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ABSTRACT
 
The ped@gogy of reference work:  a study of the instructional method in chat-
based reference services. 
 
The purpose of this master thesis was to investigate a point of intersection between the 
librarians’ new roles as educationalists and councelors for information seekers, and 
information technology – i.e. chat-based reference services. A literature study was first carried 
out in order to look into the concept of reference, explain important elements of the 
instructional method such as the reference interview, and the traditional differences between 
public and academic libraries in this aspect. Also, descriptions of digital reference services, 
chat-based ones in particular, as well as of how an instructive approach can be maintained in 
this medium through the use of technical applications, like collaborative browsing, were taken 
from this literature study. Empirical studies of the Swedish chat services Ask-A-Librarian 
(Fråga Biblioteket) and Librarian on Duty (Jourhavande Bibliotekarie) were then carried out 
in order to serve as real-life examples of how frequently these applications are used. Although 
prevailing recommendations are that both public and academic libraries should instruct their 
users in information literacy skills, instructional methods were seldom found to be used in 
Ask-A-Librarian. Lastly, findings from these empirical studies were compared to findings 
from the literature study. A discussion of the results is presented in the concluding chapter of 
the thesis. Suggestions for future studies are, among others, to perform more in-depth 
investigations of the services in order to create better founded recommendations for ways of 
working in chat-based reference services.  
 
 
Keywords: Reference services, chat, instruction, Fråga Biblioteket, Jourhavande Bibliotekarie 
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SAMMANFATTNING 
Biblioteksvärlden är idag en värld i förändring – dels ställs nya krav på ett instruerande och 

pedagogiskt arbetssätt, dels utvecklas den informationsteknik, som både utgör bibliotekens 

arbetsredskap och deras största konkurrent, i allt snabbare takt. Syftet med den här uppsatsen 

är att undersöka en skärningspunkt mellan dessa två faktorer: möjligheten för bibliotekarierna 

att arbeta pedagogiskt i chattbaserad referenstjänst. 

 

Uppsatsen består av två delar. Den inleds med en studie av relevant litteratur om 

referensarbete i såväl fysisk som digital form. Referensarbetes ursprung och innehåll 

diskuteras i förhållande till olika bibliotekstyper – folkbibliotek respektive högskolebibliotek 

– och de digitala referenstjänsternas framväxt presenteras. Beskrivningen mynnar sedan ut i 

en genomgång av vad chatt är, vilka tekniska funktioner detta medium erbjuder och hur dessa 

kan användas för att låta det instruerande och pedagogiska arbetssättet från den fysiska 

referensdisken leva kvar, trots att bibliotekarien och användaren befinner sig på geografiskt 

helt skilda platser. 

 

Litteraturstudien följs av en empirisk del, där fallstudier görs av två svenska chattbaserade 

referenstjänster: Fråga Biblioteket, som drivs av samverkande folkbibliotek, och Jourhavande 

Bibliotekarie, som på samma sätt drivs av akademiska bibliotek. En undersökning av 

arkiverade chattsessioner från början av året visar att trots diskussionen om att både folk- och 

akademiska bibliotek bör anamma det pedagogiska förhållningssättet, i synnerhet i digital 

referenstjänst, följer båda bibliotekstyperna sina respektive traditioner – det vill säga, 

Jourhavande Bibliotekarie instruerar medan Fråga Biblioteket ger information till användarna. 

I samband med fallstudierna görs också kortfattade karaktäriseringar av de chattsessioner som 

studerats i de båda tjänsterna. 

 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion, där de empiriska resultaten jämförs 

mot litteraturen. Rekommendationen om instruktivt referensarbete synas från olika perspektiv, 

liksom behovet av informationskompetens bland Internetanvändarna. Förslag för kommande 

forskning är att hämta lärdom från forskning inom andra discipliner och att gå mer på djupet 

med de digitala referenstjänsterna, för att skapa en bättre teoretisk grund för framtida 

rekommendationer kring arbetsmetoder. 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Under de två utbildningsår som gått har ett återkommande diskussionsämne varit de nya krav 

som ställs på bibliotekariernas arbete. Bibliotekarierollen sägs alltmer likna pedagogens, inte 

minst i referenstjänsten där uppgiften inte längre är att hitta ett svar åt användaren utan att 

istället lära denne att själv leta fram den information vederbörande behöver. Det här synsättet 

har länge funnits på universitets- och högskolebibliotek men, har vi fått veta, blir allt viktigare 

också i folkbiblioteksvärlden. Användaren ska instrueras i att själv finna och värdera 

information för att utveckla sin informationskompetens, grunden för det livslånga lärandet 

som blir allt viktigare i dagens informationssamhälle. Samtidigt med yrkesrollen förändras 

dock också informationstekniken i snabb takt och konkurrensen med framför allt Internet har 

naturligtvis också det en inverkan på bibliotekariernas arbete. 

 

Fröet till den här uppsatsen planterades under en föreläsning av Peter Lindgren, chef på 

Arbetslivsbiblioteket, hösten 2003. Föreläsningen handlade om digitalt referensarbete och 

innehöll demonstrationer av chattjänster på olika bibliotekswebbplatser i Norden, fenomen 

som dittills varit okända för mig. Föreläsningen väckte många funderingar, framförallt - med 

de tidigare diskussionerna om arbetssätt i referenstjänsten i bakhuvudet - hur man som 

bibliotekarie kan arbeta pedagogiskt när användaren befinner sig på en helt annan plats? 

 

Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur det pedagogiska arbetssättet tar sig uttryck i 

chattbaserat referensarbete, samt att titta på hur detta yttrar sig i de svenska tjänsterna Fråga 

Biblioteket och Jourhavande Bibliotekarie. 

 

Upplägg 
Huvuddelen av uppsatsen består av en litteraturstudie av olika aspekter kring referensarbete, 

pedagogik och datorteknik. Ur denna studie hämtas beskrivningen av chatt och de tekniska 

applikationer som kan användas för att bibehålla det traditionella referensarbetets 

förespråkade pedagogiska arbetssätt. Hur detta kan fungera i verkligheten studeras därefter 

genom fallstudier av Fråga Biblioteket och Jourhavande Bibliotekarie, de två största svenska 

bibliotekschattjänsterna. Resultaten av denna empiri diskuteras slutligen mot bakgrund av vad 

som sägs i litteraturen. 
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MATERIAL OCH METOD 
Litteraturstudie 
Två olika metoder har använts för att studera det pedagogiska arbetssättet i chattbaserat 

referensarbete. Den första och största delen av uppsatsen består av en litteraturstudie med 

deskriptiv ansats för att bilda bakgrund till resonemanget kring och förklara fenomenet. 

Studien inleds med en genomgång av vad referensarbete är och vad det pedagogiska 

arbetssättet innebär. Därpå följer en redogörelse för hur informationstekniken gjort sitt intåg i 

biblioteken, utvecklats och gjort dagens digitala referenstjänster möjliga. Slutligen beskrivs 

också utifrån studien hur chatt kan användas för detta ändamål och vilka tekniska möjligheter 

som kan utnyttjas för att arbeta pedagogiskt mot användaren. 

 
Litteraturstudiens frågeställningar 

 Vad är referensarbete? 

 Vad är kärnan i det så kallade pedagogiska arbetssättet? Skiljer det sig åt mellan folk- 

och akademiska bibliotek? 

 Vad innebär digitalt referensarbete? Chatt? 

 Hur kan bibliotekarien arbeta pedagogiskt i chattsituationen? 
 
Empirisk studie 
De empiriska undersökningarna kompletterar litteraturstudien genom att fungera som 

illustrationer av hur och i vilken utsträckning de olika tekniska applikationer som beskrivits 

verkligen används i chattjänsterna. Empirin består av fallstudier av två svenska chattjänster, 

Fråga Biblioteket och Jourhavande Bibliotekarie, som drivs av samverkande folk- respektive 

akademiska bibliotek. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion av resultaten från dessa 

undersökningar mot bakgrund av vad som framkommit i litteraturstudien.  

 

Den empiriska undersökningens frågeställningar 
 Hur arbetar Fråga Biblioteket respektive Jourhavande Bibliotekarie gentemot 

chattanvändarna?  

 Hur stämmer detta överens med vad som står i litteraturen? 

 

Tillvägagångssätt 
Fallstudierna består i en undersökning av avskrifter från chattsessionerna, så kallade chat 

transcripts eller, försvenskat, transkript där det noteras hur ofta olika funktioner kommer till 



 3

användning – med andra ord, i vilken grad det pedagogiska arbetssättet bibehålls i 

chattsituationen. Tillvägagångssättet ser dock lite olika ut för de båda fallstudierna. 

Fråga Biblioteket 
Fredagen den 26 mars plockades arkiverade chattsessioner från de senaste tio veckorna ut från 

Fråga Bibliotekets arkiv. Sammanlagt hölls under den tidsperioden 1920 chattsessioner, vilket 

ger ett genomsnitt på 192 chattar per vecka eller omkring 40 chattar per dag. Siffrorna är dock 

inte helt rättvisande, eftersom de inkluderar sessioner där användaren lämnat chatten innan 

bibliotekarien hunnit svara, övningsmeddelanden mellan olika bibliotekarier och liknande. 

 

Som urvalsmetod tillämpades ett system där var femte session plockades ut och studerades. 

Detta gjordes för att skapa spridning på chattarna och därigenom motverka att resultaten av 

undersökningen skulle komma att bero på ett visst biblioteks - eller en enskild bibliotekaries 

preferenser kring arbetssätt. De gånger när den utvalda chatten var ett sådant fall som beskrivs 

ovan, där användaren och bibliotekarien aldrig får kontakt med varandra eller där olika 

bibliotekarier övningschattar, hoppades denna session över och nästa plockades ut. Totalt 

studerades 374 chattsessioner. 

 

Vid analysen av transkripten fördes uppgifter om chattsessionerna in i en Excel-tabell. I 

enlighet med uppsatsens frågeställningar var de pedagogiska aspekterna i fokus under 

analysfasen – det vill säga förekomsten av arbetsmetoder som referensintervju och olika 

instruktionssätt, vilkas relevans kommer att framgå av litteraturstudien. Slutsatser om hur 

dessa metoder används kommer att presenteras i kapitlet ”Resultat av den empiriska 

undersökningen”. Andra observationer som kan vara intressanta som diskussionsunderlag 

noterades också och sammanfattas i uppsatsen under rubriken ”Övriga iakttagelser”; dessa 

kan ses som kortfattade karaktäriseringar snarare än en mer grundlig analys av 

chattsessionerna.  

 

I några sessioner användes flera olika instruktionssätt, som då har räknats separat. Om samma 

funktion använts flera gånger i samma session räknades den dock bara en gång eftersom syftet 

är att se hur ofta den används i chattsituationen, vilket inte är detsamma som en samman-

räkning av antalet gånger den används. 
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Exempel på hur en chattsession kan se ut i de respektive tjänsterna presenteras i den 

medföljande bilagan. 

Jourhavande Bibliotekarie 
Det systematiska tillvägagångssättet vid studien av Fråga Biblioteket har inte kunnat tillämpas 

på Jourhavande Bibliotekarie, beroende att det idag inte finns ett samlat arkiv för de 

medverkande bibliotekens sessioner och på att samtliga bibliotek själva fått ta ställning till 

vilka uppgifter de vill dela med sig av till den här uppsatsen. Tillvägagångssättet har därför 

varit att de enskilda bibliotek som varit villiga att medverka själva plockat ut chattsessioner, 

dolt de uppgifter de vill skydda och sedan skickat dessa till mig via brev eller e-post. Trots att 

flera bibliotek visat intresse för medverkan i studien har bara tre av dem bidragit och 

följaktligen har endast ett fåtal transkript kunnat studeras, 17 stycken. Naturligtvis är detta för 

få för att några generella slutsatser ska kunna dras, men eftersom det är möjligt att dessa ändå 

uppvisar intressanta skillnader vid en jämförelse med Fråga Biblioteket kommer de att 

redovisas i alla fall. 

 

Analysen av transkripten skedde sedan på samma sätt som för Fråga Biblioteket. 

 

Begrepp och definitioner 
För frågeställningens räkning är det inte nödvändigt med en exakt definition av vad 

referensarbete, vare sig traditionellt eller datormedierat, är – en del av litteraturstudien består 

ju dessutom att beskriva fenomenet. Som framgår av frågeställningen gäller detsamma för vad 

det pedagogiska arbetssättet innebär och därför definieras inte begreppen vidare här. 

Åsikterna går isär om vilket begrepp som är det bästa att använda för det datormedierade 

referensarbetet, men i den här uppsatsen kommer detta hädanefter att hänvisas till som digital 

referenstjänst, i enlighet med Bertot, McClure och Ryans beskrivning av den digitala 

referenstransaktionen som när en elektroniskt ställd fråga får ett elektroniskt skickat svar.1

 

Fokus ligger på det digitala referensarbete som sker via chatt. Det finns många olika 

programvaror som kan användas i detta syfte och långt ifrån alla går under benämningen 

chattprogram, som exempelvis call center software och courseware. I den här uppsatsen 

kommer dock chatt att användas som ett samlingsbegrepp, eftersom kommunikationen i 

                                                 
1 Bertot, John, Charles R. McClure och Joe Ryan (2001) Statistics and performance measures for public library 
networked services. Chicago: American Library Association 
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samtliga fall huvudsakligen sker genom skriftliga meddelanden som skickas via Internet i 

realtid, oavsett vilka andra tekniska applikationer som också är möjliga. 

