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Sammandrag

Ett centralt tema i föreliggande uppsats är ordboksanvändning och informationsbeteende. Detta har tvärvetenskapligt 
undersökts  utifrån  en  lexikografisk  grund  med  bidragande  inslag  från  biblioteks-  och  informationsvetenskap. 
Uppsatsens  empiriska  material  utgörs  av  en  kvalitativ  studie  i  ordboksanvändning  bland  folk-  och  universitets-
bibliotekarier.  Resultatanalysen  har  givit  tre  dimensioner  av  ordboksanvändning:  individuellt  bruk,  bruk  i 
referenssituationer och låntagarbruk. Relaterat till två av informationsbeteendeprocessens komponenter, informations-
behov  och  informationsuppsökning,  varierar  dimensionerna  i  intensitet  och  omfattning.  Den  tredje  komponenten 
informationsanvändning är ett område som faller utanför uppsatsens syfte, men utgör en lika viktig del i förståelsen av 
ordboksanvändarens informationsbeteende. 
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1. Inledning

Att bevara och bruka kulturarvet är ett av de kulturpolitiska mål regeringen fastställt på agendan 

(Kulturpolitik 1996/97). Det kanske viktigaste kulturarvet vi har är vårt språk, vilket vi bevarar och 

förvaltar  genom  status-  och  inlärningsarbete  samt  korpusarbete.  Några  av  de  produkter 

korpusarbetet frambringar är ordböcker och lexikon, kulturarvsdokument som står fast förankrade i 

det kollektiva minnet. I strävandena att tillgodose kravet på ett komplett och välfungerande svenskt 

språk (se  Mål i  Mun 2002) utgör  biblioteken viktiga kulturarvsinstitutioner  för att  förvalta och 

förmedla information till samhällsmedborgare. Var och en har rätt till ett språk, varför ordböcker är 

oumbärliga informationskällor på bibliotek. 

   Bibliotek och lexikografi, ordboksvetenskap, har en flertusenårig, nära sammanflätad tradition. 

Några  av  de  äldsta  kända  textsamlingarna,  bibliotek  funna  i  Mesopotamien,  bestod  av 

förvaltningsdokument och ordlistor för kilskriftstecken (Pedersén 2005:4). Ordlistorna är idag en 

självklarhet  i  bibliotekens  mediautbud,  tillgängliga  i  både  bokhyllor  och  datorer.  Det  utbredda 

informationssamhället bidrar jämte ett ständigt förändrat språk till en mångfacetterad samling av 

ordböcker.  Ändå är kunskapen liten om användningen av dessa,  särskilt  när  det  gäller  svenska 

förhållanden.  Hur hanteras denna viktiga språkinformation bland informationen i övrigt? Vilken 

ställning har ordboken på biblioteket? En given yrkesgrupp att  i  detta sammanhang rådfråga är 

bibliotekarier, medvetna och professionella förmedlare av information. Hur kunniga är de gällande 

svenska ordböcker och användningen av dessa? Att bruka ett kulturarv är minst lika viktigt som att 

bevara det. Användarforskningen fyller därmed ett syfte att bidra till större förståelse för hur detta 

bruk kommer till uttryck.

1.1 Syfte

Syftet  med  föreliggande  uppsats  är  att  belysa  och  exemplifiera  ordboksanvändning  bland 

bibliotekarier på folk- och universitetsbibliotek. I fokus står svenska ordböcker i elektroniskt och 

tryckt format. Genom att föra ett tvärvetenskapligt resonemang ämnar jag undersöka kopplingen 

mellan  användarforskning  inom  å  ena  sidan  lexikografi  och  å  andra  sidan  biblioteks-  och 

informationsvetenskap och därmed öppna upp för nya infallsvinklar inom ramen för lexikografi.
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1.2 Disposition

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Det inleds med en forskningsöversikt i kapitel 2. Detta är 

indelat  enligt  2.1  om ordboksanvändning  och  2.2  om användarforskning  inom  biblioteks-  och 

informationsvetenskap.  Metod  och  material  presenteras  i  kapitel  3  med  metodologiska 

utgångspunkter i avsnitt 3.1 och material i avsnitt 3.2. Dessa åtföljs av resultat i kapitel 4. Kapitlet 

är  uppdelat  i  avsnitten  4.1  med  resultat  från  en  gruppintervju  och  4.2  med  resultat  från  en 

enkätundersökning. Resultaten diskuteras i  kapitel 5 indelat  i  5.1 om användarbeteende, 5.2 om 

informationsbehov, 5.3 om informationsuppsökning, 5.4 informationsanvändning. Det sista kapitlet 

6 ger en sammanfattning av uppsatsen och de slutsatser som framkommit.

