskaper
såsom kunskap om databaser, sökspråk och logik.

Han berättar att sökningarna för hans del rör sig inom ett begränsat område som han tycker
är ett intressant och roligt. Han tycker det är viktigt att man tycker att innehållet i
sökresultatet är intressant, eftersom det underlättar förståelsen av frågeställningarna.

Han säger vidare att det första man måste förstå i kommunikationen med den som ger
uppdraget är: vad har den här personen för fråga och det är inte alltid enkelt att förstå vad
personen egentligen frågar efter. Det kan vara en mycket enkel fråga, till exempel att någon
frågar efter ett visst patent och man vet vilket företag som gjort patentet, då är det en
väldigt enkel sökning. Men en bredare frågeställning där en forskare vill följa med inom ett
visst ämnesområde kan vara lite besvärligare att förstå omfattningen av.

Ett exempel är när en kund vill ha en bevakning med veckovis uppdatering. För att förstå
kundens informationsbehov kan han exempelvis be om att få några artiklar som kunden
tyckt vara precis vad hon ville ha och vill ha fler artiklar om liknande arbeten. När det
gäller en bevakning är det många faktorer som spelar i in i hur man slutligen utformar
frågan. Exempelvis måste man klargöra hur många referenser personen i fråga är beredd att
läsa per vecka. Är det ett väldigt begränsat område kan man ju ta allt som publicerats om
frågan. Är det brett område får man göra någon form av begränsning.

Ämneskunskaper underlättar även när man ska välja relevant databas eftersom man då kan
se i sökresultatet om resultatet var meningsfullt. Han säger att även om man inte har en
grundutbildning i ämnesområdet man söker information om kan man ändå lära sig en hel
del om det när man håller på att arbeta med ett ämne eller kunskapsområde. Har man själv
svårt att göra utvärderingen av resultatet kan man gå tillbaka till den som begärt sökningen
och fråga hur hon värderar resultaten. Han berättar att om han har lagt upp bevakning för en
person, försöker han hålla kontakten med kunden och fråga om han eller hon fått bra
information, hur många träffar som varit relevanta och hur många som inte varit det.
Vidare är det många sökningar som är retrospektiva, vilket innebär att man gör en sökning
och lämnar ifrån sig resultatet.

Han framhåller att det optimala är att forskare själva gör sina informationssökningar
eftersom det ger mycket att söka själv, hon gör några sökningar som inte är helt maximala
och orienterar sig under tiden inom sitt område. Så mycket informationssökning som
möjligt ska göras av den som ställer frågan. Samtidigt är det en djungel av databaser
sökspråk, teknikaliteter, olika format och hur saker ska sparas som tar mycket tid att lära
sig. Då har den typen av kunskap lagts på en annan kompetens som är
informationsspecialisten.

Informationsförmedlarens uppdrag är att göra en bättre sökning än vad forskarna skulle
kunna åstadkomma själva. Eftersom han har kunskaper om databaser, om sökspråk och



58

eventuellt om ett patentområde som kunden inte har till exempel hur man hittar olika
publikationer. Informationsförmedlaren har en lite annan kunskap än frågeställaren och
kunskap som egentligen är avsedd för att hitta information. Det är därför kunderna kommer
till informationsförmedlaren.

Här tillför informationsförmedlaren värdetillökning med sin erfarenhet av metodik och
teknik i informationssökning, vilket ger snabbare service till kunden. Förmedlaren har
också kunskaper för att bedöma och förmedla rapporter med kvalitet och hon har kunskaper
om de mest relevanta informationskällorna/databaserna (Wormell, 1996).

Informationsförmedlare 1 på företagsbibliotek A beskriver två ytterligheter: åt ena hållet
finns forskaren som själv gör sin sökning vilket förmedlaren tycker är det bästa. Men som
det är nu så är det ofta för komplicerat och kräver för mycket insatser för att den personen
ska kunna göra sökningen. Den andra extremen är exempelvis en bibliotekarie utan
ämneskunskaper som bara gör själva sökningen utan att alls förstå frågan. Själv tycker han
att han befinner sig någonstans emellan dessa extremer, och rekommenderar inte extremen
med informationsförmedlaren som gör sökningen utan att egentligen veta vad det är man
frågar efter och inte riktigt vad det är man har fått fram. Informationsförmedlare är
egentligen ett yrke som kräver dubbla kompetenser, det kräver ämneskompetens och det
kräver informationsteknik. Om en av delarna saknas är det inte helt lyckat. Ena extremen är
forskaren som saknar informationstekniken och andra extremen är informationsförmedlaren
som saknar ämneskunskaper, och han säger att ämneskunskapen är viktigast. Det är därför
han tycker att frågan till slut ska hamna hos forskaren, så viktig är ämneskunskapen för
informationssökningen.

Han säger vidare att kommunikationen är väldigt viktig och att ämneskunskaper är väldigt
viktiga för att man ska kunna kommunicera runt frågan. Man kan föra en enkel
kommunikation som går ut på att någon skickar en mängd söktermer, men om man inte vet
vad söktermerna betyder är det svårt att kombinera termerna på ett bra sätt. Alla termer går
heller inte att slå upp. Det finns många förkortningar som man bara ska veta vad de betyder.
Det går att klara sig utan ämneskunskaper, men dels kräver det mycket arbete och dels kan
det bli felaktiga resultat.

Bibliotekarie 6 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket säger att informationsförmedlaren är
specialist på att söka information. Vet studenterna inte vad de vill ha så kan det vara svårt
att hjälpa dem. Det man kan göra är att lära dem att tänka på ett visst sätt, exempelvis med
att sätta begreppen i rätt hierarki. Och har man ingen ämneskunskap får man intervjua
kunden istället och det första man kan göra är försöka få dem att i några meningar
formulera sin fråga. Det kan vara så att ord kan ha tilldelats dem av andra, exempelvis av
lärare. Man kan försöka att i dialogen med dem mer få dem att tänka och söka själva, och
eventuellt att tänka annorlunda om de får fel artiklar. Ibland förstår de inte att de måste gå
ifrån sitt älsklingsämne, tänka vidare eller snävare eftersom många inte är vana
informationssökare. Hon tillägger att efter över tio år på Chalmers har hon skaffat sig god
kännedom om (åtminstone ytligt) Chalmers ämnesområden.

Informationsförmedlarna 3 och 4 på Volvo säger att det oftast är det lättare att göra
informationssökningen om kunden själv är insatt i sitt ämnesområde, om hon själv vet vad
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hon vill ha för information. Om kunderna inte riktigt själva vet vad de vill ha för
information kan svårigheter eller problem uppstå. Det kan handla om oklara och otydliga
ämnen som exempelvis olika trender inom bilindustrin. Detta skiljer sig ifrån frågor om
teknik som ofta är konkreta och kunderna vet då ofta mer exakt vilken information de vill
ha

Förmedlarens måste hjälpa kunden med hennes informationsproblem även om det är svårt
och kunden själv är oklar över sitt informationsbehov, det är förmedlarens arbetsuppgift.

Observationer

På Chalmers, Lindholmenbiblioteket och GUB, Ekonomiska biblioteket förekom vid
observationstillfällena inga oklara/grumliga informationsbehov eller frågor.
Informationsförmedlare 5 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket föreslår andra böcker inom
samma ämnesområde.

Vid företagsbiblioteken förstod informationsförmedlarna ämnet till en viss nivå. På SCA
förklarar kund 1 för informationsförmedlare 2 hur protein är uppbyggt för att hon ska förstå
vissa termer. Informationsförmedlarna har lärt sig ämnesområdena genom erfarenhet.
Informationsförmedlare 4 på Volvo säger att det underlättar om man är intresserad av
ämnesområdet man söker information om. Hon tycker själv att det optimala är att kunden
har fackkunskap och hon själv den tekniska kunskapen.

Informationssökningarna görs tillsammans med kunderna. Båda informationsförmedlarna
har ämneskunskaper för att kunna identifiera vilka databaser som är lämpliga att söka i.

På GUB, Centralbiblioteket handlade en fråga om hällristningar och speciella smycken.
Informationsförmedlaren 8 hade ämneskunskap och hittar genom att först ringa in
tidsåldern till bronsålder och sedan lägga på villkoret att litteraturen finns på avdelningen
nordisk arkeologi och konsthistoria. En annan fråga handlar om en ordbok för Romer
vilken inte gick att finna och troligtvis inte fanns.

Informationsförmedlare 10 på GUB, har gått introduktionskurs i ämnet och på olika
disputationer. Vid observationen iakttas att hon känner till kända författare inom ämnet och
att hon ger förslag på litteratur till olika forskare. Hon säger att det är omöjligt att kunna
alla ämnen som forskarna arbetar med. Det viktiga är att hitta nyckelorden.