 

I bibliotekslitteraturen, framförallt den engelskspråkiga, finns en mängd olika benämningar på 

dem som besöker biblioteket och begagnar dess resurser. Jag har valt att genomgående 

använda begreppet användare – låntagare skulle bli fel i sammanhanget, eftersom de som 

ställer referensfrågor digitalt knappast kan sägas låna någonting. Kunder för tankarna till 

ekonomiska transaktioner, vilket det ju heller inte är frågan om, och klienter låter alltför 

högtravande för att passa in på de helt vanliga människor som använder sig av dessa tjänster. 

 

Ett annat begrepp som skapat översättningsproblem är academic libraries. På grund av de 

skillnader som finns mellan universitets- och högskolebibliotek har jag inte valt en av dessa 

termer, utan har istället valt att helt enkelt kalla dessa för akademiska bibliotek.  

 

Om litteratur och tidigare studier 
Först några ord om den litteratur som finns om det digitala referensarbetet. Trots att 

fenomenet ännu inte har så många år på nacken finns det redan en hel del skrivet, främst i 

artikelform, som på ett eller annat sätt rör digitalt referensarbete. En stor del av detta har dock 

karaktären av ”så här gjorde vi på vårt bibliotek” och väldigt lite kan sägas vara forskning i 

någon egentlig mening. De senaste åren har också ett antal böcker som introducerar den här 

formen av referensarbete publicerats, många i handboksform med råd och tips för de bibliotek 

som funderar på att starta upp en digital tjänst. Flera av dessa beskriver olika programvaror, 

vilket kan tyckas vara vanskligt eftersom produkterna ständigt utvecklas och uppdateras. 

Några ger också mer handgripliga råd för hur ett bibliotek kan utvärdera sina digitala 

referenstjänster med avseende på kvalitet, vilket åtminstone närmar sig forskningsområdet. En 

del beskriver teknik och pedagogik i digital referenstjänst, men ännu verkar ingen studie ha 

gjorts av hur frekvent detta används. I princip all litteratur kommer från USA och beskriver 

amerikanska förhållanden. 

 

Så här långt är det väldigt få studier som gjorts av de digitala referenstjänsterna i Sverige, 

vilket säkerligen beror på att de ännu är så nya. Det finns dock ett antal magisteruppsatser 

som behandlar ämnet. 
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Den första uppsatsen som berör den här formen av referensarbete skrevs år 2000 vid 

Bibliotekshögskolan i Borås; Elektronisk referenstjänst vid några svenska universitets- och 

högskolebibliotek. I studien jämförs den traditionella referenssituationen med den 

elektroniska, det vill säga e-post och webbformulär eftersom chatt ännu inte börjat användas i 

svenska bibliotek. Författarna finner att referensintervjun ofta uteblir i e-posttjänsterna och att 

bibliotekariens svar oftast blir längre och utförligare än i det traditionella referensarbetet, men 

att tjänsterna för övrigt i stor utsträckning liknar varandra. En av slutsatserna som dras är att 

de bibliotek som erbjuder elektroniska referenstjänster inte verkar ha funderat så mycket på 

hur mediet kan påverka arbetet eller vilka förändringsmöjligheter som finns.2  

 

Från Borås kommer också en studie av den första svenska chattbaserade referenstjänsten; 

Phibi: Arbetslivsbibliotekets interaktiva referenstjänst online. Genom intervjuer med 

personalen och en användarenkät undersöker författarna vilka förväntningar som funnits 

innan tjänsten startade och hur dessa infriats, ur ett förändrings- och kommunikations-

teorietiskt perspektiv. Även här görs en jämförelse mellan den digitala och den fysiska 

referenssituationen och den största skillnaden finner man vara svårigheten för bibliotekarie 

och användare att riktigt förstå varandra utan möjligheten till ickeverbal kommunikation.3

 

Samma år publicerades också Chatt – ett nytt sätt att kommunicera med bibliotekarien vid 

Lunds Universitet. Frågeställningarna i denna uppsats fokuserar på referenstjänstens roll i 

biblioteket, en jämförelse mellan vanlig och digital referenstjänst, samt går in på intresset för 

chattbaserat referensarbete. Även här finner författarna att referensintervjun, som beskrivs 

som nödvändig för ett väl utfört referensarbete, ofta uteblir i chattsituationen, troligen som 

följd av bibliotekariernas ovana vid mediet.4  

 

Chatta med bibblan – hur funkar det? skrevs vid Umeå Universitet 2003 och består av en 

fallstudie av dåvarande Bibliotekarie Direkt. Tjänsten utvärderades utifrån kriterier hämtade 

ur litteraturen och författaren finner kvaliteten vara hög i fråga om hur användarna bemöts 

och hur de uppställda riktlinjerna följs. Däremot är instruktionen i informationskompetens 

                                                 
2 Svensson, Ulrika och Eva Ångman (2000) Elektronisk referenstjänst vid några svenska universitets- och 
högskolebibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, 2000:54. Borås: 
Bibliotekshögskolan 
3 Adamsson, Johanna och Maria Hultqvist (2002) Phibi: Arbetslivsbibliotekets interaktiva referenstjänst online – 
en fallstudie ur ett förändrings- och kommunikationsteoretiskt perspektiv. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2002:2. Borås: Bibliotekshögskolan 
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knapphändig. Någon form av instruktion förekommer i hälften av de 56 studerade 

chattsessionerna, vanligast är att bibliotekarien ger ett länktips med en kortfattad beskrivning 

av hur användaren kan gå vidare med sin informationssökning. Ofta sker transaktionen helt 

utan referensintervju, vilket förklaras med att bibliotekarierna känner pressen att ge snabba 

svar i detta medium.5

 

I en nypublicerad uppsats från Lund intervjuas folkbibliotekarier om sin syn på chatt och 

virtuella mötesplatser, bland annat Fråga Biblioteket. Sju av tio uppger att de är positiva till 

tjänsten. På plussidan nämns att kommunikationen underlättas och att det kan vara lättare att 

ställa känsliga frågor på detta anonyma sätt, men nackdelar är att vissa viktiga beståndsdelar 

går förlorade – exempelvis att kunna visa användaren direkt på datorskärmen och avsaknaden 

av kroppsspråk.6

 

Om de tidigare studier som gjorts kan alltså sammanfattningsvis sägas att de som regel består 

av kvalitativa intervjuer och fokuserar på innehållet i de digitala referenstransaktionerna. En 

gemensam slutsats som dras är att kommunikationen är den största skillnaden mellan 

traditionellt och digitalt referensarbete, främst genom avsaknaden av icke-verbala ledtrådar 

och av en ordentlig referensintervju. 

 

                                                                                                                                                         
4 Kjörning, Kristina och Sarah Olsson (2002) Chatt – ett nytt sätt att kommunicera med bibliotekarien. 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. BIVILS skriftserie 2002:19. Lund: Lunds Universitet 
5 Lundmark, Katarina (2003) Chatta med bibblan – hur funkar det? En studie av kvalitet och Internetlogik i 
digital referenstjänst. Exemplet Bibliotekarie Direkt. Magisteruppsats i biblioteks- och  informationsvetenskap, 
nr 231. Umeå: Umeå Universitet 
6 Andersson, Josefin och Lotta Davidson-Bask (2004) Chatt och e-post: ett möte på folkbibliotekets publika 
datorer? Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. BIVILS skriftserie 2004:2. Lund: Lunds 
Universitet 
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REFERENSARBETE: ÖGA MOT ÖGA 
Vad är referensarbete? 

“Reference librarians answer questions.” 

William A. Katz7

 

Referensarbetets historia börjar i USA omkring år 1875. I den tidsanda som rådde fanns ett 

ideal om att utbildning skulle tillgängliggöras också för den bredare allmänheten och 

folkbiblioteket, som sågs som folkets universitet, spelade en viktig roll i detta. En tidig eldsjäl 

på området var Samuel Swett Green, som arbetade vid Worcester Free Public Library i 

Massachusetts, och som där såg besökarnas behov av att få hjälp med att hitta i biblioteket. 

Han ansåg också att genom att assistera och instruera användarna skulle yrkesrollen utvecklas 

och bibliotekarien bli en aktiv kraft inom utbildningsområdet.8 I en artikel från 1876 skriver 

han därför att en bibliotekarie bör vara lika ovillig att låta någon lämna biblioteket med en 

obesvarad fråga som en affärsinnehavare är att låta sina kunder lämna butiken utan att köpa 

någonting.9 Så småningom spreds hans idéer, men till en början enbart bland folk- och vissa 

specialbibliotek. Användare av akademiska bibliotek ansåg man själva skulle klara av att hitta 

det material de behövde med hjälp av katalogen.10 Till Sverige kom så referensarbetestanken 

med Valfrid Palmgrens skrift Bibliotek och folkuppfostran från 1909.11

 

Vad innebär då referensarbete? Många olika förslag på definitioner presenteras i litteraturen, 

som dock i förenklad form kan sägas uttrycka det som Katz skriver i kapitlets inledande citat 

– referensbibliotekarier besvarar frågor. I Nationalencyklopedin kan man under uppslagsordet 

”bibliotek: bibliotekens mål och metoder” läsa att referensarbete är den hjälp biblioteken 

erbjuder användarna med att finna rätt information för ett bestämt ändamål.12 En rapport som 

föregick folkbiblioteksutredningen 1982 definierade begreppet som den verksamhet inom 

biblioteken som består i att ur olika källor för användarens räkning ta fram information samt 

                                                 
7 Katz, William A. (1997a) Introduction to reference work. Volume 1: Basic information sources. 7th edition. 
New York: McGraw-Hill. Citat från sid 3. 
8 Thomsen, Elizabeth (1999) Rethinking reference. New York: Neal-Schuman; Widgren, Lillemor (1977) 
Referensarbete. Lund: Bibliotekstjänst 
9 Green, Samuel Swett (1876) “Personal relations between librarians and readers” i Library Journal 1, sid 74-81 
10 Janes, Joseph (2003) Introduction to reference work in the digital age. New York: Neal-Schuman; Thomas, 
Nancy Pickering (1999) Information literacy and information skills instruction. Englewood, Colo: Libraries 
Unlimited 
11 Widgren (1977) 
12 Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se (2004-03-12) 
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att även informera om dessa källor.13 Svensk Biblioteksförening väljer att citera Dennis 

Grogan som säger att ”referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av 

bibliotekarien i syfte att få adekvat information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger 

frågeställaren ett större utbyte av bibliotekets resurser än vad han/hon skulle ha fått på egen 

hand.”14

 

Kommunikationsforskaren Brenda Dervins sense-makingteori är ett återkommande sätt att i 

litteraturen beskriva behovet av referensarbete. Teorin behandlar ett sätt att studera processen 

när människor tolkar och hanterar olika vardagssituationer. Utgångspunkten är emellertid att 

en individ upptäcker en kunskapslucka hos sig själv, ett avstånd mellan vad han eller hon vet 

och vad han eller hon skulle behöva veta för att lösa ett problem.15 Den här kunskapsluckan 

definieras ofta som en fråga och tar sig därför uttrycket av ett sökande efter information att 

besvara den med, eller överbrygga avståndet med för att fortsätta på samma metafor. 

Bibliotekens referenstjänst kan ses som ett sätt att göra detta.16

 

Referensarbete kan också förklaras genom en beskrivning av vad det praktiskt innebär. Bopp 

beskriver referenstjänsten som bestående av tre delar: information, instruktion och 

vägledning. Information innebär att besvara en användares fråga eller mer allmänna 

informationsbehov. Detta gäller oavsett hur omfattande eller tidskrävande denna efterfrågan 

är – samma policy ska gälla för ready-reference, som kan beskrivas som frågor efter enkla 

upplysningar som bibliotekarien kan besvara efter att ha konsulterat en eller två källor, och för 

mer djupgående forskningsassistans. Instruktion betyder att bibliotekarien lär användaren hur 

denne kan använda bibliotekets resurser i allmänhet eller en specifik källa samt att 

sökstrategier föreslås. Vägledning, slutligen, handlar om att ge råd och hjälp till en användare 

vid identifikation och val av lämpligt material om ett ämne snarare än att lära ut specifika 

färdigheter. Avgränsningen mot instruktionsfunktionen är vag och vägledning ses idag ofta 

som en del av den tjänsten.17

                                                 
13 Folkbiblioteksutredningen (1982) Folkbibliotekens informationsuppgifter: rapport från en arbetsgrupp inom 
Folkbiblioteksutredningen. Departementsserien 1982:16. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förlag 
14 Svensk Biblioteksförening (2002) Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete. Stockholm: Svensk Biblioteksförening 
15 Svensson et al (2000) 
16 Lankes, R. David (2000) ”Introduction: the foundations of digital reference” i Lankes, R. David, John W. 
Collins och Abby S. Kasowitz (eds.) Digital reference service in the new millennium. New York: Neal-Schuman 
Publishers, sid 1-10 
17 Bopp, Richard E. (1995) ”History and varieties of reference services” i Bopp, Richard E. och Smith, Linda C. 
(eds.) Reference and information services: an introduction. Englewood Colo: Libraries Unlimited, sid 3-35. 
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Information eller instruktion? 
Redan från början var vilken typ av svar de skulle ge ett debattämne för referensbibliotekarier. 