2. Forskningsöversikt

Eftersom uppsatsen vilar på en lexikografisk grund har jag valt att inleda forskningsöversikten med 

ett avsnitt om ordboksanvändning och därefter ett avsnitt om användarforskning inom biblioteks- 

och informationsvetenskap (BoI). Det användarcentrerade paradigmet inom respektive fält har en 

kort tradition bakom sig och därför ett förhållandevis bräckligt teoretiskt utgångsläge. Som jag i 

avsnitten nedan kommer att belysa ger forskningen inom BoI ett flertal modeller och teorier till 

skillnad  från  lexikografin  som i  stort  sett  bara  uppvisar  ett  par  allvarligare  försök  att  bilda  en 

teoretisk  ram.  Inledningsvis  redogör  jag  för  vissa  centrala  begrepp  för  att  sedan  beskriva 

utvecklingen av användarforskningen fram till idag.

2.1 Ordboksanvändning

Lexikografi  definieras enklast som ordboksvetenskap. Går man djupare in på betydelsen förstås 

ämnet som ”utarbeiding av ordbøker og undersøkelse og utvikling av teorier om ordbøkers tilkomst, 

egenskaper, formål og bruk” (NLO 1997:169). Därmed indelas vetenskapen i en praktisk och en 

teoretisk  huvudfåra  förgrenade i  olika  underavdelningar.  Den praktiska sidan  är  som begreppet 

antyder  förknippat  med  genomförande  av  ordboksprojekt  vilket  innebär  att  ”observera,  samla, 

4



utvälja,  analysera  och  [...]  beskriva”  (Svensén  2004:3)  språkliga  enheter  i  en  ordbok.  Det 

sammantagna materialet presenteras därefter i en elektronisk och/eller tryckt utgåva. 

   Enligt  Tono (2001:8) är lexikografens uppgift att  undersöka ”how precisely we can describe 

language and generalize its particular syntactic, phonological, semantic, and ortographical features”.

Inför ett ordboksprojekt vore det därför fördelaktigt, för att inte säga nödvändigt, att hämta kunskap 

från det teoretiska planet. Teoretisk lexikografi, metalexikografi, förklaras i NLO (1997:15) som ett 

övergripande  begrepp  för  användarforskning,  ordbokskritik  och  ordboksforskning.  Enligt 

Dictionary  of  Lexicography (1998:85)  kan  ytterligare  underavdelningar  anges  beroende  på 

ordboksverkets  inriktning  och  syfte.  Tidigare  innebar  lexikografi  enbart  en  koppling  till  det 

praktiska arbetet,  men som Tono (2001:7) nämner har detta synsätt  förändrats under de senaste 

decennierna och givit upphov till ett större erkännande av metalexikografiska inslag. Mycket hänger 

också samman med det perspektivskifte som uppstod under 1970-talet då både ordboksproducenter 

och ordboksforskare började inse vikten av användaren i ordbokssammanhang. Ordboken kom då 

att framstå som ”a tool for the solution of problems that people may have when using a language” 

(Bogaards 2003:38). Det kan tyckas självklart idag att utarbeta ordböcker efter användarens behov 

och syften, men som Bogaards fortsätter dröjde det ytterligare ett par decennier innan forskningen 

på  allvar  började  utvidgas.  Därav  följer  att  användarforskningen  utgör  det  yngsta  och  minst 

utvecklade forskningsområdet inom metalexikografi. 

   Bland de första att uppmärksamma behovet av empirisk användarforskning blev H. E. Wiegand 

och därefter R. R. K. Hartmann. Wiegand efterlyste under ett anförande 1977 (se Tono 2001:10) en 

sociologisk  aspekt  på  användaren,  något  Hartmann  skulle  komma  att  vidareutveckla  några  år 

senare.  I  Lexicography:  Principles  and Practice (1983:11)  klassificerar  han ordboksanvändning 

enligt faktorerna information (betydelse, uttal, stavning etc.), användare (elev, recensent, forskare 

etc.), funktion (ordsökning, översättning etc.) och syfte (språkinlärning, läsförståelse, skrift etc.). 

Som Tono (2001:10) påpekar innebar Hartmanns klassificering en samtida innovation eftersom inte 

bara  en  sociolingvistik  aspekt  inkluderades  i  användarsammanhang,  utan  även  faktorer  som 

uppslagsfärdigheter och sökmetoder. 