6.2.3.3 Kulturella barriärer

När det gäller kund 2 på SCA leder informationsförmedlaren kommunikationen. Ibland har
hon och kunden svårt att förstå varandra.

Kommunikationen sker på engelska. Informationsförmedlaren talar tydlig och korrekt
engelska. Kunden talar ganska lågmält och försiktigt och ger ett osäkert intryck när det
gäller att uttrycka sig på engelska, men det kan även tolkas som (fransk) artighet (jfr
avsnitten 7.3.3, s. 70, 7.1.2, s.65).
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Informationsspecialisten har ibland svårt att förstå vad kunden säger. Hon upprepar vad
kunden sagt för att kontrollera att hon uppfattat honom rätt, och ber honom att skriva ner
sina nyckelord. Hon förstår direkt när kunden skrivit ner orden på papper.
Det som sker här kunde även sättas in under problemområdet språk.

6.2.4 Mötesplatsen

Med den fysiska omgivningen menas tid, tillgänglighet, bekvämlighet, grad av distraktion
och kostnad. Är det lugn och ro? Är lokalerna ljusa och öppna? Är informationsdisken
centralt placerad?  Med den sociala miljön menas exempelvis om man känner sig hemma i
situationen och är bekant med informationsförmedlaren (Marchionini 1995, s. 46f.).

6.2.4.1 Den fysiska omgivningen

Biblioteket, Volvo ligger på Norra Älvstranden, långt från Volvos fabriker. Alla vet inte att
biblioteket finns, men informationsförmedlarna går ut på avdelningarna och informerar om
att de finns och vad de gör. Biblioteket ligger i gamla fabrikslokaler och har stora ljusa
lokaler med höga fönster. Dock är biblioteket lite bullrigt.

Kund 1 på biblioteket Volvo tycker inte att det är så bra att biblioteket ligger så långt ifrån
kunderna, eftersom det är bra att träffas ansikte mot ansikte framförallt i starten av
informationssökningsuppdrag.

Informationsförmedlare 1 på företagsbibliotek A diskuterade platsen för var
informationsförmedlaren ska sitta. Han tycker inte att det är en självklarhet eller naturligt
att informationsförmedlaren hör till biblioteket. Men fördelen är att biblioteket är en plats
som alla ska kunna gå till och det är information som finns i böckerna och det är
information som de söker efter. Det andra alternativet är att informationsförmedlaren sitter
närmare forskaren.

På GUB, Ekonomiska biblioteket finns två olika referensdiskar med olika ämnesansvar.
Datorer med databaser är placerade intill referensdisken. Därför får
informationsförmedlaren som sitter där inte bara frågor som gäller val och råd vid
databassökningar, utan frågor av mer teknisk karaktär. Det kan gälla allt från hur man
skriver ut från en databas, hur man laddar ner sitt sökresultat på diskett till att lösa olika
datorproblem. Biblioteket är ett offentligt statligt bibliotek som ligger centralt i Göteborg.

På GUB, Världshuset ligger biblioteket i ett rum ganska långt in i undervisningslokalerna
och de kan vara svåra att hitta. Informationsförmedlaren är där en eftermiddag i veckan.
Biblioteket består av ett ganska mörkt rum med böcker och en Laptop. Laptopen är inte
ansluten till skrivare. Om fönstret är öppet är det mycket buller utifrån. Biblioteket är stängt
eller låst större delen av tiden när informationsförmedlaren inte är där. Vid sista
observationen som jag utförde bad personalen från Världshuset informationsförmedlaren att
byta plats för att sitta närmare kunderna. Jag träffade informationsförmedlaren senare av en
slump och hon berättade då att hon bytt plats och nu fanns mer centralt i lokalerna. Den
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något mörka lokalen kompenserades dock i hög grad av förmedlarens engagerade,
inspirerande och glada bemötande.

Informationsförmedlarens rum på SCA är ganska litet längst in i biblioteket. Biblioteket
ligger bredvid företagets café vilket betyder att det ligger centralt i företaget.

Chalmers, Lindholmenbiblioteket ligger i ett hus som är organiserat så att det finns ett
datalandskap som är studenternas bredvid biblioteket och flera våningar upp i huset. Detta
betyder att studenterna har nära till biblioteket och sitt eget arbetsinstrument.

Informationsdisken finns mitt i biblioteket direkt när man kommer in. Biblioteket har valt
att ha dubbla skärmar i disken, som väldigt pedagogiskt när man gör en sökning eftersom
studenterna kan se och följa med i sökningen. Lokalerna är snygga och ljusa mitt intryck är
att det finns en öppenhet för, och närhet till användarna.

6.2.4.2 Tillgänglighet

Informationsförmedlare 11 på högskolebiblioteket i Borås säger att för att vara mer
tillgänglig för kunderna är det bra att man rör sig lite mer ute i biblioteket. Det är lättare för
användarna att ta kontakt då. I det nya biblioteket, som planeras vara färdigt sommaren
2004, ska man ha inte någon informationsdisk där förmedlaren sitter. Istället ska det finnas
informationspunkter där man inte delar upp lån och information som tidigare utan kunderna
ska få hjälp med allting på samma plats. Det är inte meningen att informationsförmedlaren
ska sitta vid dessa utan avsikten är att man ska röra sig ute i biblioteket. Det man vill
komma ifrån med denna förändring är att kunderna inte ska uppleva att de inte vill gå fram
och fråga för att informationsförmedlaren ser så upptagen ut. Utan istället ska kunden veta
att dit kan man alltid gå. Informationsförmedlaren betonar att kundernas upplevelser av är
servicen är viktig.

Hon diskuterar att en svårighet i informationsförmedlingen är att veta vad som ska
prioriteras om det finns för lite tid. Det är en svårighet att avgöra vad man ska göra genast
och vad man måste vänta med. Exempelvis kan det vara kö i informationsdisken och så
kommer någon och behöver mycket hjälp. Kunderna i kön kan börja tänka: vilken lång tid
jag fick vänta, jag måste gå. Ska man då avbryta vad man påbörjat? Men om det är en
längre sökning kan man bestämma en tid för att hjälpa dem senare. Vidare berättar hon att
telefonen kommer i andra hand om man har en kund framför sig - det finns ju
telefonsvarare. De som kommer till biblioteket kommer i första hand.

Vad som mer kan vara svårt när man är ny är ta till sig alla praktiska saker, om det här
händer vad gör jag då? Till exempel om kopiatorerna går sönder. Arbetet innebär många
brandkårsutryckningar. Som informationsförmedlare måste man vara bred i sin framtoning.

Informationsförmedlare 11 beskriver att de allra flesta frågorna i informationsdisken är
småfrågor, det är ofta små detaljer som är den viktiga biten. Hon säger att många av dem
som kommer till informationsdisken har frågor som ” kan jag få låna en penna” ” kan jag
låna toaletten”, ”på vilken avdelning finns det och det”. Hon framhåller också att merparten
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av frågor i informationsdisken på högskolebiblioteket i Borås inte är de svårare utan de lite
kortare frågorna.

Det är också viktigt att man känner till bibliotekets bestånd. Hur fungerar det med
kurslitteraturen? Det är mängder av små saker som också det är information. Vidare att det
är genom erfarenheter man lär sig: det tar en stund innan man lär känna biblioteket.
Arbetet innebär mycket kontakt med människor. Man måste vara intresserad av att jobba
med människor. Och man har väldigt olika arbetsuppgifter och vet aldrig hur dagen ska bli.
Till exempel kan det ha kommit in tre-fyra inköpsförslag via e-post från lärare och kommit
frågor från studenter om råd hur man söker. Någon kan knacka på dörren och fråga, vilket
man ska kunna göra. Och så kanske man blir kallad till ett möte.

En aspekt av behov och service beskriver informationsförmedlare 9 på GUB, Ekonomiska
biblioteket som tycker att många studenter som ska skriva uppsats har bråttom, de vill ha
sin information nu, snabbt och lätt. De är stressade och tycker inte om att stå i kö.
Informationsförmedlingen fungerar inte bra exempelvis de kvällar då servicen är
begränsad. På kvällar och lördagar är Informationsdiskarna stängda. En bibliotekarie
tjänstgör ensam i lånedisken och kan därför inte lämna sin plats för att till exempel visa var
en viss bok står eller gå ner i det slutna magasinet och hämta fram en bok. Detta kan
upplevas som frustrerande framför allt av externa låntagare, som oftast bara har tid att
komma till biblioteket på kvällar och på lördagar.