Green varnade för att biblioteksanvändaren inte skulle göras beroende av 

referensbibliotekarien för att hitta information – “ge dem den hjälp de behöver, men försök att 

samtidigt lära dem att förlita sig på sig själva och bli oberoende.”18 Samma år hävdade Melvil 

Dewey, upphovsmannen bakom det internationella klassifikationssystemet DDC, att 

biblioteket var en skola och bibliotekarien en lärare i ordets djupaste betydelse.19 Trots att 

dessa inflytelserika män vände sig till folkbiblioteken var det bland de akademiska 

biblioteken som det pedagogiska referenssättet, det Bopp kallar instruktion, fick sitt starkaste 

fäste, kanske mycket beroende på dessa biblioteks närhet till läroinstitutionerna. Forskning 

om de olika arbetssätten har pågått sedan 1880-talet i akademiska bibliotek, där man tydligt 

skiljer mellan information och instruktion. I folkbiblioteken har fokus istället varit att hitta 

och leverera information, även om instruktion också förekommit i mindre skala. Sedan den 

moderna instruktionsrörelsen startade i slutet på 1960-talet, och framförallt sedan 

datortekniken gjorde framsteg under 1980-talet, har de dock kommit att allt mer närma sig de 

akademiska biblioteken i fråga om instruktion. Många, Bopp inkluderad, rekommenderar att 

instruktionsfunktionen bör utvecklas till att bli en allt större del av referenstjänsten i alla 

bibliotek, istället för att enbart fungera som ett komplement till information i vissa av dem.20

 

Referensarbetet har alltså sina rötter i utbildningstanken och liknande ideal gäller fortfarande 

för förespråkarna av det pedagogiska förhållningssättet. Syftet med instruktion är att hjälpa 

användarna att utvecklas som informationskompetenta individer och därigenom främja 

livslångt lärande, egenskaper som behövs bättre än någonsin i ett samhälle där informations-

mängden ständigt ökar och informationsteknologin utvecklas i snabb takt. Informations-

kompetens likställs ofta med bibliotekskompetens, vilket Christina Bruce säger är fel. Att lära 

sig att använda bibliotekets resurser är dock en viktig beståndsdel av detta.21

 

Frågan om bibliotekets främsta uppgift är att ge information eller instruktion är kontroversiell 

och det är inte alla som håller med om att även folkbibliotek bör anamma det pedagogiska 

                                                 
18 Green (1876), min översättning. 
19 Dewey, Melvil (1876) “The profession” i American Library Journal 1, sid 5-6 
20 Bopp (1995), Grassian, Esther S. och Joan R. Kaplowitz (2001) Information literacy instruction: theory and 
practice. New York: Neal-Schuman Publishers; Coffman, Steve (2003) Going live: starting and running a 
virtual reference service. Chicago: American Library Association 
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arbetssättet. Ett svenskt pro-informationsinlägg i debatten är Det här var svårt, en 

undersökning av kvaliteten på folkbibliotekens referenstjänst som utfördes 1996 på uppdrag 

av Statens Kulturråd. Under förevändning att vara en vanlig biblioteksbesökare ställer 

forskaren Britta-Lena Jansson ett antal frågor vid referensdiskarna på 50 bibliotek och 

bedömer den service hon får utifrån olika uppställda kriterier, som till exempel om hon får ett 

faktasvar eller enbart en hänvisning till en källa. God kvalitet kännetecknas i den här studien 

av ett fullständigt och korrekt svar som bibliotekarien söker reda på åt sin användare. 

Bibliotekarier som gör pedagogiska ansatser att förklara vad de gör beskrivs däremot inte i 

positiva ordalag. Vanligast är att Jansson får en referenskälla av något slag att själv leta i.22 

Medhåll i sina åsikter får hon från en senare kvalitetsstudie av referensarbete, där författarna 

säger sig ha förståelse för den svenska folkbildningstanken bakom det pedagogiska 

arbetssättet. Alla användare är dock inte intresserade av att lära sig om informationssökning 

och därför hör instruktion snarast hemma i skolbiblioteksvärlden.23  

 

Ett avgörande i frågan om information eller instruktion kan Svensk Biblioteksförenings 

rekommendationer om referensarbete sägas vara. Dessa slår fast att bibliotekariens roll är att 

”på ett pedagogiskt sätt lära ut informationssökning samt verka för ett kritiskt förhållningssätt 

till information”, ”förklara sökprocessens gång för användaren och visa hur han/hon kan gå 

vidare själv”, ”i samråd med användaren begränsa frågan” och så vidare. Informations-

kontakten mellan personal och användare ska innefatta instruktioner och kunskap om, 

rekommendationer kring eller tolkning av en eller flera informationskällor.24 Med andra ord 

förespråkar de ett instruktivt arbetssätt i referenstjänsten. Rekommendationerna gäller 

generellt för de bibliotekstyper som innefattas av Svensk Biblioteksförening, alltså både för 

folk- och akademiska bibliotek. 

 

Referensarbetets pedagogik 
Ett instruktivt och pedagogiskt arbetssätt är alltså det som förespråkas, men vad innebär detta 

rent praktiskt? Det finns naturligtvis många som skrivit om hur referensarbetet bör gå till, men 

en vars teorier fått stor spridning är Carol Kuhlthau. Hon ställer upp en taxonomi på fem 

nivåer över bibliotekariens arbete, där den högsta nivån att sträva mot är att fungera som 

                                                                                                                                                         
21 Bruce, Christina (1997) The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press 
22 Jansson, Britta-Lena (1996) Det här var svårt: referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken. Rapport från 
Statens Kulturråd 1996:3. Lund: Statens Kulturråd 
23 Gillberg Wallner, Susanna och Eva Hessman (1998) Referensarbetets kvalitet: tolkning och verklighet. 
Småtryck från Valfrid, nr 18. Borås: Publiceringsföreningen Valfrid 
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handledare för användaren i dennes informationssökande, snarare än att bara vara någon som 

pekar ut var ett visst stycke information står att finna. Störst betydelse för arbetssättet har 

Kuhlthaus teorier för biblioteksundervisningen, men hon säger också uttryckligen att 

handledarrollen bör finnas med på alla plan i biblioteksarbetet och i alla bibliotekstyper. För 

referenstjänstens del innebär detta sätt att arbeta mer konkret att bibliotekarien för en 

kontinuerlig dialog med användaren kring dennes frågor och informationsbehov, och att de 

tillsammans arbetar på att hitta en lösning.25 Praktiska erfarenheter vittnar om att inlärningen 

blir effektivast när användaren aktivt deltar i samarbetet, istället för att enbart titta på när 

bibliotekarien utför informationssökningen även om denna förklarar vad hon gör. 26

 

Kuhlthaus beskrivning av hur referensbibliotekarien och användaren arbetar tillsammans 

liknar i stor utsträckning det sociokulturella tankesättet kring pedagogik. Nyckeln till 

inlärning är, enligt dessa teorier, just samarbete. För att tala med Vygotsky har var och en av 

oss en utvecklingszon i förhållande till en viss uppgift, vilken består av avståndet mellan det 

vi själva klarar av och det vi potentiellt sett skulle kunna klara av. Zonen kan överbryggas 

genom ett samarbete med någon som är skickligare på att utföra uppgiften än vad vi själva är. 

Genom det här samarbetet approprierar vi nya kunskaper, så att gränsen för vad vi kan klara 

av själva hela tiden flyttas fram - kort sagt, vi lär oss hur vi ska gå till väga för att utföra 

uppgiften.27 Applicerat på referensarbetessituationen skulle detta kunna översättas med att 

användaren, i samspel med bibliotekarien, kan lära sig att hitta fler och bättre informations-

källor än vad han eller hon skulle ha gjort på egen hand och dessutom lär sig att förbättra sina 

sökstrategier inför framtiden, något som inte kan åstadkommas i en informativ 

referenssituation där bibliotekarien ”gör jobbet” åt användaren. Teorin bakom detta är att 

genom att delta aktivt i sökningen lär sig användaren att hantera redskap för informations-

sökning, också det en viktig komponent i informationskompetensen.28 Från samma 

pedagogiska strömningar kan också tanken om det livslånga lärandet härledas. Den 

sociokulturella skolan hävdar nämligen att det inte finns något sista steg i det mänskliga 

                                                                                                                                                         
24 Svensk Biblioteksförening (2002) 
25 Thomas (1999); Kuhlthau, Carol Collier (1993) Seeking meaning: a process approach to library and 
information services. Norwood, N.J.: Ablex 
26 Fagan, Jody Condit och Christina M. Desai (2003) “Communication strategies for instant messaging and chat 
reference services” i Katz, Bill (ed.) Digital reference services. The reference librarian 79/80. New York: 
Haworth Press, sid 121-155 
27 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 
28 Bruce (1997); Säljö (2000) 
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intellektets utveckling; den informationskompetenta individen kan med andra ord lära sig nya 

saker livet ut i samarbetssituationer med andra.29

Referensintervjun 
Referensintervjun omnämns ofta som ett viktigt verktyg för att det pedagogiska arbetssättet 

ska fungera på ett bra sätt. Genom att intervjua användaren kan bibliotekarien avgöra vilka 

informationsfärdigheter denne redan behärskar och därigenom blir det möjligt att erbjuda 

kompletterande instruktion. Dessutom kan bibliotekarien genom referensintervjun också 

specificera användarens fråga och kan därigenom ge ett bättre svar.30

 

Referenstransaktionen har beskrivits som ett av människans mest komplexa 

kommunikationstillfällen, eftersom användarens uppgift i samtalet är att beskriva sin 

kunskapslucka för bibliotekarien – kort sagt, att förklara vad han eller hon inte vet.31 En 

teoretisk utgångspunkt bakom fokuserandet på referensintervjun, som ytterligare bidrar till 

komplexiteten, är att den första frågan som användaren ställer sällan svarar mot hans eller 

hennes egentliga informationsbehov. Detta gör att bibliotekarien sedan måste ställa följd-

frågor för att hitta kärnan i problemet. Det finns flera olika beskrivningar och rekommenda-

tioner om hur den här intervjun bör gå till, men de flesta är eniga om att bibliotekarien åtmin-

stone behöver reda ut vilken typ av information användaren vill ha, hur mycket han eller hon 

behöver få veta, vilken svårighetsnivå informationen ska ligga på och hur den ska användas.32 

På grund av situationens komplexitet talar många om vikten av att ha icke-verbala ledtrådar 

som hjälpmedel. Forskning har visat att så mycket som 90% av kommunikationen vid 

referensdisken sker genom kroppsspråk, tonfall och andra signaler, och alltså bara 10% av vad 

som faktiskt sägs. Janes ifrågasätter dock vikten av dessa signaler och menar att fokuseringen 

på dem egentligen är ett uttryck för att vi är vana vid att använda dem som ledtrådar, inte att 

de är absolut nödvändiga för att referenstransaktionen ska fungera. 33

                                                 
29 Säljö (2000) 
30 Rader, Hannelore B. (2000) “Information literacy in the reference environment: preparing for the future” i 
Katz, Bill (ed.) New technologies and reference servies. The reference librarian 71. New York: Haworth Press, 
sid 25-33; Carter, David S. (2003) “Hurry up and wait: observations and tips about the practice of chat 
reference” i Katz, Bill (ed.) Digital reference services. The reference librarian 79/80. New York: Haworth Press, 
sid 113-120; Sutton, Ellen D. och Leslie Edmonds (1995) “The reference interview” i Bopp Reference and 
information services: an introduction. Englewood Colo.: Libraries Unlimited, sid 36-54 
31 Taylor, Robert S. (1968) “Question negotiation and information seeking in libraries” i College and research 
libraries, 29(3), sid 178-194 
32 Katz (1997a); Sutton et al (1995); Ross, Catherine Sheldrick och Patricia Dewdney (1998) Communicating 
professionally. A how-to-do-it manual for library applications. New York: Neal Schuman Publishers 
33 Janes (2003); Katz, William A. (1997b) Introduction to reference work. Volume II: Reference services and 
reference processes. 7th edition. New York: McGraw-Hill 
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REFERENSARBETE: SKÄRM MOT SKÄRM 
Biblioteken och datorutvecklingen 
Redan tidigt under 1930-talet började anhängarna av dokumentaliströrelsen förstå de 

möjligheter som den framväxande telekommunikationen och televisionen skulle kunna 

komma att ge biblioteken och deras användare i framtiden.34 En visionär på området är 

Vannevar Bush. I en artikel från 1945 beskriver han en maskin han kallar Memex, som genom 

tangenter och spakar kan styras till att återvinna och visa upp lagrade dokument och 

därigenom ge användaren tillgång till och makt över all den kunskap som samlats genom 

tiderna. Maskinen skulle också kunna användas som stöd för tanken och minnet för den 

informationssökande individen. 35 Det Bush såg framför sig är helt enkelt den maskin vi idag 

kallar för dator.  