Informationsförmedlare 10 på GUB, Världshuset understryker flera gånger vikten av att ta
sig ut till låntagarna, som man har uppdraget ifrån. Informationsförmedlingen blir
effektivare och det sparar både tid och pengar både för biblioteket och för kunderna.
Biblioteket är ett projekt som startade i våras. Hon jobbar helt ensam och har inga kollegor
att fråga och måste då förlita sig helt på sig själv. Biblioteket är litet och därför kan hon
göra informationssökningarna och kommunikationen mer i lugn och ro än på
centralbiblioteket, vilket i sig effektiviserar informationsförmedlingen.

Många kunder på GUB, Världshuset forskar och är intresserade av internationella
doktorsavhandlingar. Men när det gäller doktorsavhandlingar och magisteruppsatser från
England och USA är tillgängligheten dålig. Det är dyrt att låna hem och dyrt att ladda ner
Däremot är tillgängligheten när det gäller doktorsavhandlingar på Göteborgs Universitet
god.

På GUB, Centralbiblioteket är det ofta fullt upp med kunder och kö i informationsdisken.

På Chalmers, Lindholmen biblioteket varierar arbetsbelastningen. Ibland är det många
frågor, kö och telefonen ringer. förmedlarna får även hjälpa till med att laga kopiatorer.

Kund 3 på biblioteket, Volvo tycker att han fick den information han hade förväntat sig så
snabbt som han hann med att läsa. Han fick titlar att gå igenom allt eftersom
informationsspecialisten fick ut dem. De satte tiderna gemensamt för leveransen av
artiklarna. De kom i precis lagom takt. Vidare tillägger han dock att om han bara hade
arbetat med det här projektet och varit väldigt beroende av den här informationen kanske
han hade varit i behov av att få informationen snabbare.
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6.2.4.3 Social miljö

På GUB, samhällsvetenskapligt institutionsbiblioteket, känner informationsförmedlare 10
forskarna och studenterna yrkesmässigt, vilket underlättar informationsförmedlingen.
Kunderna är trygga med en bekant person och säger därför saker de inte skulle våga hos
någon de inte kände. Informationsförmedlaren känner också till många av forskarnas
forskningsområden.

Informationsförmedlaren och användarna har alltid inledande socialt prat innan
informationsfrågan kommer och det är en hel del skratt. Informationsförmedlaren tycker det
är bra med skratt och glädje och vill gärna ifrågasätta den traditionella bibliotekarierollen.

På Chalmers, Lindholmenbiblioteket känner informationsförmedlaren en del av studenterna
och studenternas lärare och det underlättar kommunikationen. Eftersom
informationsförmedlaren jag observerar har en ansvarsfunktion har hon träffat de flesta i
användarutbildning och har även mycket mer kontakt med lärare. Det förekommer social
kontakt och förmedlarna följer upp studenterna och frågar hur det går med saker och ting
och deras projekt. Båda bibliotekarierna har humor och det förekommer socialt prat och
skratt.

7. Resultat, tolkning och analys

I detta kapitel resonerar jag kring det insamlade materialet i relation till teorier som
presenterats i uppsatsen och till syftet och frågeställningarna i avsnitt 1.2, s. 5: att utifrån
den kognitiva interaktiva kommunikationsmodellen undersöka kommunikationen i
informationsförmedlingen och framförallt informationsförmedlares kommunikation.

Frågeställningarna är:

Ø Vilka är svårigheterna och möjligheterna i kommunikationen i
informationsförmedlingen?

Ø Hur kan man lösa svårigheterna?
Ø Hur används modern IT i denna kommunikation?
Ø Vilken betydelse har den fysiska miljön för förmedlingen

Information från respondenter i form av intervjuer och egna observationer där jag upplevt
informationsförmedlingen på plats med alla mina sinnen gör att jag säga att verklighetens
informationsförmedling stämmer med den ”kognitiva interaktiva kommunikationsmodell”
som (1990) beskrivs av Peter Ingwersen och Irene Wormell.

Enligt Peter Ingwersen och Irene Wormell är informationsförmedlingen till sin natur en
interaktiv kommunikationsprocess som är inriktad på att söka vetande från de system som
innehåller, lagrar och strukturerar information. Utgångspunkten är att den primära
funktionen för informationsförmedlingen är att skapa harmoni mellan olika individers
kognitiva strukturer (Ingwersen & Wormell, 1990, s. 7).
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7.1 Språk

Informationsförmedling handlar djupast om att nå överensstämmelse mellan innehållet i ett
informationssystem som består av begrepp och förmedlarens och informationssökarens
begreppsapparater; de ska kunna kommunicera interaktivt. Varje steg i
förmedlingsprocessen kan ses som en del av en inlärnings- och problemlösningsprocess,
där informationssystemet, förmedlaren och användaren var för sig använder sina
individuella vetandestrukturer (Ingwersen & Wormell, 1990, s.9) (jfr kap.4, s. 20-35).

I den interaktiva kognitiva kommunikationsmodellen är förmedlarens roll att matcha
kunders informationsbehov och begrepp med informationssystemets begreppsapparat. Hon
måste kunna föra en interaktiv kommunikation med kunder och IR-system för att nå fram
till de termer och begrepp som ger relevant information.

Majoriteten av respondenterna diskuterade på olika sätt språket som betydelsefullt i denna
kommunikation.

7.1.1 Fackspråk

Tre respondenter talade om att det kunde uppstå svårigheter i kommunikationen med
kunder på grund av en otillräcklig kunskap om kundens fackspråk. Många förmedlare har
exempelvis en humanistisk bakgrund och ska sedan söka information för till exempel
biologer, kemister och tekniker. Respondenterna framhöll att det är viktigt att ha kunskaper
om kundernas fackterminologi för att förstå informationsbehovet och för att kunna ställa
rätt frågor till IR-systemet.

Vidare diskuterade de att i de fall de inte hade kännedom om kundens fackspråk förde de en
dialog med kunden och löste på så sätt informationsfrågan.

Jag observerade språkliga svårigheter i kommunikationen när det gällde att på djupet och
bredden förstå kundernas fackspråk. Dessa svårigheter uppstod på företagsbiblioteken och
vid GUB, Världshuset. Detta kan förklaras med att det där förekom frågor av typen
grumliga/oklara ämnesavgränsade informationsbehov och av typen medvetna
ämnesavgränsade informationsbehov (jfr avsnitt 4.6, s. 30): kunden hade inte helt klart
definierat sitt informationsbehov för sig själv. På övriga universitets- och högskolebibliotek
förekom främst frågor av typen verifierbara (jfr avsnitt 4.6, s. 30). Det är i huvudsak vid
informationsbehoven av typen oklara/grumliga ämnesavgränsade informationsbehov som
förmedlarens kunskaper och hjälp behövs. När det uppstod svårigheter löste förmedlarna
det genom en klargörande och sorterande interaktiv kommunikation med kunderna.
Parallellt skedde även en interaktiv intervju med IR-systemet där systemets feedback gav
vägledning för fortsatt användning av exempelvis begrepp och databaser.
Informationsförmedlare 4 på biblioteket, Volvo berättade att idén är att använda kundens
ord i informationssystemet, se på referenserna man får fram och se hur databasproducenten
har beskrivit dokumentet och på så sätt hitta nya termer.



65

I dialogerna som informationsförmedlare och kunder hade skedde en sortering och ett
förtydligande av kundens informationsbehov. Allteftersom de kommunicerade med
varandra och med informationssystemet och tittade på artiklar förändrades sökorden och
kundernas frågeställningar blev tydliga.

När det gäller förmedlarnas fackspråk är det svenska SAB-systemet ett intressant exempel
på hur svenska bibliotek kommunicerar inom biblioteksvärlden och med omvärlden. Tre
respondenter diskuterade svårigheterna med de svenska bibliotekariernas fackspråk SAB-
systemet.

Systemet används och förstås av bibliotekarier, men de flesta kunder känner inte till
koderna i systemet och kan därför varken förstå eller använda det. Att systemet inte är
översatt till engelska gör det helt otillgängligt för internationella kunder. En förmedlare
uttrycker att biblioteken med SAB-systemet har ”förpuppat” sig.

Jag observerade att i samspelet med kunder användes SAB-systemet endast vid ett tillfälle
då en förmedlare genom systemet kunde informera kunden om vilken typ av litteratur han
sökt fram.

7.1.2 Verbal framställning

Tre förmedlare talar på olika sätt om svårigheter i kommunikationen när den sker på
engelska, främst handlade detta om att när ämnen och termer var svåra att förstå på
svenska, då blev ännu svårare att förstå på engelska. Med tanke på att allt fler kunder
kommer från andra länder än Sverige blir det allt viktigare att informationsförmedlare har
goda kunskaper i engelska språket och om olika kulturer.

Det utmärkande vid observation av verbal framställning var att samtliga
informationsförmedlare uttryckte sig tydligt, vilket i de flesta fall underlättade
kommunikationen. Vid ett observationstillfälle skedde kommunikationen mellan
förmedlare och kund på engelska. Vissa svårigheter för dem att förstå varandra uppstod
eftersom de inte förstod varandras engelska. Men svårigheterna löstes genom intervju och
dialog.

Den kognitiva interaktiva kommunikationsmodellen är inte enkelt linjär. Förmedlaren och
kunden är båda både sändare och mottagare av information och påverkar varandra
ömsesidigt i samspelet. Det är viktigt att skilja på privat och professionell kommunikation;
i den professionella kommunikationen måste man göra sitt yttersta för att lösa svårigheter i
kommunikationen, det är det som är förmedlarens arbete.

7.2 Icke verbal kommunikation

Även icke verbal kommunikation har betydelse för informationsförmedlingen.
Utifrån ett pragmatiskt kommunikationsperspektiv är allt man gör eller inte gör i ett
mellanmänskligt sammanhang i princip information för den andre (jfr avsnitten 3.1.2.1,
3.1.2.2, s. 18 f)
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7.2.1 Förmåga att lyssna

Som förmedlare är det viktigt att lyssna på kunderna. Nirenberg (1972) skriver om att vid
vissa tillfällen kanske den som lyssnar får för sig att han har lösningen på det problem som
den som talar presenterar innan han eller hon har talat till punkt. Den som lyssnar kommer
med ett inlägg precis när den andre sagt sitt sista ord. Då får den som talat intrycket av att
det hon sagt inte var så genomtänkt. Att den som lyssnade bara väntade på att han eller hon
skulle sluta för att få säga vad han eller hon hade på hjärtat.

Praktiska metodiska kunskaper:

a) Vid tankeutbyte uppstår det för det mesta en paus mellan ett yttrande och ett svar på
detta. Det ingår som en del i talets rytm och motsvarar den tid som lyssnaren behöver
för att smälta vad som sagts och för att formulera början av sitt svar. Om tankarna är
svåra att smälta blir pausen längre. Om det inte uppstår någon paus tyder det på att
lyssnaren inte följt med eller hört dåligt på. Man ska därför alltid göra en kort paus, när
det är ens tur att svara, även om man redan har svaret klart i huvudet. Genom denna
artighet antyder man att den andres synpunkter är värda beaktande, och detta gör den
andre mer mottaglig för ens synpunkter (Nirenberg 1972, s. 54f).

b) Informationsförmedlarna som jag observerade lyssnade på kunderna, de gav dem tid att
uttrycka sitt informationsbehov utan att de blev pådyvlade förmedlarens uppfattning om
informationsbehovet. Informationsförmedlarna lät dem tala till punkt.
Informationsförmedlarna kontrollerade vid flera tillfällen under sökningen att de förstått
kunden rätt. Informationsförmedlarna ändrade även sina uppfattningar och idéer om var
bäst att göra när det gäller exempelvis söktermer, utifrån den dialog och interaktion de
hade med kunderna.

c) Det är viktigt att informationsförmedlaren är aktiv i sitt lyssnade, att hon är
uppmärksam på kundens beskrivning av sitt informationsbehov. Om hon väntar lite
med att förstå kundens informationsbehov så får hon så mycket mer information från
kunden.

Tre respondenter, däribland den intervjuade kunden, talar om att lyssnandet är viktigt i
kommunikationen med kunder. Kunden uttrycker att det väldigt viktigt att
informationsförmedlare är lyhörda och att de kan kommunicera och att de försöker förstå
vad det är han vill veta. En bibliotekarie uttryckte att det allra viktigaste i
kommunikationsprocessen är att lyssna på vad kunderna säger. Att tänka omkring vad det
är det som efterfrågas och fråga kunderna tills man förstår vad det är de frågar efter.
Detta stämmer överens med R. S Taylors teorier om hur information utvecklar sig i den
mänskliga hjärnan: från problemsituation till formulering till informationssystemet. Han
delade in denna utvecklingsprocess i fyra nivåer (jfr avsnitt 4.5, s.28f.) och ansåg att de
första tre nivåerna är interna representationer i användarens hjärna som är mycket svåra att
undersöka. Han tyckte ändå att det grundläggande problemet för förmedlaren var att
intervjua användaren på så sätt att det medvetna icke formulerade behovet kunde nås.
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7.2.2 Bemötande & attityd, förväntningar, feedback och personlighet

Ingwersen & Wormell (1990, s. 28) skriver om att förväntningarna som kunderna har på
informationsförmedlare påverkar hur de uttrycker sin fråga. Ofta formulerar kunden sitt
informationsbehov i form av en ”etikett” (jfr avsnitt 4.6, s.29f.) som består av generella
begrepp utan egentligt sammanhang med informationsbehovet. En av orsakerna till detta
tycks vara de förväntningar kunden har på förmedlarens service. Detta har med
interpersonella kommunikationsfaktorer att göra, såsom exempelvis tillit och hur mycket
förmedlare och kund känner varandra.

Resultatet av min undersökning visade att informationsförmedlarens bemötande och attityd,
feedback och förmedlarens personlighet har stor betydelse för resultatet i
informationsförmedlingen.

Det är viktigt att informationsförmedlare förmedlar till kunderna att de inte stör eller ställer
till besvär när de ber om hjälp. En förmedlare framhåller att när man är i
informationsdisken är man till för kunden och då får allting annat komma i andra hand.

Vid ett av biblioteken där jag gjorde tre observationer fick jag ett mycket tydligt intryck av
att användarna förväntade sig att de skulle få den information och den hjälp de ville ha. De
hade en mycket öppen kommunikation med förmedlaren och de frågade och berättade klart,
tydligt och rakt på sak om vad de gjorde och vad de ville ha för information. Min
uppfattning om detta bekräftades även av förmedlaren.

Denna öppna, raka kommunikation och de positiva förväntningar som kunderna hade på
förmedlaren hängde bland annat troligtvis samman med positiva erfarenheter av
informationsförmedlaren och informationsförmedlingens resultat.

Förmedlarens personlighet är viktig i kommunikationen. Att vara trevlig, prestigelös,
utåtriktad och att kunna använda sin fantasi är viktiga egenskaper som en förmedlare bör
ha. Att sökuppdraget utförs efter bästa förmåga och att ge ett svar även om det innebär att
man svarar att man får återkomma är betydelsefullt. Det är också viktigt att i
kommunikationen och intervjun inte komma in på den personliga integriteten. Man får
skapa en balansgång mellan att försöka få information från kunden och samtidigt respektera
kundens integritet.

Flera förmedlare matchar kunder verbalt, i attityd och i tempo. En förmedlare säger att det
är viktigt att ge ett engagerat bemötande i mötet med kunder, det är svårt att föra samspel
om man inte är engagerad och intresserad. Ett engagerat intresse gör att kunderna berättar
mer så att förmedlaren får mer information så att hon begriper mer av vad kunderna
behöver för information. Det är hela tiden ett givande och tagande.

Detta bekräftas av Nordlie som i sin undersökning (2000) fann att engagemang och en
allmän förståelse från förmedlaren i kundens situation skapar tillit och förtroende i dialogen
mellan förmedlare och kund. Detta ger en atmosfär där kunden känner sig fri att uttrycka
sitt informationsbehov (jfr kap 5, s.39f.).



68

En förmedlare framhåller att det är mycket kommunikation och dialog i förmedlingsarbetet
och att en flexibel attityd i förhållande till kunderna skapar utrymme för denna dialog.

Förmedlarna på universitets- och högskolebiblioteken är pedagogiska och tillmötesgående i
sitt bemötande. På företagsbiblioteken var det utmärkande prestigelöshet, lugn och säkerhet
trots svårigheter att förstå kundens informationsproblem. I de flesta fall är det kunden som
leder kommunikationsprocessen.

Att informationsförmedling är en dialog bekräftar bland andra Carol Kuhlthau. Hon
framhäver (1991, 1993) att bibliotekarien bör skapa en dialog med användaren och förvänta
sig att hon kontinuerligt återkommer för att återetablera dialogen då de tillsammans
omdefinierar problemet, bestämmer en strategi och identifierar ytterligare källor.

En förmedlare säger att målet och önskan är studenterna ska bli informationskompetenta,
dvs. att kunna söka, ta fram och bedöma informationen. Två förmedlare framhåller att
avsikten med referensarbetet inte är att informationsförmedlaren ska göra arbetet för
studenterna, utan de tycker att bibliotekarier ska arbeta mera enligt ”hjälp-till-självhjälp” –
principen, att studenterna ska bli självständiga informationssökare.