 

Datortekniken utvecklades snabbt. Mot slutet av 1940-talet blev det inte bara teoretiskt, utan 

också praktiskt möjligt att tänka sig ett elektroniskt informationsåtervinningssystem. Andra 

Världskriget följdes av en bildlig informationsexplosion, och eftersom datorn gav möjlighet 

att spara och söka i bibliografisk information sågs den som det ideala verktyget, i biblioteket 

likväl som i andra sammanhang, att hantera den ständigt växande informationsberget med. På 

1950-talet togs den i bruk i biblioteken, genom att små filer med bibliografisk information 

sparades på magnetband. Ett decennium senare användes datorn allt mer i 

indexeringsprocessen och de första databaserna började formas.36 1960-talet såg också en 

annan visionär, datavetaren Joseph Carl Robnett Licklider. I sin bok Libraries of the future 

beskriver han det vi idag känner som Internet, ett nätverk som han spådde skulle kunna 

användas som en interaktiv arbetsplats och som skulle ge sina användare tillgång till den 

dagliga information de behövde – ”information som rör vardagslivet, näringslivet, olika 

förvaltningar och yrkeslivet, samt kanske också nyheter, förströelse och utbildning.”37

 

Tekniska problem och det faktum att databaserna till en början hade ett litet inflytande på 

bibliotekarier och forskare till trots var systemet etablerat runt år 1970. Allteftersom tekniken 

förbättrades kom informationen i databaserna att nå ut till fler användare. Indexeringssystemet 

                                                 
34 Joseph E. Straw (2001) ”From magicians to teachers: the development of electronic reference in libraries 
1930-2000” i Su, Di (ed.) Evolution in reference and information services. The reference librarian 74. New 
York: Haworth Press, sid 1-12 
35 Vannevar Bush (1945) ”As we may think” i Atlantic Monthly 176(1), p. 101-108. 
36 Straw (2001) 
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kunde tack vare datoriseringen göras mer komplext, med fler sökmöjligheter i olika 

bibliografiska fält. De första kommersiella databaserna on-line, som till exempel Dialog och 

Lexis-Nexis, formades också under detta årtionde. Biblioteken var bland de första att ta vara 

på dessa tjänster, som snart blev starkt efterfrågade. Referensbibliotekarierna blev de som tog 

sig an uppgiften att sköta de fortfarande dyra och krångliga databassökningarna. Under 1980-

talet gjorde CD-romtekniken och persondatorn sina intåg i biblioteken. Samtidigt förenklades 

söktekniken, vilket gav användarna möjlighet att själva söka information. När så Internet fick 

sitt genombrott i mitten av 1990-talet var biblioteken än en gång tidigt ute med att integrera 

den nya tekniken i sitt utbud av informationstjänster. Samtidigt stod det allt mer klart att 

Internet höll på att utvecklas till bibliotekens största konkurrent i fråga om informations-

förmedling.38

 

Idag har datorn sin naturliga plats i biblioteket. Användarna har kommit att förvänta sig 

tillgång till nätuppkoppling genom sitt bibliotek39 och minnet av tiden innan Internet fanns 

som medium för informationssökning framstår för många som ett avlägset minne. En anekdot 

från Illinois berättar om ett folkbibliotek som fick tekniska problem och därför tvingades 

meddela sina besökare att uppkopplingen mot Internet inte fungerade. Trots att bibliotekets 

resterande resurser fanns intakta vände samtliga besökare på klacken och gick, och under de 

tre dagar det tog att ordna uppkopplingen var de enda besökarna de som skulle hämta 

beställda böcker.40 Ett medium med så stor genomslagskraft har naturligtvis haft en 

omfattande inverkan på bibliotekets arbetssätt, inte minst i referenstjänsten.41

 

Det nya mediet och referensarbetet 
Allt mer information samlas på Internet, som för många blivit den primära 

informationskällan. I bland annat USA har många studier gjorts, där resultaten pekar åt 

samma riktning – när ett informationsbehov uppstår vänder de flesta sig i första hand till 

Internet för att hitta svar på sina frågor.42 På bara några av de populäraste sökmotorerna 

                                                                                                                                                         
37 Licklider, Joseph Carl Robnett (1965) Libraries of the future. Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of 
Technology. Citat från sid 34, min översättning. 
38 Straw (2001), Coffman (2003) 
39 Schuyler, Michael (2003) “You can’t disintermediate the great intermediaries!” i Computers in libraries 23(4), 
sid 42-44 
40 Lipow, Anne Grodzins (2003) The virtual reference librarian’s handbook. Berkley: Library Solutions Press 
41 Rader (2000) 
42 Cannon, Nancy (2002) “Yahoo! Do you google?: Virtual reference overview” i Iyer, Hemalata (ed.) Distance 
learning: information access and services for virtual users. The reference librarian 77. New York: Haworth 
Press, sid 31-37; D’Elia, George, Corinne Jörgensen och Joseph Woelfel (2002) “The impact of the Internet on 
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sammantagna ställs det fler sökfrågor per dag än vad som ställs i referensdiskarna i alla 

amerikanska bibliotek tillsammans varje år.43 Resultaten är särskilt entydiga i undersökningar 

av ungdomsgrupper. Exempelvis har Internet ersatt biblioteket som sökredskap för 94% av de 

tonåringar som har tillgång till en uppkoppling.44  

 

En starkt bidragande orsak till detta är naturligtvis bekvämlighet. Lipow hävdar att folk i 

allmänhet är nöjda med ett svar som är good enough45, ett påstående som finner stöd i 

nobelpristagaren Herbert A. Simons ekonomiska teori. I en ekvation där ansträngning vägs 

mot förväntad belöning nöjer sig en individ med information som förefaller duga för 

ändamålet hellre än att hitta den optimala informationen om detta kräver en större 

ansträngning att nå, ett fenomen som kallas satisficing.46 Detta faktum gör Internet till ett 

idealt medium för många informationssökare. Ofta används en sökmotor på Internet och det 

eller de svar som hamnar överst i träfflistan accepteras som den bästa informationen.47 Även 

om bättre information kan finnas tillgängligt i en tryckt källa på biblioteket är detta svar 

omständligare att komma fram till, varför det allt oftare väljs bort.48 I amerikanska bibliotek 

har den här utvecklingen märkts inte minst genom det faktum att frågorna vid referens-

diskarna blir allt färre.49 Att användarna vänder sig till Internet med sina informationsbehov är 

dock inte liktydigt med att de gör effektiva sökningar50, vilket har lett till ett resonemang 

bland bibliotekarierna om att referensarbete måste bedrivas där användarna finns. Detta får 

stöd av undersökningar som visar att behovet av hjälp och instruktion för informationssökning 

är stort även på Internet. Bland annat sade 18,6% av 3300 tillfrågade Internetanvändare i en 

enkätundersökning från 2000 att de ”ofta” eller ”alltid” hade svårt att hitta vad de sökte. I en 
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45 Lipow (2003) 
46 Tennant, Roy (2001) ”The convenience catastrophe” i Library Journal 126(20), sid 39-40. 
47 Hope, Charity B., Sandra Kajiwara och Mengxiong Liu (2001) ”The impact of the Internet: increasing the 
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reference librarian 74. New York: Haworth Press, sid 13-36 
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annan studie rapporterade 71% av studieobjekten att de blev frustrerade av att försöka hitta 

den specifika fakta de sökte i den uppsjö av information som finns på Internet.51

 

Att erbjuda referenstjänster till användare som finns på ett geografiskt avstånd från biblioteket 

är egentligen inget nytt. Möjligheten att ställa frågor genom brevväxling har funnits lika länge 

som referensarbetet i sig, även om den aldrig utnyttjats storskaligt. Med telefonens intåg i 

början av 1900-talet, och sedan också faxen, har referenstjänst kunnat erbjudas även den 

vägen, även om dessa medier inte fått samma genomslag på biblioteken som i andra delar av 

näringslivet. De nya referensmöjligheter som datortekniken erbjuder är dock unika i sitt slag 

med avseende på interaktivitet och snabbhet.52

 

Allt detta har i sin tur medfört att debatten kring information kontra instruktion har fått nytt 

liv. Vissa hävdar att det förändrade informationsbeteende hos allmänheten som den nya 

tekniken orsakat har skapat en förväntan på snabb och lättillgänglig information, och att detta 

också är vad som förväntas av biblioteket.53 Andra argumenterar för att bibliotekariernas 

lärarroll och pedagogiska arbetssätt nu blir allt viktigare, såväl i folk- som i 

högskolebibliotek.54 Bibliotekets uppgift är inte att snabbt ge tillgång till all information inom 

ett ämne – på Internet finns redan ett överflöd av information och tanken är inte att 

biblioteken ska konkurrera med detta.55 I stället gör tillgången till elektronisk information att 

behovet av att lära ut informationskompetens, i form av egenskaper som kritiskt tänkande och 

färdigheter i form av effektiva sökstrategier, är större än någonsin och det är här 

bibliotekarierna behövs. Detta, anser många, gäller för såväl för de akademiska biblioteken 

som för folkbiblioteken.56 Även här finns dock olika uppfattningar – exempelvis argumenterar 

Meola och Stormont för att uppdelningen mellan information och instruktion mycket väl kan 
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leva kvar i det nya mediet. Det viktigaste är att varje bibliotek med en digital referenstjänst 

utarbetar ett policydokument som slår fast vad som ska gälla för dem.57  

 

Referensarbete i elektronisk form väcker inte bara nytt liv i den gamla debatten, utan ger 

också upphov till nya frågor. Flera skillnader finns mellan de möjligheter till service som ges 

vid den fysiska respektive den elektroniska referensdisken och en av dem är referensintervjun. 

Själva intervjusituationen blir annorlunda när den sker i skriftlig form, bland annat därför att 

bibliotekarien saknar möjlighet att få icke-verbala ledtrådar från användaren. Utifrån några 

korta textrader är det svårt att exempelvis gissa sig till vilken ålder användaren har om denne 

inte själv talar om det, något som dock direkt skulle kunna avgöras om denne stod öga mot 

öga med bibliotekarien, vilket försvårar avgörandet av vilken svårighetsgrad informationen 

ska ligga på. Kommunikationen blir annorlunda eftersom det tar längre tid att skriva ner 

frågor och svar än att säga dem och skiftningar i tonfall med mera kan inte fångas upp.58 

Dessutom väcks frågan, som i det här sammanhanget är den viktigaste, om hur det 

pedagogiska arbetssättet i instruktionssituationen ska kunna bibehållas – kort sagt, hur 

samarbetar bibliotekarien med en användare som inte befinner sig på samma plats? 

 

Elektroniskt, digitalt eller virtuellt? 
Många olika förslag på benämningar och definitioner på det datormedierade referensarbetet 

förekommer i litteraturen. Elektronisk -, digital - och virtuell referenstjänst är de vanligaste 

begreppen, som ibland används synonymt59 och ibland i kontrasterande syfte. I en tidig text 

talar Lankes om Internet information services, med vilket han menar alla typer av 

dokumentsamlingar, mjukvaror och informationsaktiviteter som helt och hållet utväxlas eller 

utspelas på Internet.60  På samma sätt använder Lipow begreppet digital referenstjänst när hon 

syftar på ett brett fält av elektroniska aktiviteter, bland annat att skapa och administrera 

databaser och andra digitala referenskällor. Virtuell referenstjänst menar hon istället är ett 

smalare begrepp som innebär en interaktion på distans och i realtid, vilket alltså skulle 

innefatta chatt men utesluta e-post och webbformulär.61 Meola och Stormont använder ordet 

virtuell för all form av Internetbaserat referensarbete, med tillägget live för att skilja ut chatt.62 
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Janes gör tvärtom och använder sig enbart av begreppet digital, vilket han beskriver som 

användandet av digital teknik för att förmedla direkt och professionell hjälp till informations-

sökande människor, var än och när än de behöver det. Hjälpen innefattar dels källrådgivning, 

dels att lära användarna att själva söka och använda information och kan alltså ske över såväl 

chatt som via e-post.63 Digitala referenstransaktioner beskrivs av Bertot, McClure och Ryan 

som ett skeende där elektroniskt ställda frågor får elektroniskt skickade svar.64

 

Kommersiella digitala referenstjänster 
Något som inte speglas i de olika definitionerna är att långt ifrån alla referenstjänster och 

likartade tjänster på Internet sköts av bibliotekarier. Vissa drivs i utbildande syfte av icke 

vinstdrivande personer och organisationer, men ett stort antal är också kommersiella.65 

Oavsett vad man väljer att kalla dessa tjänster och vilka som står bakom dem utgör dessa 

konkurrenter till bibliotekens arbete – och flera av dem marknadsför sig just som sådana, 

exempelvis upphovsmännen bakom WebHelp som vid lanseringen av sin nättjänst utnämnde 

sina medarbetare till ”the librarians of cyberspace”.66  

 

De tjänster som kanske liknar bibliotekets referenstjänster mest är de så kallade Ask-An-

Expert-tjänsterna, där användarna ges möjlighet att ställa frågor till någon med kunskap i ett 

visst ämne. Dessa har egentligen funnits en längre tid i form av frågespalter i olika tidningar 

och tidskrifter och har alltså även traditionellt utgjort ett alternativ till att söka information på 

biblioteket.67 Vissa av dessa sköts av personer som är kunniga inom ett visst område eller har 

ett specialintresse och som svarar ideellt på frågor från allmänheten. Andra drivs på ett mer 

framträdande sätt i vinstsyfte och tar betalt för att svara på frågor, alternativt finansierar sin 

verksamhet med reklamintäkter. Något som skiljer dessa experter från bibliotekarier är att de 

allra flesta vägrar att besvara frågor om hur de burit sig åt för att hitta ett svar, vilket gör att 

användaren inte själv lär sig hur man kan gå till väga. En annan skillnad är att svaren ofta ges 

utan källhänvisning, eller med experten själv som källa, vilket gör en kvalitetskontroll av det 

svar som ges nästintill omöjlig.68 I enlighet med teorin om satisficing är det dock mycket 
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möjligt att detta inte spelar någon roll för många av användarna, så länge svaret är good 

enough. Populariteten hos Ask-An-Expert-tjänsterna visar på samma sak som den statistik 

som presenterats i olika undersökningar – det finns ett behov av att få hjälp att hitta 

information som biblioteken idag inte uppfyller åt användarna.69

 

Ask Jeeves ger intryck av att vara en Ask-An-Expert-tjänst, men är i själva verket en slags 

sökmotor. Skillnaden mot en vanlig sökmotor är att det bakom Ask Jeeves – döpt efter 

författaren P.G. Wodehouses romanbetjänt – förutom mjukvaran också finns forskare och 

ämnesspecialister som kvalitetskontrollerar de länkar som kommer upp i träfflistorna. För att 

överhuvudtaget få en webbsida listad i Ask Jeeves databas måste sidans administratör skicka 

en ansökan och få sidan granskad innan den godtas. Användaren ställer frågor i naturligt språk 

istället för att kombinera söktermer och kan i vissa fall få en följdfråga som svar för att 

precisera vad han eller hon menar. Dessa fördelar gör att Ask Jeeves omnämns som en 

referenstjänst i litteraturen, vilket andra sökmotorer vanligtvis inte gör. Precis som en 

bibliotekarie erbjuder Ask Jeeves information generellt, inte bara om ett specifikt ämne. 