Detta överensstämmer med vad Kuhlthau (1991, 1993) förespråkar. Hon framhäver att
undervisning i informationssökning ska syfta till utvecklandet av livslångt lärande.
Individer som lär sig för livet är personer som kan känna igen sitt informationsbehov, förstå
sin skapandeprocess och som vet hur och när man arbetar med informationssystemet och
informationsförmedlare (jfr kap.5, s. 35f).

7.2.3 Kroppsspråk

Samtliga informationsförmedlare förstärker sin verbala kommunikation med gester. De har
ögonkontakt med kunderna, är närvarande och visar ett öppet kroppsspråk genom att när de
utför sökningarna då och då vända sig emot kunderna. En förmedlare använder kroppsspråk
mer med den engelsktalande kunden än med den som talar svenska. Hon använder
händerna och armarna för att förklara begrepp. Kroppsspråket stämmer med den verbala
kommunikationen.

7.3 Ämneskunskaper

Ingwersen och Wormell (1990, s.21) skriver att förmedlarens kunskaper bör bestå av
förmedlingsvetande som är kärnan i förmedlingsarbetet. Men hon förväntas även ha
begreppsmässiga kunskaper som bland annat handlar om kunskap om aktuella
ämnesområden hon söker information om (jfr avsnitt 4.4, s.27f.).

Samtliga respondenter tyckte på olika sätt att det är viktigt att vara ämneskompetent i
informationsförmedlingen. Alla utom en respondent tyckte dock att man kan lära sig och
skaffa aktuella ämneskunskaper medan man arbetar han framhävde att det allra viktigaste i
informationsförmedling var ämneskompetensen.
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7.3.1 Samstämmig ”förståelse av problemet”

Tre respondenter talar om att det är viktigt att kunden och förmedlaren skapar en
samstämmig förståelse för kundens informationsproblem.

Genom kommunikation kan en samstämmig förståelse för kundens informationsbehov
skapas. Förmedlaren måste skapa en dialog med kunden så att hon förstår kundens
ämnesområde, en dialog är ett aktivt samarbete.

Enligt Ingwersen och Wormell (1990) och den kognitiva interaktiva
kommunikationsmodellen överförs vid informationsförmedling data interaktivt mellan dem
som deltar. Om förmedlingen genomförs, förändras kundens tidigare vetandestrukturer.
Och en förändring på grund av förmedlingsaktiviteterna kan även ske hos förmedlaren när
hon exempelvis får ny insikt och kunskap i exempelvis ett ämnesområde (s.34). Det är då
hon kan ställa rätt frågor till IR-systemet och sedan förmedla relevant information till
kunden så att hon kan lösa sitt informationsproblem.

7.3.2 Brister i ämneskunskaper

De flesta bibliotekarier har en humanistisk bakgrund och är inte alltid insatta i exempelvis
tekniska ämnen. Två förmedlare säger att de kan sakna djupare kunskap om de aktuella
ämnesområdena. Kunden som intervjuades framhåller att han var mycket nöjd med hur
snabbt informationsförmedlaren kunde sätta sig in i hans ämnesområde.

Om man som förmedlare inte har djupa kunskaper om aktuellt ämnesområde kan det uppstå
svårigheter. Två förmedlare framhåller att om kunderna själva inte riktigt vet vad de vill ha
för information, och när det handlar om oklara otydliga ämnesområden som exempelvis
trender inom ett visst område. Är det mer troligt att det, utifrån egna brister i kunskaper om
aktuellt ämnesområde, uppstår svårigheter för förmedlaren att förstå informationsbehovet.
Detta till skillnad från om det handlar om rena konkreta frågor.

En förmedlare säger att man är specialist på att söka information och om man inte har
ämneskunskaper får man intervjua kunden istället. Endast en respondent anser att
ämneskunskaper genom egen grundutbildning är absolut nödvändigt för
kommunikationsprocessen. Tre respondenter säger att om de inte har kunskaper om aktuellt
ämnesområde kan de lämna över kunden och/eller frågan till en kollega.

Jag observerade att i de fall förmedlaren inte hade djupa ämneskunskaper skaffade hon det
genom dialog med kunden och informationssystemet.

7.3.3 Kulturella barriärer

Jag observerade vid ett tillfälle att informationsförmedlaren styrde kommunikationen med
kunden. Kommunikationen var på engelska. Informationsförmedlaren talade tydligt och
med korrekt engelska. Kunden talade ganska lågmält och försiktigt och gav ett osäkert
intryck när det gäller att uttrycka sig på engelska, men det kan även tolkas som artighet.
Informationsförmedlaren och kunden hade ibland svårt att förstå varandra. Jag tolkade det
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som att en del av orsakerna till svårigheterna för förmedlare och kund att förstå varandra
var kulturellt betingade. Denna svårighet kan även tillhöra området språk
(jfr avsnitten 6.2.3.3, s.59, 7.1.2, s.65).

I den semiotiska skolan för kommunikationsstudier (jfr avsnitt 3.2, s. 19f.) är så kallade
missuppfattningar inte tecken på misslyckad kommunikation utan förstås som kulturella
skillnader mellan sändare och mottagare.

7.4 Mötesplatsen

Mötesplasten är viktigt för informationsförmedlingen, den fysiska och sociala miljön
påverkar kommunikationen och förutsättningarna för denna.

7.4.1 Den fysiska omgivningen

Mitt intryck i fråga om den fysiska miljön på biblioteken jag observerat är att biblioteken i
de flesta fall när det gäller det fysiska rummet ger ett öppet intryck. Det är stora, ljusa
öppna rum, ofta med informationsdisken placerad centralt.

Ett bibliotek ligger långt ifrån kunderna, vilket ibland kan vara mindre bra eftersom
undersökningen visar att det framförallt när man påbörjar ett sökuppdrag är bra om kunden
och förmedlaren träffas ansikte mot ansikte.

7.4.1 Tillgänglighet

Det är viktigt att visa kunderna att man som informationsförmedlare är tillgänglig för dem.
Ett bra sätt är att röra sig ute i lokalerna eftersom det är lättare för kunderna att ta kontakt
då.

En förmedlare säger att en svårighet i informationsförmedlingen är att veta vad som ska
prioriteras om det finns för lite tid. Hon framhåller att telefonen kommer i andra hand om
man har en kund framför sig, det finns ju telefonsvarare. De som kommer till biblioteket
kommer i första hand.

En annan understryker flera gånger vikten av att ta sig ut till låntagarna, de som man har
uppdraget ifrån. Informationsförmedlingen blir effektivare och det sparar tid och pengar
både för biblioteket och för kunderna.

Vid biblioteken kommuniceras det samtidigt via e-post, telefon och genom att kunder
kommer till biblioteket. Kopiatorerna och skrivarna går sönder. Förmedlarna är ändå
tillräckligt tillgängliga för kunderna. Kunden som intervjuas vid företagsbiblioteket uppger
att han fick sin information i precis lagom takt.
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7.4.2 Social miljö

Enligt Ingwersen & Woremell kan några av de barriär skapande faktorerna i interaktionen
få mindre betydelse om användaren känner förmedlaren/och systemet. Om de till exempel
har ett dagligt samarbete på ett företag (jfr avsnitt 4.8 s.34).

Flera av informationsförmedlarna känner kunderna yrkesmässigt, framförallt på
företagsbiblioteken, och på GUB, Världshuset. Detta underlättar informationsförmedlingen
exempelvis genom att förmedlaren känner till kundernas forskningsområden. Intrycket jag
får är att kunderna har stort förtroende för informationsförmedlarna.

Även på Chalmers, Lindholmenbiblioteket känner förmedlarna en del av studenterna och
deras lärare och det underlättar kommunikationen. På flera av biblioteken förekommer det
att förmedlarna följer upp studenterna och frågar hur det går med deras projekt.

7.5 IT – användning - hur ger det stöd i kommunikationen

Nya former av IT har sedan 80 – talet gjort sitt intåg i de flesta arbetsmiljöer. IT eller
informationsteknik står i en bredare mening för all teknik varmed man kan lagra, återvinna,
bearbeta, överföra, mångfaldiga och distribuera information. I en snävare mening är IT
främst sammankopplingen av datorer och teleteknik (Tengström 1998, s. 52, 56).

I Informationsförmedlingen finns genom modern IT lokala och externa databaser och
kataloger lättillgängliga i elektronisk form via The World Wide Web (WWW).
Uppslagsverk, olika företags och myndigheters Webbplatser finns tillgängliga på Internet
och används som informationskällor. Databaser med tidskrifter i elektronisk form och i
fulltextformat kan skrivas ut direkt från Internet- uppkopplade datorer. Modern IT används
för att utföra snabbsökningar i stora internationella databaser för att skaffa översikter i
ämnesområden man behöver information om.

Mycket kommunikation mellan kunder och informationsförmedlare sker idag genom e-
post. Via e- post kommunicerar man enkelt och snabbt var man än befinner sig. Fördelarna
med e-post är många och uppenbara.

Den privata informationsförmedlaren 12 säger att e-post och Webbsökning aldrig kan
ersätta mänsklig kommunikation men att en kombination av dessa båda är fantastiskt. När
information går i flera led så är det lätt att man missar något väsentligt som har med
nyanser att göra. Stämningar och nyanser kan aldrig förmedlas via e-post, och därför tycker
hon det viktigt att ringa eller träffa kunden också.

Kund 3 på Biblioteket, Volvo tycker att e-post förenklar kommunikationen i
informationsförmedlingen väldigt mycket. Men han anser också att ur ett
kommunikationsperspektiv är det väldigt viktigt att träffas ansikte mot ansikte. Han tycker
att det är ett lättare sätt att kommunicera på, eftersom det första steget i kommunikationen
är svårt att förklara vad man vill via telefon och ännu svårare via e-post. Han säger att
informationsförmedlaren mer såg nyanserna i hans förklaringar. Hon förstod snabbare och
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lättare än vad hon skulle ha gjort om man inte träffats ansikte mot ansikte. Han tycker att i
början av ett samarbete bör man träffas och prata med varandra och sedan kan man sköta
kommunikationen via telefon, e-post och videokonferenser eller vad som helst. Men det är
viktigt att man emellanåt träffas ansikte mot ansikte.

Utifrån informationsförmedlarnas olika resurser, behov och krav på kvalitet och de risker
som Internet för med sig är inställningen till att söka information på Internet olika.
Exempelvis så använder informationsförmedlare 1 på företagsbibliotek A inte Internet så
mycket för sina informationssökningar eftersom han tycker det tar för mycket tid och för att
han får för dåliga sökresultat. Medan informationsförmedlare 11 på högskolebiblioteket i
Borås säger att Internet har underlättat informationsförmedlingen enormt eftersom hon
hittar mycket information där när det gäller allmänna frågor.

Informationsförmedlare 11 på högskolebiblioteket i Borås anser att Internet är ett
kommunikationsmedel som på många sätt gjort bibliotekarieyrket både snabbare och
lättare. Men hon säger också att man inte får glömma bort att det också finns tryckt
referensmaterial. Exempelvis finns det inte mycket statistisk information i elektronisk form.

Tekniken fungerar inte alltid: vid ett observationstillfälle på GUB, centralbiblioteket svarar
inte informationssystemet (GUNDA) och det går inte att skriva ut fulltextartiklar från de
Internet uppkopplade datorerna. Informationsförmedlaren berättar att det händer ibland att
när man väl enats med låntagaren och hittar vad de vill ha för information så svarar inte
tekniken och systemet.

På GUB, Världshuset säger informationsförmedlare 10 att IT är bra fast böcker är
oslagbara. Och ofta är det med tekniken låntagarna behöver hjälp. Hon beskriver att det är
olika kulturer på olika institutioner, och på GUB, Världshuset köper kunderna inte det
papperslösa kontoret, säger hon.

7.6 Till vad används IT-verktygen?

7.6.1 Lokala och externa kataloger

Samtliga informationsförmedlare använder lokala och externa webbaserade kataloger. På
Chalmers, Lindholmenbiblioteket och GUB, centralbiblioteket användes vid
observationstillfällena de nordiska bibliotekskatalogerna. På GUB finns även den gamla
bibliotekskatalogen inskannad i nuvarande lokala katalog, där allt som är tryckt före 1957
finns. Informationsförmedlare 5 på Chalmers, Lindholmen säger att IT är ett självklart
arbetsinstrument i informationsförmedlingen.

Informationsförmedlare 1 på företagsbibliotek A gör främst informationssökningar i
externa databaser som han kopplar upp sig mot via olika databasvärdar. Mycket publiceras i
vetenskapliga tidskrifter och ofta söker han i referensdatabaser där han hittar referenser till
ett visst arbete. Han arbetar framför allt med patentsökningar, som är annan typ av
publikation. Patent är egentligen är ett juridiskt dokument. I patentdokumentet finns
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juridisk information men det finns också vetenskaplig information. För att välja rätt databas
läser han om dem och han lär sig även genom erfarenhet vilka databaser som ska användas.

Informationsförmedlare 3 på biblioteket Volvo berättar att när hon får ett
informationssökningsuppdrag, börjar hon oftast att söka i bibliotekets katalog. Om hon inte
hittar något där, går hon till de kommersiella databaserna. Hon använder sig av
databasvärdarna för få att skaffa information om exempelvis sökspråk och av ”Blue Sheets”
för att till exempel skaffa information om posternas uppbyggnad.

Informationsförmedlare10 på GUB, Världshuset tycker att IT ger stöd eftersom hon
regelbundet använder olika bibliotekskataloger inom och utanför Norden. Vidare hämtar
hon information från internationella databaser som exempelvis British Library som är
Europas största bibliotekskatalog, från vilken det går att ladda ner dokument i PDF format.
Hon använder även citeringsdatabaser. Hon letar i böckers referenslistor för att få
referenser till avhandlingar och skivutgivning.

7.6.2 Uppslagsverk, referenslitteratur

Informationsförmedlare 5 på Chalmers, Lindholmen biblioteket säger att om det skulle
behövas kan de använda uppslagsverk på Internet

Informationsförmedlare 9 på GUB, ekonomiska biblioteket ger ett exempel på när en extern
person ringde och frågade efter en förkortning på franska. Hon sökte då ”rätt ut” på Internet
och hittade en förklaring. På GUB, centralbiblioteket säger informationsförmedlare 8 att en
del verk av uppslagskaraktär numera finns i elektronisk form. Encyclopedia Britannia är ett
exempel. Den kan sökas i från någon av bibliotekets Internetuppkopplade datorer.

Informationsförmedlarna på GUB centralbiblioteket använder Focus och svensk engelsk
ordbok för att slå upp engelska facktermer. För att slå upp okända begrepp på svenska
används NE och Svensk uppslagsbok. SAB: s ämnesordsregister används när man vill
orientera sig.

Informationsförmedlare 2 på SCA slår i engelska och amerikanska ordböcker för att
kontrollera olika stavning på engelska och amerikanska.

7.6.3 Webbplatser

På Ekonomiska biblioteket berättar informationsförmedlare 9 att hon besöker olika
webbplatser på Internet för att skaffa information. Ett exempel är om någon vill ha en
statlig utredning: då söker hon ibland på ”utredning” på regeringens hemsida, eftersom de
kommer ut där innan de kommer till biblioteket.

Den privata informationsförmedlaren 12 hämtade en del av den information hon behövde
från universitetets hemsida på Internet. Informationsförmedlare 11 på högskolebiblioteket i
Borås berättar att biblioteket lägger ut sin information direkt på nätet. Hon tycker att
Internet har underlättat informationsförmedlingen enormt, eftersom man hittar väldigt
mycket där när det gäller allmänna frågor. Exempelvis fick hon en fråga om Västra
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Götalands yta, och då skrev hon in orden i en sökmaskin och fick fram mycket tydlig
information. Samma sak gäller öppettider på museerna i London, som hade varit svårare att
få fram för några år sedan.

På GUB, Världshuset går informationsförmedlare10 vid några tillfällen in på bokförlags
webbplatser för att hitta information om efterfrågad litteratur. Hon härleder sökta författare
och musiker till orten där de verkat och går där in på respektive stads UB:s hemsida för att
hitta mer information, eftersom de har förteckning över andra arkiv.

7.6.4 Utskrifter från digitalt bibliotek

På GUB existerar alltfler tidskrifter numera även i elektronisk form. Det innebär att själva
artikeltexten kan sökas fram och läsas direkt på skärmen, alternativt skrivas ut. I många fall
har GUB tillgång till tidskriften både i dess tryckta och elektroniska form. De elektroniska
tidskrifterna presenteras på en särskild lista på hemsidan. Bibliotekets användare har
möjlighet att läsa och skriva ut artiklar ur de elektroniska tidskrifterna från vilken som helst
av bibliotekets Internetuppkopplade datorer.