Skillnader är dock att användaren fortfarande själv måste gå igenom och bedöma länkarna i 

träfflistan, och heller inte lär sig något om sökstrategier eller informationsvärdering. 

Dessutom kan sökmotorn ibland ha svårt att besvara frågor som är alltför preciserade eller 

detaljerade, helt enkelt för att de är besvärligare att matcha mot den information som finns 

lagrad i databasen.70

 

Många sökmotorers webbsidor – liksom många andra typer av webbplatser – tillhandahåller 

också ämnesindelade länklistor, så kallade pathfinders eller ämnesguider. Också dessa brukar 

omnämnas som en slags referenstjänst. I stället för att skriva in egna begrepp i en sökmotor 

kan användaren klicka sig fram bland de länkar som tillhandahålls och på så sätt 

förhoppningsvis hitta den information han eller hon söker. Någon form av kvalitetsgranskning 

har föregått publiceringen av länkarna – någon tycker att en webbplats är tillräckligt intressant 

för att länkas till – vilket dock inte är detsamma som en granskning av fakta eller att en 

informationskälla kan anses vara auktoritativ. En annan nackdel med den här typen av tjänster 
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är att de är väldigt statiska, den information och de ämnen som kan hittas begränsar sig till de 

länkar som finns publicerade.71

 

Bibliotekens digitala referenstjänster 
Många bibliotek har idag egna hemsidor. Genom dessa erbjuds ofta användarna tillgång till 

dess resurser, som till exempel bibliotekskatalogen och olika databaser, att använda sig av alla 

tider på dygnet och från vilken Internetuppkopplad dator som helst. Digitala referenstjänster 

är ett sätt att också kunna ge användarna tillgång till bibliotekets service utan att behöva 

besöka den fysiska byggnaden. Utvecklingen kan tyckas naturlig då allt fler förväntar sig att 

kunna begagna biblioteket genom Internet, på samma sätt som de kan göra mycket annat – 

handla, göra bankärenden och så vidare.72 I framtiden spås de människor som idag kommer 

till biblioteken för att uträtta sina Internetärenden att använda sig av Internet för att uträtta 

sina biblioteksärenden.73

 

Precis som många andra gör biblioteken ämnesguider. Vanligt är till exempel att akademiska 

bibliotek samlar länkar till resurser för olika fakulteter eller ämnesområden, men även mer 

generella länklistor till auktoritativa informationskällor förekommer. Dessa kan beskrivas som 

en form av hjälp till självhjälp, biblioteket tillhandahåller kvalitetsgranskade resurser till sina 

användare som sedan själva letar sig fram till den information de vill ha. Fenomenet är inget 

nytt i biblioteksvärlden, som sedan länge tillhandahållit litteraturlistor, ämnesguider och 

bibliografier i pappersform till sina användare. Det är helt enkelt en traditionell tjänst som 

anpassats till ett nytt medium.74

 

E-post har kallats den tidigaste formen av digitala referenstjänster. Systemet har funnits i 

vissa akademiska bibliotek sedan mitten av 1980-talet75 men fick större spridning först tio år 

senare, då Internet började användas mer och gratis e-postadresser blev tillgängliga för en 

större allmänhet. På den tiden ansågs e-post ge möjlighet till ett interaktivt och mycket snabbt, 

om än inte direkt, samtal mellan bibliotekarien och en användare på distans och kunde därmed 
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med fördel användas för att utföra referensintervjuer.76 Idag anses det istället inte alls vara ett 

lämpligt medium för intervjuandet, eftersom svarstiden för varje meddelande kan bli lång och 

användarens informationsbehov kan hinna förändras under processens gång.77 Janes hävdar 

dock att referensintervjun inte är något problem, eftersom användarna tenderar att skriva ner 

frågorna utförligare än när de ställer dem muntligt. Skulle så inte vara fallet ser han att en 

lösning också är att ha ”som man frågar får man svar” som policy, det vill säga att en generell 

fråga får ett generellt svar och vice versa. 78 Åsikterna går också isär om vilken typ av 

referensfrågor som lämpar sig för e-post. Vissa bibliotek accepterar bara ready-

referencefrågor, medan andra anser att det är i högsta grad lämpligt att hantera mer 

djupgående forskningsfrågor den vägen.79

 

Webbformulär är en utveckling på e-posttjänsterna som delvis överbryggar problemet med 

både referensintervjun och avsaknaden av visuella ledtrådar. För att ställa en fråga fyller 

användaren i ett formulär på Internet, där denna bland annat kan få svara på sådant som 

exempelvis hur mycket information han eller hon behöver, var han eller hon har redan letat 

och vilken åldersgrupp han eller hon tillhör. Svaret kommer sedan till användaren via e-post.80

 

Svensk Biblioteksförenings rekommendationer är att bibliotekarien i användandet av en e-

post- eller webbformulärtjänst ska tänka på att ange källa för informationen, granska 

rekommenderade elektroniska källor med tanke på auktoritet och aktualitet, samt vara 

medveten om upphovsrätten.81 Genom att skriva i e-postmeddelandet vilka sökvägar och 

sökord som använts kan bibliotekarien också lära användaren något om hur denne själv kan 

söka information vid ett annat tillfälle. Ofta används e-post dock inte i pedagogiskt syfte alls, 

utan är snarare det medium där bibliotekarien skriver de utförligaste informationssvaren och 

gör det största arbetet på egen hand.82  
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Chatt och snabbmeddelanden 
Chatt är det engelska ordet för att ha en pratstund eller att småprata83 och det kan sägas vara 

precis det man gör, fast genom text och i elektronisk form. Svenska Datatermgruppen 

definierar att chatta som att ”föra skriftlig dialog i realtid via Internet”, och enkelt uttryckt 

består en chattsession av korta textmeddelanden som två eller fler personer skickar mellan 

varandra. Fenomenet kallas också snabbmeddelanden, på engelska instant messaging, i de 

chattar där poppuppfönster används.84 Idag finns det också många andra funktioner i de 

mjukvaror som de flesta bibliotek använder i referensarbetet, vilkea kommer att beskrivas 

vidare nedan.  

 

Precis som med Internet är det bland ungdomar som chattandet fått sin största utbredning. En 

undersökning bland amerikanska tonåringar visar att 74% använder program för att skicka 

snabbmeddelanden och att 54% någon gång varit inne i ett chattrum på Internet. För dessa har 

chatt blivit ett sätt att umgås, men det används också flitigt i exempelvis skolarbetet.85 

Collegestudenter har också visat sig vara flitiga chattare och enligt Ronan skickar också 

”förvånande många vuxna” snabbmeddelanden.86

 

I den virtuella världen är chatt det som mest liknar den traditionella referenssituationen. 

Visserligen står inte bibliotekarien och användaren öga mot öga med varandra, men de 

kommunicerar i realtid vilket gör att referensintervjun i många fall kan komma att likna den 

fysiska situationen eller åtminstone telefonintervjun87, vilket många lyfter fram som en av 

mediets stora fördelar. Chatt sägs till och med kunna göra referensintervjun bättre än vad den 

är i andra sammanhang, eftersom användaren måste tänka igenom och skriva ner frågan med 

egna ord. Formuleringen kommer därför att ge viktiga ledtrådar om både användarens 

förförståelse och informationsbehov, vilket underlättar intervjuandet.88 En alternativ 

ståndpunkt tar Carter, som hävdar att intervjun inte fyller samma funktion i chatt som i andra 

former av referensarbete. Bibliotekarien bör visserligen ställa följdfrågor, men under tiden 

som användaren svarar på dessa också påbörja informationssökningen utifrån vad han eller 

hon tror att användaren menar. Om det visar sig vara rätt antagande sparas därigenom både 
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bibliotekariens och användarens tid.89 Andra varnar dock för att nonchalera användandet av 

referensintervjun, eftersom bibliotekariens antaganden om frågan kan vara helt felaktiga. 

Sökningen blir då inte lika effektiv och riskerar därför att behöva göras om, vilket i slutänden 

kan kosta mer tid än om användarens informationsbehov definierats redan från början.90

 

Liksom med e-post råder delade meningar om vilka typer av frågor chatt lämpar sig bäst för. 

Vissa accepterar enbart ready-referencefrågor, medan exempelvis Ronan hävdar att det är ett 

mycket bra medium att använda för att instruera användaren i sökteknik.91 Oavsett vilken 

ståndpunkt man tar gör likheterna med den fysiska referenssituationen att chatt, från en 

pedagogisk synvinkel, har vissa fördelar framför andra sätt att bedriva referensarbete på 

distans. Genom telefonen kan visserligen en referensintervju göras, men bibliotekarien kan 

inte visa användaren ett material över telefonlinjen – inte ens en webbsida om datorn är 

uppkopplad till Internet genom modem – och att uppnå en samarbetssituation i informations-

sökandet är därför svårt. Som sagts tidigare kan e-post vara ett klumpigt verktyg för frågor 

som behöver förtydligas och även om bibliotekarien kan skriva ner de sökvägar som använts 

erbjuder inte heller detta kommunikationssätt ett egentligt samarbete, åtminstone inte i 

realtid.92 Till skillnad från ämnesguider, slutligen, är chattsessioner dynamiska - genom att 

användaren själv får ställa frågor kan informationen anpassas till individens specifika 

informationsbehov. Samtidigt finns också fördelen mot den traditionella referenssituationen 

att chatt faktiskt kan nå geografiskt avlägsna användare, som annars skulle behöva komma in 

till biblioteket för att kunna ta del av referenstjänsten.93 Nackdelar diskuteras inte lika mycket, 

men en vanlig åsikt är att missförstånd lättare uppkommer i textbaserade samtal.94

Mjukvarans möjligheter 
Som redan nämnts har chatt ur en pedagogisk synvinkel, åtminstone potentiellt sett, en fördel 

i jämförelse med andra digitala referenstjänster: kommunikationen sker i realtid och liknar ett 

vanligt samtal. Beroende på vilken mjukvara som används, har bibliotekarien också olika 

möjligheter att erbjuda inte bara information, utan också instruktion, till sina användare. 

 

                                                                                                                                                         
88 Ronan (2003) 
89 Carter (2003) 
90 Lipow (2003); Ross et al. (1998) 
91 Ronan (2003) 
92 Balas (2003) 
93 Lipow (2003) 
94 Meola et al (2002) 
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Den enklaste formen av chatt är den som enbart erbjuder direkt, textbaserad kommunikation 

mellan två eller fler personer. Även här är det dock relativt enkelt att ge steg-för-

steginstruktioner, genom att bibliotekarie och användare har två fönster öppna samtidigt på 

sina datorskärmar – ett för chatten och ett för informationssökning. Genom att berätta för 

användaren var denne ska klicka eller ge tips på sökord kan han eller hon göra likadant, en så 

kallad tandemsökning, och därmed samtidigt också lära sig hur han eller hon själv kan leta 

information vid ett senare tillfälle. Samma sak kan visserligen göras med e-post, men då 

chatten sker i realtid kan användaren också ställa följdfrågor och be om förklaringar om något 

är oklart.95 Som redan nämnts gör det faktum att allt sker i realtid att det går smidigare att 

utföra en referensintervju än vad fallet är vid användandet av e-post och dessutom kan de 

ickeverbala ledtrådarna kompenseras genom användandet av emoticons eller stilistiska drag, 

även om åsikterna går isär om det professionella i att bibliotekarien använder sig av sådant.96

 

Mer avancerad mjukvara har också den textbaserade kommunikationen som grund, men 

erbjuder utöver det också andra funktioner som gör referensarbetet, såväl information som 

instruktion, smidigare.97 Även en del relativt enkla, webbaserade mjukvaror erbjuder allt 

oftare något som kallas push pages. Fenomenet har ingen etablerad svensk översättning, 

istället används ”svengelska” uttryck som exempelvis att pusha länkar. Detta innebär att 

bibliotekarien, istället för att enbart skriva en webbadress eller skapa en länk i chattfönstret, 

kan skicka hela webbsidan så att den öppnas direkt på användarens datorskärm.98 

Pushfunktionen kan användas instruktivt i och med att användaren lättare kan följa med i 

sökningen, men också i informativt syfte genom att bibliotekarien kan skicka ett färdigt 

material eller en webbsida att läsa. 

 

Whiteboarding ger referensbibliotekarien och användaren möjlighet att tillsammans skriva 

och rita på en gemensam ”whiteboardtavla” på skärmen. Funktionen kan vara användbar 

bland annat för att lägga upp en sökstrategi, planering av en uppsats eller vid läxhjälp.99 Den 

gör det också möjligt att tillsammans titta på ett inskannat dokument, som sedan kan 

kommenteras och viktiga stycken ringas in eller strykas under.100

 

                                                 
95 Ronan (2003) 
96 Fagan et al. (2003); Lipow (2003); Ronan (2003) 
97 Ronan (2003) 
98 Ronan (2003); Coffman (2003) 
99 Coffman (2003) 
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Den funktion som dock i störst utsträckning får den digitala referenssituationen att likna den 

fysiska är collaborative browsing (co-browsing), eller eskortering. Enkelt uttryckt kan detta 

beskrivas som en automatisering av push page-funktionen, så att användaren hela tiden kan 

följa med i vad bibliotekarien gör, så kallad follow me-browsing. Med andra ord syns allt 

bibliotekarien gör – vilka webbadresser hon skriver in, vilka sökord hon använder och vilka 

länkar hon klickar på – på användarens datorskärm. Vissa programvaror erbjuder också den 

motsatta möjligheten vilket gör att bibliotekarien kan följa med i användarens sökningar, 

korrigera eventuella misstag denne gör och ge tips på bättre sökord och sökstrategier. Det 

finns också andra sätt på vilka eskorteringsfunktionen skiljer sig åt mellan olika mjukvaror, 

exempelvis i fråga om i vilken utsträckning bibliotekarien kan ta över användarens 

datorskärm och vilka program hon då kan använda sig av. En särskild typ av eskortering är 

form sharing, som gör det möjligt för bibliotekarien och användaren att tillsammans fylla i ett 

formulär eller klicka i rullningslister.101 Kort sagt; genom eskorteringsfunktionen skapas den 

samarbetssituation som betonas i pedagogiska teorier.  