7.6.5 Snabbsökningar, översikter

Kund 3 på biblioteket, Volvo förberedde sitt möte med informationsförmedlaren genom att
ta fram sökord som han hade sökt på i de databaser som fanns för tillgängliga för honom. I
sökresultaten fick han förslag på nya sökord. Han tyckte att det är lite svårt att sätta upp
sökorden i förhållande till varandra men fick hjälp med det via de webbaserade verktygen.
Han har själv tillgång till flera databaser och tycker det är bra att använda dem för att göra
snabba sökningar: för att snabbt se om han kan hitta något intressant om ämnet han arbetar
med. När han däremot vill ha en mer grundläggande genomgång och inte vill missa någon
källa klarar han inte det själv utan vill då ha det stöd som informationsförmedlarna
erbjuder.

Informationsförmedlare 3 på biblioteket, Volvo lägger ofta upp automatiska profiler, s.k.
alerts. Det innebär att hon tillsammans med kunden lägger in en söksträng i en databas eller
hos en databasvärd, och kunden får ett sökresultat automatiskt direkt till sig varje vecka
eller månad. Ofta gör hon en provsökning först för att se vilket resultat söksträngen ger.

Informationsförmedlare1 på företagsbibliotek A säger att när han får en fråga per e-post
eller någon kommer förbi, gör han först en snabbsökning för att orientera sig. Om han
märker att han behöver mer information från kunden, skriver han tillbaka till henne och
bokar en träff för att diskutera.

7.6.6 E-post, telefon

Samtliga respondenter tycker e-post underlättar kommunikationen i
informationsförmedlingen och e-post används i hög utsträckning i
informationsförmedlingen.
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Den privata informationsförmedlaren 12 hade mycket kontakt och kommunikation med
inblandade via e-post i projektet. Kund 3 på biblioteket, Volvo tycker att IT påverkade
kommunikationen, på så sätt att den förenklade kommunikationen väldigt mycket.

Informationsförmedlare 5 på biblioteket, Volvo berättar att sökuppdrag kan komma
antingen personligt, per telefon, med posten eller via e-post. Informationsförmedlare1 på
företagsbibliotek A säger att de flesta av informationssökningsuppdragen han får kommer
via e-post. Om han lägger upp en sökning i en extern databas kan kunden vilja ha
sökresultatet via e-post och få en uppdatering en gång i veckan.

Informationsförmedlarna 5 och 6 på Chalmers, Lindholmenbiblioteket tycker att e-post är
ett bra sätt att kommunicera på. Många fjärrlån och förlängningar av lån sker via e-post .

Informationsförmedlare 11 på högskolebiblioteket i Borås säger att kommunikationen med
användare idag sker mer via e-post än via telefonen. Hon säger att med e-post går det alltid
att nå någon, och dessutom har man alltid bevis för sig själv om man talat med
vederbörande om detta. När man väl skickat e-post meddelande kan man släppa det man
ville prata om.

8. Slutsatser och rekommendationer

Modern IT har gett oss många hjälpmedel för att kommunicera och förmedla information.
Databaser, externa och lokala kataloger är sökbara via Internet och WWW. Vi kan browsa,
scanna och söka information i stora internationella databaser. Information kan hämtas via
företags och myndigheters webbplatser. Artiklar kan skrivas ut direkt från elektroniska
tidskrifter. Via e-post kan vi på ett enkelt och snabbt sätt kommunicera med varandra när
som helst och var vi än befinner oss. Alla dessa tekniska hjälpmedel underlättar och
effektiviserar kommunikationen mellan informationsförmedlare, kunder och
informationssystem.

Detta bekräftar (1999) Gudrún Thórsteinsdóttir & Frances Hultgren som i sin undersökning
av referensservicen på folkbibliotek visade att referensservicen har anpassats till
informationsteknologins utveckling och på så sätt effektiviserat och förenklat
referensarbetet (jfr kap 5, s. 38).

Den mänskliga kommunikationen behövs fortfarande i förmedling av information. Ragnar
Nordlie (1999) skriver att även om den tekniska utvecklingen har revolutionerat sättet som
bibliotekens samlingar presenteras och tillgängliggörs har utvecklingen inte automatiskt lett
till större framgångar för slutanvändares informationssökningar. Nordlie jämförde i sin
forskning slutanvändares Online interaktioner och interaktionerna mellan användare och
förmedlare på folkbibliotek. Undersökningen visade bland annat att misslyckandena var 45
procent för slutanvändarnas Online sökningar och mindre än 10 procent i interaktionen
mellan användare och förmedlare. Nordlie framhåller att detta klart visar att
systemdesignerna har något att lära av referensbibliotekarierna (Nordlie, 1999, s. 12).
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Min undersökning den visade att trots den tekniska utvecklingen, är den mänskliga
kommunikationen vid förmedling av professionell information fortfarande viktig. Tekniken
kan sällan ersätta den mänskliga kommunikationen men understödjer denna. Användningen
av modern IT i en välupplagd mänsklig kommunikation betyder effektivitet, och
tidsbesparing, oberoende av tid och plats samt kvalitet och värdetillökning.

Viktiga aspekter i informationsförmedlingens kommunikation är följande:

8.1 Språk

Ø Svårigheter i interaktionen mellan kund, förmedlare och informationssystem kan uppstå
på grund av språkförbistringar. Med dialog där inblandade aktörer aktivt samarbetar
löses dessa svårigheter.

Ø SAB är främst ett arbetsverktyg för informationsförmedlarna.

8.2 Icke verbal kommunikation

Ø Språket och den verbala kommunikationen är viktig och lika viktigt är hur man
kommunicerar. En professionell informationsförmedling sker i dialog med kunden.
Dialog innebär bland annat ett aktivt samarbete och ett aktivt lyssnande. Att aktivt
lyssna betyder att vänta med att förstå och veta, att vara nyfiken, intresserad och ta vara
på kundens beskrivning av sitt informationsbehov. När man gör det, får man så mycket
mer information från kunden. Det innebär inte att man inte vet saker och ting, men om
man vet för snabbt kan det hindra en ifrån att lyssna. I en dialog förstår man lättare
kundens informationsbehov, missförstånd uppstår mer sällan och om det gör det kan de
oftast lösas.

Ø Bemötande och attityd i förhållande till kunder är mycket betydelsefullt för
förmedlingens resultat:

Att vara professionell och tydlig är viktigt. Att vara engagerad, att ge och ta emot
feedback och att ha en prestigelös och flexibel attityd. Att följa ”talets rytm” hos
kunden: att matcha i tempo, verbalt och på andra sätt kan medverka till att hon känner
sig mer avslappnad och på så sätt uttrycker sitt informationsbehov och vad som behövs
för att informationsförmedlaren ska kunna hjälpa henne att lösa hennes
informationsbehov.

Ø Att inta målsättningen att kunderna ska bli informationskompetenta genom hjälp till
självhjälp.

Ø Personligheten hos informationsförmedlare: de behöver vara kreativa, positiva, envisa,
engagerade och tålmodiga i sin professionalitet.

Ø Att i dialogen med kunden finna balansgång mellan att försöka få information och
samtidigt respektera kundens integritet.
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8.3 Ämneskunskaper

Ø Informationsförmedlare har olika paradigm angående ämneskompetens. Vissa
förmedlare tycker att kunden är den som har ämneskunskapen och att förmedlaren ska
bistå med tekniska och metodiska kunskaper för att få fram relevant information.
Samtliga förmedlare jag intervjuade tyckte att det är viktigt att vara ämneskompetent
men att man kan skaffa dessa kunskaper under tiden man arbetar. Endast en
informationsförmedlare tyckte att det var nödvändigt med grundutbildning i ämnet man
söker information om. Åt ena hållet forskaren som gör sin sökning själv, och den andra
extremen är en bibliotekarie utan ämneskunskaper som gör sökningen utan att förstå
frågan. Informationsförmedling är egentligen ett yrke som kräver båda dessa
kompetenser.

Ø För att skaffa ämneskunskaper kan man följa föreläsningar och gå på disputationer på
sin egen institution.

8.4 Social och fysisk miljö

Ø Den fysiska och sociala miljön är viktigt för förmedlingen. En trång mörk
bibliotekslokal kan dock i allra högsta grad kompenseras av en engagerad inspirerande
och positiv förmedlare.

Ø Det är viktigt att ha inställningen att de kunder som kommer till biblioteket alltid är
välkomna och att de alltid kommer i första hand. Att vara service inriktad och
tillgänglig för kunderna. Att inta hållningen att ”kunden alltid har rätt att få det bästa”.
En förmedlare uttryckte att hon tycker god kommunikation med kunden är när resultatet
gör att de blir överraskade och får mer eller bättre information eller litteratur än vad de
hade förväntat sig.

Ø Informationsförmedlingen underlättas om kunderna känner förmedlarna, användarna
känner sig trygga med en bekant person och vågar fråga mera. Det är viktigt med ett
inledande socialt samtal. Humor och skratt påverkar förmedlingen positivt.

Ø Det finns fördelar med att förmedlarrollen är en människa, att kunden får prata med en
människa. Exempelvis därför att stämningar och nyanser inte kan förmedlas via
tekniken och att risken då är att man missar något väsentligt. Det kan också vara lättare
att förklara sitt informationsbehov när man ses ansikte mot ansikte, åtminstone i början
av informationsförmedlingen.

8.6 Hur förmedlaren effektiviserar och förbättrar kommunikationen

Ø Det är viktigt att skilja på privat och professionell kommunikation. I professionella
sammanhang måste man göra sitt yttersta för att klara upp ”missförstånd” eller
oklarheter. Professionaliteten måste fungera för att förmedlingen ska fungera.
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Ø Det är värdefullt att informationen till kunden presenteras lättillgängligt och efter den
enskilda kundens informationsbehov. För att få fram väsentliga artiklar är det viktig att
förmedlaren analyserar vilka artiklar och rapporter som är relevanta och även bearbetar
informationssökningen.

Ø Om informationsförmedlarrollen är en maskin kan kunskaper om den mänskliga
interaktiva kommunikationen, som övergripande handlar om aktiv dialog, användas för
att förbättra design av informationssystem. Nordlie framhåller i sin forskning att
identifierade faktorer på lyckad interaktion mellan referensbibliotekarie och användare
kan användas för att förbättra hjälpfunktionerna i OPAC. Exempel på tekniker som
systemet kunde använda för att fungera som en samtalspartner är enligt Nordlie:
förklaring av sökprocessen och sökresultatet, förslag om alternativa sökformuleringar
och frågor efter specifika upplysningar från användaren att fungera som en
samtalspartner (Nordlie 1999, s. 17, 2000, s. 27).

8.7 Rekommendationer

Insamlade kunskaper kan användas för att förbättra utbildningen av bibliotekarier så att de
blir bättre informationsförmedlare:

Ø Kurser för att lära avancerad användning av de moderna IT-faciliteterna måste ingå i
utbildningen.

Ø Teori, metod och teknik för informationsförmedling måste ingå i utbildningen.

Ø För att träna informationsspecialister i informationsförmedling måste man i
utbildningen ha kurser där studenterna får tillfällen att praktiskt använda och pröva alla
olika delar av sina teoretiska kunskaper. Och att ”knyta an” dessa kunskaper till
verkligheten i praktiska föremedlingssituationer i olika miljöer. Utbildningen måste ha
mer anknytning till verkligheten: ”Learning by doing.

Ø Kurser i etik och kulturella frågor bör ingå i utbildningen.

Ø Men man kan inte lära allt, man ska ha en medfödd talang och personlighet för att
lyckas tillfredställande i rollen som förmedlare.
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9. Sammanfattning

En arbetsuppgift för informationsförmedlaren är att förmedla information till den som ska
använda den. För att informationsförmedlingen ska lyckas måste informationsförmedlaren,
kunden och informationssystemet kommunicera interaktivt. Informationsförmedlaren bär
huvudansvaret för att denna process leder till ett tillfredsställande resultat. Hon måste
kunna anpassa sin kommunikation till olika kunder, sammanhang och olika
informationsbehov. Samtidigt måste alla inblandade parter aktivt samarbeta för att
information snabbt och effektivt inhämtas så att kunden kan lösa sitt informationsproblem.

Mitt intresse har varit att undersöka kommunikationen i denna informationsförmedling.

Syftet i uppsatsen har varit att utifrån Peter Ingwersens och Irene Wormells kognitiva
interaktiva kommunikationsmodell undersöka kommunikationen mellan
informationsförmedlare, kunder och informationssystem. Fokus har framförallt varit på hur
informationsförmedlare kommunicerar och uppfattar kommunikationen i
informationsförmedlingen. Målet är att insamlade kunskaper ska kunna användas för att
förbättra utbildningen av bibliotekarier:

Frågeställningarna var:

Ø Vilka är svårigheterna och möjligheterna i kommunikationen i
informationsförmedlingen.

Ø Hur kan man lösa svårigheterna?
Ø Hur används modern IT i denna kommunikation?
Ø Vilken betydelse har den fysiska miljön för förmedlingen

Peter Ingwersen och Irene Wormells teori om informationsförmedling är utgångspunkten
för min undersökning. De framhåller att informationsförmedling djupast är en interaktiv
kommunikationsprocess som inriktar sig på att söka kunskap från informationssystem, och
att informationsförmedling i grunden handlar om att nå överensstämmelse mellan olika
kognitiva strukturer hos dem som deltar i informationsförmedlingsprocessen. Vidare att
informationsförmedling kan ses som en inlärnings och problemlösningsprocess där var och
en som deltar använder sina individuella kognitiva strukturer.

I min undersökning använde jag mig av kvalitativa metoder, nämligen 12 kvalitativa
intervjuer och 12 observationer på sammanlagt nio olika offentliga och privata bibliotek.
Jag var mycket angelägen om att observera samspelet och kommunikationen i
informationsförmedlingen på plats i verkligheten för att med alla mina sinnen bilda mig en
egen uppfattning om informationsförmedlingens kommunikation.

Det insamlade materialet från intervjuer och observationer fördes samman under ett antal
teman som också varit utgångspunkt i intervjuerna och observationerna. Jag analyserade
sedan det insamlade materialet i relation till mina frågeställningar och de teorier som jag
redogjorde för i uppsatsen.
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Resultatredovisningen indelas i ovan nämnda teman och utifrån denna presenteras ett antal
slutsatser och rekommendationer som här kortfattat sammanfattas:

Modern IT underlättar och effektiviserar informationsförmedlingen, denna kan till stor del
ske via telefon, fax och e- post. Samtidigt är den mänskliga kommunikationen fortfarande
viktig vid förmedling av professionell information. Bemötande och attityd i form av:

Ø att lyssna, att vara intresserad av kundens beskrivning av sitt informationsbehov
Ø ”hjälp till självhjälp”
Ø  engagemang
Ø  matchning
Ø  vänlighet
Ø  rak och öppen kommunikation

är några viktiga faktorer i den mänskliga kommunikationen för ett lyckat resultat vid
förmedling av professionell information.

Kombinationen av en mänsklig aktiv och välupplagd kommunikation och modern IT ger
effektivitet, kvalitet och värdetillökning i informationsförmedlingen.

För att framtidens bibliotekarier ska bli bättre informationsförmedlare måste det i
utbildningen ingå kurser för att lära avancerad användning av de moderna IT-faciliteterna.
Teori, metod, teknik och praktik för informationsförmedling måste ingå i utbildningen.
Även kurser i etik och kulturella frågor bör höra till utbildningen. Men för att lyckas
tillfredställande i rollen som förmedlare måste man ha medfödd talang och personlighet för
detta.
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Bilagor

Intervjufrågor till Informationsförmedlare

- Vad är din bakgrund och hur länge har du arbetat här

- Vilka förväntningar tror du användaren/kunden har på informationsförmedlingen?

- Vilka svårigheter anser du finns i kommunikationen med kunden/användaren, kan du ge
ett ge ett eller flera exempel ?

- Kan man underlätta kommunikationen med användaren/kunden i så fall hur?

- Vilka kunskaper  krävs för att skapa en god kommunikation kunden/användaren?

- Ger modern IT stöd i kommunikationen och i så fall på vilket sätt?

- Vad är god kvalitet i kommunikation tycker du?

- Tycker du att kvaliteten är god i den kommunikation du har?

- Vad i kommunikationen gör att du känner dig nöjd ?

Intervjufrågor till kund

- Vad arbetar du med här och hur länge har du arbetat här?

- Var det första gången du använde dig av informationsförmedlare eller har du gjort det
tidigare ?

- Varför gjorde du inte sökningen själv, (tidsbrist kunskapsbrist eller ngt annat)?

- Vilka förväntningar hade du på informationsförmedlaren? (angående att få hjälp
kunskaper)

- Tycker du att det fanns några speciella svårigheter i kommunikationen med
informationsförmedlaren, kan du ge ett eller flera exempel ?

- Tycker du att någott i kommunikationen var speciellt bra, kan du ge ett eller flera
exempel?

- Gav IT stöd kommunikationen med din informationsförmedlare och i så fall på vilket
sätt?

- Vilka kunskaper anser du att informationsförmedlaren bör har ha för att ge dig den
information du behöver?
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- Är du nöjd med informationsförmedlingen/informationsförmedlaren eller är det någott
du saknar eller hade önskat mer eller vore annorlunda?  Ev följdfråga tycker du att du
fick den information du behövde, Tillräckligt snabbt? Presenterad på ett bra sätt?  För
mycket eller för lite information?