 

Tekniker, som visserligen redan finns men som många väntar sig ska utvecklas i framtidens 

programvaror för chatt, är Voice over Internet Protocol, VoIP, och videokonferens. Dessa 

funktioner skulle få det digitala referensarbetet att i ännu större utsträckning likna den 

traditionella, genom att bibliotekarien och användaren kan höra varandras röster – ett 

snabbare och naturligare sätt att kommunicera än att skriva allt man vill säga – eller till och 

med se varandra, vilket gör att de ickeverbala ledtrådarna åter kan fångas upp.102 Förutom att 

tekniken ännu måste förbättras finns det ytterligare ett problem med dessa funktioner – de 

allra flesta användare har idag inte VoIP eller webbkamera på sina hemdatorer, och även om 

biblioteken kan erbjuda den utrustning som behövs motverkas ju själva syftet med det digitala 

referensarbetet, nämligen att användaren inte ska behöva åka dit för att kunna ta del av 

tjänsten. Det råder också delade meningar om utvecklingen går åt rätt håll i och med detta, 

eftersom den anonymitet som chatt erbjuder användaren försvinner. Många känner sig heller 

inte bekväma med att sitta framför en kamera.103

 

                                                                                                                                                         
100 Ronan (2003) 
101 Coffman (2003); Ronan (2003)  
102 Lipow (2003); Smith (2001) 
103 Archer, Sarah Brick och Melissa Cast (1999) “’Going where the questions are’: Using media to maintain 
personalized contact in reference service in medium-sized academic libraries” i Merrill, Martha (ed.) Reference 
services and media. The reference librarian 65. New York: Haworth Press 
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DIGITALA REFERENSTJÄNSTER I SVERIGE 
Sverige är ett datortätt land. År 2003 var vi världsledande i fråga om Internetuppkopplingar, 

störst är dator- och Internettätheten i storstadsregionerna och i Västerbotten.104 Fysiska 

tjänster som flyttat till nätet används flitigt, bland annat e-shopping.105 Var tredje svensk säger 

sig också chatta och dela filer med andra över Internet. Kopplingen till ålder är inte lika stark 

här som i USA – en undersökning från Nielsen/NetRatings visar att fyra av fem användare av 

dessa funktioner är vuxna. Tendensen är särskilt stark för chattprogrammet ICQ, där bara 9% 

av användarna rapporteras vara 17 år eller yngre.106  

 

En skillnad mot den amerikanska situationen är att svenska bibliotek, Internettätheten till 

trots, sett en markant ökning av frågor vid referensdisken de senaste åren. Digitala 

referenstjänster har därför inte startats främst för att möta användarnas nya 

informationssökningspreferenser, utan för att avlasta verksamheten i det fysiska biblioteket. 

En annan bakomliggande orsak är demokratifrågan – genom att digitalisera biblioteken kan 

alla användare med tillgång till Internet, oavsett var i landet de bor, ta del av deras tjänster.107

 

Först i Sverige med att erbjuda en chattbaserad referenstjänst var ett specialbibliotek; 

Arbetslivsbiblioteket. Deras Phibi – Personlig Hjälp I BIblioteket – har funnits på Internet 

sedan oktober 2000 och har alla svenskar med intresse för arbetslivsfrågor som målgrupp. År 

2002 besvarades ungefär 50 frågor i veckan,108 eller i genomsnitt en till två frågor i timmen 

under tjänstens öppettider.109

 

Sedan dess har ytterligare två nationella chattjänster startats, folkbibliotekens Fråga 

Biblioteket: chatt – tidigare Bibliotekarie Direkt – och högskolebibliotekens Jourhavande 

Bibliotekarie. Enskilda bibliotek, som exempelvis Jönköpings högskolebibliotek, driver också 

chattjänster i mindre skala som komplement till de rikstäckande tjänsterna och deras 

                                                 
104 Schuyler (2003); Holst, Gull-May (2001) Sweden in the information society. Teldok report 139. Farsta: 
Teldok 
105 Holst (2001) 
106 Wistrand, Jonnie (2003) ”Vuxna tar över chatten“ i Computer Sweden (2003-11-28) sid 7; Nielsen/ 
NetRatings. Pressmeddelande 26/11 2003. 
107 Lundmark (2003) 
108 Lindgren, Peter (2002) ”Brief encounters in cyber space” i Scandinavian public library quarterly 35(2), sid 
22-23 
109 Brolund, Agneta och Kristina Hohweiler (2003) Jourhavande Bibliotekarie: ett projekt inom Nätuniversitetet 
i samarbete med högskolebiblioteken i Jönköping, Mitthögskolan, Kungl Tekniska Högskolan och Lunds 
universitetsbibliotek. Årsrapport 2003. Östersund: Mitthögskolans bibliotek 
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öppettider. Dessa riktar sig dock främst till lokala målgrupper. I Jönköping rapporteras 10% 

av det totala antalet referensfrågor ställas genom chattjänsten.110

 

Bibliotekarie Direkt / Fråga Biblioteket: chatt 
Bibliotekarie Direkt startade som en utveckling av Fråga Biblioteket, en referenstjänst där 34 

bibliotek i Sverige och på Åland sedan 1998 hjälps åt att besvara referensfrågor via e-post. År 

2001 gick några av de inblandade biblioteken – stadsbiblioteken i Göteborg, Malmö, Nacka 

och Stockholm, året därpå även Örebro – samman i drivandet av en chattjänst, som ett projekt 

i Kulturrådets regi. Tanken var att så småningom integrera de olika tjänsterna, vilket också 

skedde vid årsskiftet 2003-2004 då även chatten fördes in under namnet Fråga Biblioteket. 

Tjänsterna skiljs åt genom tilläggen ”Fråga Biblioteket: chatt”, respektive ”…e-post ”.111

 

Målsättningen med tjänsten är att erbjuda användarna ett komplement till informationsarbetet 

i svenska folkbibliotek, oavsett var de bor. År 2002 besvarades i genomsnitt 20 frågor per dag 

och i en enkätutvärdering uppgav 94,4% av användarna att de var nöjda eller mycket nöjda 

med den service de fick.112

 

Pedagogisk utgångspunkt 
Det finns ingen klart uttryckt policy för hur frågor ska besvaras i Fråga Biblioteket. I 

målsättningen anges att ett syfte med tjänsten är att bibliotekarien ska ges möjlighet att 

fungera som pedagoger för allmänhetens informationssökande, vilket dock inte förklaras 

närmare. På ett annat ställe talas det också om att ge hjälp till självhjälp, vilket skulle kunna 

tolkas som att instruktion är det arbetssätt som förespråkas. Det slås också fast att användaren 

ska erbjudas en referenstjänst av samma kvalitet, oavsett om denne kommer in till biblioteket 

eller loggar in i chatten.113

 

Enligt uppgift från Harriet Aagaard, Fråga Bibliotekets kontaktperson på Stockholms 

stadsbibliotek, är en omarbetning av tjänstens policy och målsättningar förestående, då också 

ett enhetligt arbetssätt för de medverkande biblioteken kommer att diskuteras.114

                                                 
110 Brolund et al (2003) 
111 Schmitz, Göran (2002) Tala med en bibliotekarie direkt: utvärdering av projektet tala med en bibliotekarie 
direkt. Malmö: Malmö Stadsbibliotek.  
112 Schmitz (2002) 
113 Schmitz (2002) 
114 Aagaard, Harriet. Personlig kommunikation 2004-03-26. 
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LivePerson 
Den programvara som används av Fråga Bibliotekets chattjänst hette från början 

HumanClick, men köptes sedermera upp och kallas numera ibland LivePerson. Systemet är 

utvecklat för att fungera som en chattbaserad kundtjänst för företag. Dess främsta tekniska 

funktion utöver chatten är att den möjliggör för bibliotekarien att pusha länkar, däremot har 

den inte erbjudit några eskorteringsmöjligheter tidigare.115 Den senaste versionen av 

mjukvaran, HumanClick 6.1, innehåller dock ett utökat utbud av tekniska finesser, där bland 

annat eskortering ingår. Denna version har använts av Fråga Biblioteket sedan årsskiftet.116

 

Jourhavande Bibliotekarie 
Jourhavande Bibliotekarie drivs som ett projekt i Myndigheten för Sveriges Nätuniversitets 

regi. Tjänsten startade den 1 september 2003 som ett samarbete mellan högskolebiblioteken i 

Jönköping och vid Mitthögskolan, Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek i Stockholm samt 

Lunds universitetsbibliotek. Idag är också högskolebiblioteken i Dalarna, Borås, Kalmar och 

Malmö involverade, liksom biblioteken på Luleå Tekniska Universitet och på Chalmers. 

Syftet är att erbjuda distansstudenter en digital motsvarighet till referensdisken i biblioteket på 

campus och målsättningen är att tjänsten ska kunna fortsätta att drivas efter projekttidens slut, 

då med merparten av Sveriges högskole- och universitetsbibliotek som deltagare. Användarna 

kan skicka in frågor via e-post eller genom chatt och under projektets tre första månader 

ställdes 337 frågor.117

 

Pedagogisk utgångspunkt 
Jourhavande Bibliotekarie är den första nätbaserade referenstjänsten i Norden som har ett 

uttalat pedagogiskt förhållningssätt. Utgångspunkten är att, i likhet med de fysiska 

biblioteken, ge användarna stöd i arbetet med att lägga upp och utföra sina informations-

sökningar samt värdera källor, snarare än att ge svar på faktafrågor.118

 

Den primära målgruppen för tjänsten är studenter i IT-stödd flexibel utbildning, alltså de som 

utbildar sig inom Nätuniversietet. I praktiken kan dock inte dessa skiljas ut från andra 

användare, så Jourhavande Bibliotekarie tar också emot frågor från andra universitets- och 

högskolestudenter. En målsättning för Nätuniversitetet är att erbjuda studenterna samma 

                                                 
115 Meola (2002); Ronan (2003); Schmitz (2002); LivePerson, http://www.liveperson.com (2004-04-19). 
116 Fråga Biblioteket. Nyhetsbrev januari 2004. 
117 Brolund et al (2003) 
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service som på campus, vilket inkluderar bibliotekstjänster. Därför ska det pedagogiska 

förhållningssättet från det fysiska akademiska biblioteket användas också i den digitala 

tjänsten, vilket Kristina Hohweiler, en av projektledarna för Jourhavande Bibliotekarie, säger 

i klartext betyder att referensintervjun måste bibehållas.119

VRLplus 
Valet av mjukvara för Jourhavande Bibliotekarie föregicks av en marknadsundersökning, där 

ett femtontal system jämfördes mot en uppställd kravlista för vad biblioteken i konsortiet ville 

erbjuda sina användare. Kraven innefattade bland annat möjlighet till eskortering samt en e-

posttjänst i anslutning till chatten så att frågor skulle kunna skickas när som helst på dygnet. 

Att pusha länkar ansågs inte vara lika viktigt eftersom denna funktion bedömdes som mer 

lämpat för information än för instruktion. VRLplus blev slutligen den mjukvara man valde.120

 

Bokstavskombinationen VRL i VRLplus är en förkortning av Virtual Reference Librarian, 

och programmet är utvecklat i syfte att passa bibliotekens behov. Tekniska applikationer som 

mjukvaran erbjuder är förutom chatt också eskortering, komplett med möjligheter till form 

sharing. Chatten är också kopplad till en e-posttjänst, dit frågorna sänds när ingen 

bibliotekarie finns online.121

 

Framtida samarbete 
En planerad framtida utveckling av Fråga Biblioteket och Jourhavande Bibliotekarie är att 

tjänsterna ska slås samman inom det kommande året. Fortfarande kommer det att vara fråga 

om två olika tjänster, men med samma programvara – VRLplus – och ett gemensamt 

användargränssnitt. Sammanslagningen innebär att en så kallad intelligent brygga ska byggas 

och koppla samman de olika systemen, så att användaren utan problem kan slussas mellan 

dem vid behov. Tanken bakom samarbetet är att distansstudenter, som idag använder sig av 

både akademiska bibliotek och sina lokala folkbibliotek för informationssökning, ska 

gynnas.122
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119 Hohweiler, Kristina. Personlig kommunikation 2004-03-16. 
120 Brolund et al (2003), Hohweiler (2004-03-16). 
121 VRLplus, http://www.docutek.com (2004-04-19). 
122 Fråga Biblioteket. Nyhetsbrev mars 2004; Svensk Biblioteksförening, http://www.biblioteksforeningen.org 
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RESULTAT AV DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 
Fråga Biblioteket 
Totalt studerades 374 chattsessioner. I dessa observerades följande: 

 Någon form av referensintervju utfördes vid 84 tillfällen (22,5%). 

 Bibliotekarien tipsade ibland om hur användaren skulle kunna söka vidare, vid 25 

tillfällen gavs också en instruktion i hur den rekommenderade resursen skulle 

användas (6,7%). 

 1 tandemsökning (0,3%). 

 Pushade länkar i 187 av chattarna (50,0%). 

 1 eskortering (0,3%). 

Som beskrevs i litteraturstudien kan pushning av sidor användas på två sätt, i antingen 

informativt eller instruktivt syfte. Därför gjordes också en analys av hur tekniken nyttjats i 

dessa fall. Av de 187 pushade länkarna bedömdes fem ha använts till att instruera användaren 

i söktekniker, övriga var informativa till karaktären. Med andra ord användes 2,7% av alla 

pushade länkar på ett instruktivt sätt, vilket motsvarar 1,3% av alla studerade chattsessioner. 

Ett exempel på informativ användning är när användaren ställer en fråga och bibliotekarien 

pushar en webbsida där svaret står att finna, medan ett instruktivt användande skulle kunna 

vara när bibliotekarien skickar söksidan till en bibliotekskatalog och ger förslag på söktermer.  

 

Fråga Biblioteket
Informations- och instruktionstillfällen i referenstjänsten

Information
92%

Instruktion
8%

 
Fig. 1: Procentuell fördelning av information och instruktion vid referensarbetet i Fråga Biblioteket  
           (n=374). 
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Totalt sett bedöms Fråga Bibliotekets referenstjänst ha gett användaren information vid 344 

tillfällen och instruktion vid 30, vilket motsvarar 92,0% respektive 8,0% av chattsessionerna. 

Med andra ord är det överlägset vanligaste arbetssättet informativ referenstjänst. 

 
Övriga iakttagelser 
Den allra vanligaste förfrågan som ställs genom Fråga Bibliotekets chattjänst är en allmänt 

ställd informationsfråga; användaren söker information om ett ämne snarare än svar på en 

specifik fråga. Vanligt är också frågor som gäller enskilda biblioteks rutiner och policys, 

vilket antyder att inte alla förstått att det är en nationell tjänst det är fråga om. Utöver detta 

ställs alla möjliga typer av andra frågor – bland annat hjälp att avgöra vilken instans 

användaren ska vända sig till med ett ärende, boktips och översättningshjälp – dock inte lika 

frekvent som förut nämnda frågetyper. Många gånger är det skolelever som ber om hjälp, men 

av de sessioner där det avslöjas vem användaren är finns också många vuxna, några studenter 

och ibland också bibliotekarier som använder sig av tjänsten för att få hjälp med 

referensfrågor de fått vid disken. 

 

Vid de chattillfällen som inte innefattas av genomgången ovan besvarades frågorna med 

faktasvar, en webbsida att leta själv på eller hänvisning till en annan sökresurs utan 

medföljande instruktioner. Ett vanligt sätt att ge faktasvar är att klistra in stycken ur 

Nationalencyklopedin eller något annat referensverk direkt i chattfönstret. Andra gånger, då 

frågan är mer specifikt formulerad, skriver bibliotekarien ner ett kortfattat svar och anger 

oftast – men inte alltid – källan. En inte helt ovanlig situation är också att kontakten mellan 

användare och bibliotekarie bryts innan referenstransaktionen är avslutad. Detta skulle ibland 

kunna ha tekniska orsaker, men beror i flera fall på att användaren – oftast en skolelev – 

tröttnar på att vänta på svar. 

 

Jourhavande Bibliotekarie 
Totalt studerades 17 chattsessioner. I dessa observerades följande: 

 Referensintervju utfördes vid 14 tillfällen (82,3%). 

 Bibliotekarien gav skriftliga instruktioner om fortsatta sökningar eller 

inloggningsförfaranden vid 6 tillfällen (35,3%). 

 11 eskorteringstillfällen, både fall där användaren följer bibliotekarien på skärmen och 

vice versa (64,7%). Eskortering är den enda tekniska applikation som används. 
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 Vid två tillfällen gavs direkta faktasvar istället för instruktion (11,8%). Den ena av 

dessa frågor har karaktären av ett informellt samtal mellan den chattande 

bibliotekarien och en annan bibliotekarie som är nyfiken på tjänsten, medan den andra 

är en fråga om en bok finns inne på hyllan.  

En jämförelse mellan informations- och instruktionstillfällena i Jourhavande Bibliotekarie ger 

följande resultat: 

Jourhavande Bibliotekarie
Informations- och instruktionstillfällen i referenstjänsten

Instruktion
88,2%

Information
11,8%

 
Fig 2: Procentuell fördelning av information och instruktion vid referensarbetet i Jourhavande  
          Bibliotekarie (n=17). 
 
 
Övriga iakttagelser 
Då transkripten varit så mycket färre för Jourhavande Bibliotekarie har det varit lättare att få 

en överblick över deras innehåll. Det absolut vanligaste scenariot i de studerade chatt-

sessionerna är att användaren är en student som ställer frågor kring omlån, fjärrlån eller 

inloggning i databaser. Det är vid några av dessa tillfällen som referensintervjun uteblivit, 

frågan har helt enkelt ställts på ett sådant sätt att uppföljning inte varit nödvändig för att reda 

ut vad som menats – exempelvis ”Kan jag förlänga mitt lån på den här boken?”. 

 

Något ovanligare är att studenterna ber om hjälp med informationssökning, men det 

förekommer också vid några tillfällen. Vid ett tillfälle ställs en ready-referencefråga, som 

dock inte besvaras med fakta utan med en instruktion om var svaret kan letas.  

 



 34

Slutsatser 
Fråga Bibliotekets referenstjänst erbjuder i första hand information till sina användare, vilka 

utgörs av privatpersoner och en hel del skolelever. En teknik som ofta nyttjas är att pusha 

länkar med informativt innehåll direkt till användarens dator, många gånger klistras också text 

från exempelvis Nationalencyklopedin in i chattfönstret. Referensintervju för att klargöra 

frågan används i drygt en femtedel av sessionerna. 

 

Jourhavande Bibliotekarie arbetar instruktivt, både i enlighet med de policys som ställts upp 

för tjänsten och med den rådande traditionen för akademiska bibliotek. Referensintervju hålls 

i ungefär fyra av fem sessioner, och bibliotekarie och student samarbetar sig fram till svaret 

genom att använda sig av eskorteringsfunktionen. 

 
Granskning av resultaten 
En kritisk granskning av resultaten visar att det finns flera faktorer som skulle kunna inverka 

på dem. För Jourhavande Bibliotekarie är det mest uppenbara naturligtvis att för få chatt-

sessioner studerats för att siffrorna ska kunna anses rättvisande eller några generella slutsatser 

ska kunna dras, varför mycket av den diskussion som följer kommer att kretsa runt Fråga 

Biblioteket. En annan möjlig påverkande faktor för denna tjänst är att många av de deltagande 

biblioteken helt nyligen börjat med chattbaserad referenstjänst och har därför inte hunnit bli 

”varma i kläderna” ännu. Det är möjligt att resultaten skulle se annorlunda ut om studien 

utfördes några månader senare, dock inte helt säkert – tjänstens policy för hur arbetet ska gå 

till verkar efterföljas väl. 

 

Det finns naturligtvis också faktorer som skulle kunna ha en inverkan på resultaten för Fråga 

Biblioteket. Bland annat är det troligt att eskortering kommer att bli vanligare även i denna 

tjänst, eftersom funktionen idag är relativt ny. Dessutom kommer tjänstens policy att 

omarbetas, vilket gör att det kanske blir tydligare riktlinjer för hur bibliotekarierna ska arbeta. 

 

Utöver detta finns naturligtvis också utrymme för tolkningsfrågor, som till exempel i fråga om 

pushade länkar används på ett informativt eller instruktivt sätt. Undersökningen av 

Jourhavande Bibliotekarie är särskilt känslig för tolkning, eftersom varje enskild chattsession 

har så stor betydelse för procentsatserna som presenteras. Å andra sidan följer 

referenstransaktionerna likartade mönster i den tjänsten, vilket gör att tolkning inte behövt 

göras i samma utsträckning som för Fråga Biblioteket. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Syftet med den här magisteruppsatsen var att studera hur ett pedagogiskt arbetssätt kan 

bibehållas i chattbaserat referensarbete, där bibliotekarien inte befinner sig på samma plats 

som den användare hon ska instruera. Uppsatsen inleddes med en litteraturstudie om 

referensarbete och det pedagogiska arbetssätt som förespråkas av bland annat Svensk 

Biblioteksförening. Gemensamma drag kan hittas mellan deras rekommendationer, Kuhlthaus 

teorier och den sociokulturella pedagogiska skolan: inlärningssituationen i referensarbetet är 

beroende av ett samarbete mellan bibliotekarien och användaren, där användaren approprierar 

nya kunskaper av att samarbeta i informationssökningssituationen med den mer kunniga 

bibliotekarien. Ett alternativt förhållningssätt till referensarbete är att tillhandahålla 

användarna med den information de behöver istället för att lära dem att hitta den själva, vilket 

traditionellt sett varit det sätt folkbibliotek arbetat på. Litteraturstudien omfattade också en 

beskrivning av hur datorn successivt blivit en naturlig del i biblioteksarbetet, men också ett 

viktigt informationssökningsverktyg i allmänhetens vardag. Begreppet digitala 

referenstjänster visade sig inrymma såväl den hjälp biblioteken erbjuder sina användare över 

Internet som andra kommersiellt drivna frågetjänster. För att det pedagogiska arbetssättet som 

förespråkas i bibliotekens referensarbete ska kunna bibehållas i digital miljö visade sig chatt 

ha flera fördelar framför andra medier, bland annat för att referensintervjun kan hållas i realtid 

och för att eskorteringsfunktionen gör det möjligt för bibliotekarien att instruera användaren i 

informationssökning. Empiriska undersökningar av de svenska chattjänsterna Fråga 

Biblioteket och Jourhavande Bibliotekarie presenterades slutligen som exempel på hur det 

instruktiva arbetssättet används i verklighetens digitala referenstjänster.  

 

Vid en jämförelse är det slående hur mycket de olika teorierna och modellerna som 

presenterats i uppsatsens inledande kapitel liknar varandra, trots att upphovsmännen och -

kvinnorna bakom dem har vitt skilda bakgrunder. Från den utvecklingszon som Vygotsky 

beskriver är steget inte långt till Dervins redogörelse för kunskapsluckan; i båda fallen finns 

det ett avstånd mellan den kunskap individen har och den kunskap som han eller hon behöver 

för att klara en uppgift eller lösa ett problem. I båda fallen övervinns dessutom avståndet 

genom hjälp från en mer kunnig person – som exempelvis en bibliotekarie när problemet 

gäller informationssökning. 
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Större oenighet visade sig råda om det digitala referensarbetet, vilket inte minst märks på att 

det inte ens finns en vedertagen konsensus om vilket begrepp som ska användas för att 

beteckna fenomenet. Då få egentliga studier gjorts måste det tolkas som att de rekommen-

dationer som ges baseras på tyckande utifrån erfarenheter från det egna biblioteket. Sålunda 

presenteras olika åsikter om det mesta som gäller digitalt referensarbete, bland annat rörande 

den djuprotade debatten om information kontra instruktion. 

 

Vid den empiriska undersökningen blir det tydligt att de olika bibliotekstyperna bibehåller 

sina traditionella roller vad gäller referensarbete. Folkbiblioteken informerar, de akademiska 

biblioteken instruerar, Svensk Biblioteksförenings gemensamma rekommendationer till trots - 

faktum är att en jämförelse av cirkeldiagrammen för de båda tjänsterna visar ett nästan perfekt 

inverterat resultat. De olika arbetssätten stämmer också överens med vad som sägs i 

litteraturen om de tekniska möjligheter som brukas mest i respektive tjänst: pushning av 

länkar används i informativt syfte av Fråga Biblioteket, medan eskortering, som möjliggör det 

samarbete som de pedagogiska tankegångarna baseras på, ofta används av Jourhavande 

Bibliotekarie. 

 

En orsak till olikheterna skulle kunna vara att skillnaden är stor i fråga om vilka som använder 

tjänsterna och vilka frågor som ställs. Jourhavande Bibliotekarie har en väldefinierad 

målgrupp som ställer relativt homogena frågor – det vill säga, universitets- och 

högskolestuderanden som visserligen utbildar sig inom vitt skilda områden, men som ändå 

kan sägas ställa likartade frågor i så måtto att frågorna är relaterade till deras studier. Detta är 

en klar skillnad mot Fråga Biblioteket, dit vem som helst kan vända sig med en fråga om vad 

som helst, vilket naturligtvis gör det svårare att följa en strikt policy, som gäller i alla 

situationer, om hur frågor ska besvaras. Möjligen kan det tänkas vara så att komplexiteten i 

användarnas frågor avgör vilken typ av svar som ges, men några klara tendenser för att så är 

fallet har jag inte funnit i min studie. Istället verkar det vara så att olika användare har olika 

behov och behöver därför bemötas på olika sätt. Samma argument kan naturligtvis användas 

för referenstjänsten i de fysiska biblioteken, så skillnaderna kanske de facto kan sägas vara 

större mellan de olika bibliotekstyperna än mellan de olika mötesplatserna för bibliotekarien 

och användaren.  

 

En folkbibliotekens strävan att efterlikna de akademiska biblioteken i fråga om instruktion är 

kanske heller inte rätt väg att gå, alla rekommendationer i den riktningen till trots. De 
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bestämda åsikter som presenteras i Det här var svårt är inte oomtvistade, men något som den 

undersökningen definitivt visar genom kontrasten den utgör mot annan litteratur är att det 

finns väldigt olika förväntningar på vad en referenstjänst ska erbjuda. Lägger vi dessutom till 

den förväntan som Internet skapat på snabb och lättillgänglig information är det verkligen 

läge att fundera på om det pedagogiska arbetssättet alltid är rätt sätt att arbeta, inte minst i 

chatt eller andra digitala referenssituationer.  

 

Samtidigt är dock den instruktion som bibliotekarierna erbjuder användarna den kanske 

viktigaste komponenten som skiljer dem från de kommersiella tjänsterna. Kopplingen mellan 

referensarbete och lärande har funnits sedan Greens dagar och under de 130 år som gått sedan 

dess har behovet av informationskompetens fortsatt öka i takt med den ständigt växande 

informationsmängden. Sett ur det perspektivet är instruktion allra viktigast i folkbibliotek 

eftersom användarna av dessa har behov av informationskompetens likaväl som studenter, 

men kanske saknar tillgång till de resurser och tjänster som ett akademiskt bibliotek erbjuder.  

 

Avvägningen mellan alla dessa faktorer är inte lätt att göra, särskilt inte för Fråga Biblioteket. 

När en vuxen privatperson ställer en fråga är kanske det bästa att ge denne ett snabbt och 

kortfattat svar, samtidigt som det ju inte är meningen att bibliotekarien ska hitta svar på 

läxfrågor åt skolelever. Istället för en fastslagen policy som gäller i alla situationer kanske 

flexibilitet i mötet med användaren vore det bästa?  

 

Skillnader tjänsterna emellan beror naturligtvis också delvis på att de inte delar samma 

huvudmän och uppdrag. Därför kommer det att bli intressant att se vad som sker när det nu 

kommer att byggas en bro mellan dem. En möjlighet är att tjänsterna konvergerar till att 

alltmer likna varandra och erbjuda samma service till sina olika målgrupper, vilket 

förmodligen skulle betyda ett mer utbrett instruktivt referensarbete i enlighet med det ideal 

som råder. En annan möjlighet är den rakt motsatta, att det skapas en tydlig avgränsning för 

målgrupp och arbetssätt mellan tjänsterna och att användare som hamnat ”fel” slussas mellan 

dem över systembron. I det senare fallet tror jag att det vore tänkbart med ytterligare en 

chattjänst, som riktar sig till skolelever och andra barn och ungdomar. Det finns redan en 

frågetjänst via webbformulär för dessa åldersgrupper på Internet i anslutning till Fråga 

Biblioteket och en utveckling av denna skulle kunna underlätta för de involverade biblioteken 

att formulera vilken service de bedriver för vilka användare. 
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Naturligtvis kan det ifrågasättas om behovet av informationskompetens verkligen är så stort 

och om ett pedagogiskt referensarbete behöver bedrivas på webben. När allt kommer omkring 

har användarna idag vant sig vid att söka på Internet för att få sina informationsbehov 

uppfyllda, vilket ofta ger svar som åtminstone är good enough. Den historiska tillbakablicken 

visar också att informationstekniken hela tiden utvecklats mot att var och en ska kunna 

använda sig av den på egen hand. Undersökningar rapporterar dock om frustration och 

svårigheter att hitta rätt på webben, vilket visar att för att Internet verkligen ska kunna fungera 

som den informationskälla den är tänkt att vara krävs en högre grad av 

informationskompetens bland användarna. Därför finns ett behov av den instruktion som ges i 

referenstjänsten och i datortäta Sverige, där vi redan idag sköter många ärenden över nätet, är 

det rimligt att vänta sig att även kunna ta del av dessa tjänster online. 

 

Trots sin stora genomslagskraft är Internet och chatt nya medier och det finns flera problem 

kvar att lösa med det digitala referensarbetet. De studerade chattsessionerna skvallrar om att 

det finns flera svårigheter med det här sättet att instruera. Bland annat tar det tid för 

bibliotekarien att skriva ner vad denne gör, speciellt om denne kommunicerar med flera 

användare samtidigt. Helt klart finns förväntan på snabb service där, hos skolungdomar inte 

minst. I ett fall lämnade en besviken användare tjänsten efter att ha väntat på svar i mindre än 

två minuter – en kort tidsrymd för informationssökning men en evighet för någon som är van 

vid sökmotorernas direkta och automatiska resultat. 

 

Inte heller i informationssituationen är det självklart hur svaren ska förmedlas. Ett ganska 

vanligt förekommande fenomen i de studerade transkripten från Fråga Biblioteket är att det 

bästa svaret på en fråga finns i något standardreferensverk, som exempelvis 

Nationalencyklopedin. Olika bibliotekarier hade olika sätt att hantera detta. Några hänvisade 

till det fysiska biblioteket medan andra klistrade in långa textsjok. Ingetdera kan sägas vara 

någon riktigt bra lösning, eftersom chatten lämpar sig bäst för kortare meddelanden och att 

behöva besöka biblioteksbyggnaden motverkar poängen med att ställa referensfrågor på 

distans. Vissa användare, i första hand elever som skriver från skolan, har tillgång till 

elektroniska versioner av olika referensverk, vilket knappast är fallet med privatpersoner som 

chattar hemifrån. Fokus i den litteratur som finns på området ligger ofta på tekniska lösningar 

och mjukvarufrågor, men allteftersom det digitala referensarbetet utvecklas anser jag att 

denna och liknande frågor är minst lika viktiga att lösa. 
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Trots att det så ofta påpekas hur viktig referensintervjun är för transaktionen, och att chatt är 

ett bra medium för att utföra den, används den inte särskilt ofta i Fråga Biblioteket för att bena 

ut frågorna ordentligt innan de besvaras. Som tidigare studier redan föreslagit skulle detta 

kunna bero på bibliotekariernas ovana vid mediet, eller pressen att besvara frågor snabbt. 

Frågan är dock om detta leder till en drastiskt försämrad kvalitet av referensarbetet? Då så 

många tillfrågade användare säger sig vara nöjda med tjänsten kanske svaret ändå blir good 

enough? Detta skulle styrka Carters påstående att bibliotekariens intuition kring en fråga ofta 

leder rätt. Att så är fallet går dock inte att utläsa ur den här studiens resultat, eftersom ingen 

utvärdering har gjorts av de studerade transkripten. En annan möjlighet är att 

referensintervjun är viktigare för instruktiv än informativ referenstjänst, vilket betoningen och 

den högre graden av användande i Jourhavande Bibliotekarie tyder på. Något som också blir 

tydligt i studien av chattsessionerna är att Janes tes om att som man frågar får man svar 

bekräftats – en generell fråga leder till ett generellt svar, ofta en webbsida som handlar om det 

efterfrågade ämnet, medan en mer direkt fråga kan få ett kortfattat faktasvar. 

 

Framtida studier 
Digitala referenstjänster är ett framväxande ämne och jag tror att mycket mer kommer att 

skrivas om det i framtiden. I dagsläget är tekniken relativt ung och fortfarande under 

utveckling. I takt med att servicen etableras kommer säkerligen många studier att göras och 

teorier och riktlinjer att skapas. Det ska bli spännande att följa utvecklingen. 

 

Umeå erbjuder en intressant arena för forskning på området inom den närmaste framtiden. 

Maj 2004 påbörjade stadsbiblioteket sitt deltagande i Fråga Biblioteket, och universitets-

biblioteket utreder enligt uppgift att gå med i Jourhavande Bibliotekarie-konsortiet. Det skulle 

vara mycket intressant att följa biblioteken från grunden och se på de likheter och skillnader 

som uppstår i hanterandet av den nya servicen – inte minst eftersom den planerade bryggan 

mellan tjänsterna kommer att implementeras inom en relativt snar framtid. 

 

Forskningen kring digitala referenstjänster har en hel del att hämta från andra discipliner än 

biblioteks- och informationsvetenskap. Under informationssökningsfasen till det här arbetet 

har jag kommit i kontakt med intressanta studier om bland annat chatt i exempelvis informatik 

och lingvistik. Dessa har inte använts då de inte passade inte in på frågeställningarna till den 
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här uppsatsen, men helt klart finns lärdomar att dra från forskningsresultat inom andra 

ämnesområden. 

 

Efter hand som den här uppsatsens frågeställningar besvarats har nya uppkommit. I en 

framtida studie med bredare tidsramar skulle det vara intressant att inte bara karaktärisera 

servicen i de digitala referenstjänsterna, utan gå in mer på djupet och titta närmare på 

skillnader i komplexitet mellan frågorna som ställs i de båda tjänsterna, hur olika typer av 

frågor besvaras, vad användandet eller ickeanvändandet av referensintervjun får för 

konsekvenser och så vidare. Först då kan välgrundade rekommendationer kring arbetssätt och 

utveckling göras. 
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BILAGA: EXEMPEL PÅ CHATTSESSIONER 
Exempel på chattsessioner från Fråga Biblioteket (först) och Jourhavande Bibliotekarie. 
 
info: Vänligen vänta på att en operatör svarar. 
info: All personal är upptagen med att hjälpa andra besökare. Vi kommer att hjälpa dig 
så fort någon blir ledig. 
info: Du pratar nu med 'Bibliotekarie Direkt (Stadsbibliotek X)'. 
Bibliotekarie Direkt (Stadsbibliotek X): Kan du vänta en stund? Jag är upptagen 
med en annan fråga. 
Svensken:ok 
info: Vänta ett ögonblick så kopplar jag över samtalet till 'Fråga biblioteket - Chatt 
(Stadsbibliotek X). 
info: Du pratar nu med 'Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X)'. 
Svensken: hejsan 
Svensken: jag undra 
Svensken:r 
Svensken: reglerna för att grunda ett land 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): vad? 
Svensken: kan man förklara sig självständig från sverige? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Finns inga 
Svensken: typ pågrund av religion? 
Svensken: så jag kan bara säga att jag grundar den självständiga 
Svensken: staten christiania? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Christiania ingår i landet Danmark 
Svensken:typ som i danmark 
Svensken: vaddå med att kalla det något annat 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Christiania kallas fristad inte 
självständig stat 
Svensken: ok 
Svensken: men strunt i namnet 
Svensken: jag kommer säkert på något 
Svensken: kan man grunda ett eget land? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): nej 
Svensken: varför inte? 
Svensken: står det i grundlagen? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Olika länder har olika grundlagar 
Svensken: varför kan man inte det i sverige 
Svensken:? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Du får se vad som står i den svenska 
grundlagen, finns i Sveriges rikes lag 
Svensken: var hittar man det? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): På vilket bibliotek som helst 
Svensken: finns det på nätet? 
Svensken: vet du om det finns På nätet? 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Jag letar 
Svensken: tack 
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): http://www.lit.seljuridik/lagbok.html  
Fråga biblioteket - Chatt (Stadsbibliotek X): Sök här 
Svensken:ok 
Svensken: hejdå 
Svensken: tack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lit.seljuridik/lagbok.html


Bibliotekarie Y Hej / Hello Student A. Välkommen! Vad kan jag hjälpa till med? 1 Welcome, what can 
do for you? 
 
Student A Har problem med att hitta material utifrån referenslistor. Det finns en mängd bra litteratur 
som skulle vara intressant till min c-uppsats men jag vet inte vilken sökbas eller sökord jag ska 
använda mig av. Tack på förhand! 
 
Student A Hejsan! Jag sitter här och har problem med att hitta material utifrån referenslistor 
 
Bibliotekarie Y Hej Student A 
 
Bibliotekarie Y Jag ser din fråga och för att hjälpa dig är det bra för mig att veta var du läser och 
vilket ämne 
 
Student A Kan inte ens urskilja om det är artiklar eller böcker 
 
Student A Ok jag läser psykologi 41-60 på högskolan i staden. 
 
Bibliotekarie Y Det kan vara väldigt klurigt att se om en referens är bok, artikel eller till och med en 
referens till ett kapitel. Vi kan börja med att gå in på Stadens högskolas hemsida och se vilka resurser 
som finns 
 
Student A ok 
 
Bibliotekarie Y Ser du bibliotekssidan for högskolan i Staden u? 
 
Student A ja då jag sitter med den här och söker for fullt = ) 
 
Student A Det lättaste måste ju vara bibliotekets egna katalog men får inte en enda träff där 
 
Bibliotekarie Y OK Student A då kör vi igång. Hur ser din första referes ut? 
 
Student A Brody, G & Stonernan, Z (1994). Sen står det en massa text men om jag hoppar till det 
kursiva så står det: Separate social worlds of siblings (pp-129-142). Hillsdale, NJ: Lawerence 
Erlbaurn 
 
Bibliotekarie Y Här är det e viktig detalj som avslöjar att det ar frågan om en bok, ämligen förlaget 
och förlagsorten. Hillsdale New Jersey och Förlaget Lawerence Erlbaurn. Sidangivelse pekar på att 
det nog är ett kapitel i boken. 
 
Student A Det bästa vore ju om du kunde få fram min referenslista men jag vet inte hur. har den i 
utskriftformat men längs upp står det P.A Rhode et al. /Evolution and Human Behavior 24 (2003) 261 
276) 
 
Student A ok ... och då sökerjag bäst? 
 
Bibliotekarie Y Nej, jag kommer inte att göra jobbet åt dig men kan ge dig lite tips om hur du kan 
klura ut vad det är frågan om. De första författaren är författare till kapitlet så det viktigaste är vad 
boken heter det brukar föregås av In eller i en svensk referens ordet i. Och så kommer bokens 
redaktör och bokens titel. 
 
Student A = ) låter bra det. Då var det titeln jag skrev innan 
 
Bibliotekarie Y Nu ärdet dags att gå in i först er egen bibliotekskatalog och leta boktiteln Separate 
social worlds of siblings 
 



Bibliotekarie Y OK det verkar som ni inte har den har boken på biblioteket i Staden. Då är nästa steg 
att se om den finns i Libris 
 
Student A ok 
 
Student A jag har hittat den! 
 
Bibliotekarie Y Då ser du att boken finns. Det stämmer med årtalet. Boken verkar finnas på två 
universitetsbibliotek i landet Stockholms universitet och Göteborgs. Ditt hemmabibliotek kan då göra 
ett fjärrlån, alltså be ett av dessa bibliotek kopiera kapitlet till dig. 
 
Student A ok ... så jag kontaktar mitt bibliotek, inte sthlm eller gbg? 
 
Bibliotekarie Y Ja, det är alltid ditt eget högskolebibliotek som tar den kontakten. 
 
Student A ok..men du nu tror jag att jag kan söka själv. Tusen tack för hjälpen! 
 
Bibliotekarie Y Tack själv och välkommen åter! 
 
Student A tack tack 