   Ett  annat  viktigt  inslag  som  kom  att  prägla  synen  på  användarforskning  var  den  ökande 

medvetenheten  om metodologiska  principer  och  tillvägagångssätt.  För  att  förstå  sammanhanget 

mellan  ”kulturellen  Tätigkeitsbereichen,  Typen  von  Wörterbuchbenutzungssituationen  und 

Wörterbücher” (Wiegand 1998:260)1, utnyttjades en rad olika undersökningsmetoder, till en början 

övervägande kvantitativa. ”It is noteworthy that most studies back in the 70s and 80s were either 

case studies or of survey-questionnarie”, förklarar Tono (2001:64) och lyfter sedan fram trenden ett 

1 Min översättning: kulturella verksamhetsområden, typer av ordboksanvändningssituationer och ordböcker. 
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tiotal  år  senare  att  utnyttja  mer  tolkningsbara  metoder  i  form  av  direktobservationer  och 

kontrollerade  experiment.  Det  nya  metodparadigmet  skulle  även  uppfattas  som  kritik  av  det 

föregående  och  ge  upphov till  ett  avgörande  perspektivskifte,  något  som tydliggörs  i  ljuset  av 

användarforskningen  inom  BoI.  (Vidare  därom  i  avsnitt  2.2.)  Viktigt  att  i  detta  sammanhang 

poängtera  är  fördelarna  med  båda  metodprinciperna  eftersom de  har  ”a  potential  for  revealing 

different aspects of human behaviour complementarily” (Tono 2001:65).  

   Nuläget inom lexikografisk användarforskning upplevs av forskarna som förhållandevis splittrat i 

avsaknad  av  en  teoretiskt  hållbar  inramning.  En  ingång  vore  att  som  Hartmann  (2003:437) 

problematisera  begreppet  disciplin  och  placera  in  metalexikografi  i  ett  diskursanalytiskt 

sammanhang.  Den  Hartmann  refererar  till  är  Wiegand  (1998)  som  hittills  står  som  den  enda 

bidragsgivaren  till  en  enhetlig  teoribildning.2 Genom att  följa  handlingsteoretiska  modeller  och 

betona  fenomenspecifika  datainsamlingar  hoppas  han  på  att  ”die  theoretische  und methodische 

Orienterungslosigkeit  der  Wörterbuchbenutzungsforschung  bald  überwunden  wird”  (Wiegand 

1998:1030).3 En andra, mycket intressantare ingång vore dock att som Hartmann, och Wiegand med 

honom, plädera för en riktning mot tvärvetenskap, något som försiktigt antyddes redan för tjugo år 

sedan av Sinclair (1983). De områden han då sneglade på var informationsteknologi och lingvistik, 

”because I believe that the relevant theory is to be found in these areas or via these areas” (Sinclair 

1983:7). Sinclairs påstående är ytterst aktuellt idag, vilket Hartmanns tvärvetenskapliga funderingar 

är  ett  gott  tecken  på.  I  föreliggande  uppsats  riktas  intresset  mot  biblioteks-  och 

informationsvetenskap,  ett  område  som  samtidigt  med  lexikografin  insåg  vikten  av 

användarcentrerad  forskning,  men  som  idag  befinner  sig  betydligt  längre  fram  i  användar-

forskningen än lexikografin.

2.2 Informationsbeteende

Avsnittsrubriken  ”informationsbeteende”  är  vald  för  att  etikettera  det  innehåll  som  fältet 

användarstudier  inom BoI  behandlar.  Att  definiera  vad  informationsbeteende  är  leder  dock  till 

problem redan vid förleden information; att det är ett svåravgränsat begrepp avspeglas också i den 

2 I skrivande stund har dock den danske lexikografen Sven Tarp vid Handelshøjskolen i Århus nyligen försvarat sin 
avhandling Leksikografien i grænslandet mellem viden og ikke-viden. Generel leksikografisk teori med særlig  
henblik på lørnerleksikografi. I avhandlingen har Tarp utvecklat en generell teori för lexikografisk forskning 
inspirerad av den dialektiska materialismen. Vidare upplysningar finns att hämta från Handelshøjskolens hemsida 
http://www.asb.dk/about/departments/isek/projekter/20060927.aspx

3 Min översättning: bristen på teoretisk och metodisk orienteringsförmåga inom ordboksanvändarforskningen snart 
kommer att övervinnas.
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BoI-relaterade litteraturen. Enligt Case (2002:43) är det centrala problemet att samma term används 

för att beteckna flera olika koncept inom vitt skilda discipliner och därmed inte går att beskriva 

enligt ett universellt mönster. De problemyttringar som uppstår, menar Case, rör sig kring fem typer 

av  frågeställningar  som  forskare  brottats  med  ända  sedan  Shannon  och  Weaver  lanserade  sin 

inflytelserika  kommunikationsmodell  1949  (2002:50).  De  avgörande  tvistefrågorna  gäller  om 

information  måste  reducera  osäkerhet,  anta  en  fysisk form,  uppfattas  som en  struktur eller  en 

process, uppbära ett  syfte, samt om information måste vara  sann för att tolkas som information. 

Härom uppvisar forskningslitteraturen en rik flora av olika resonemang och det är ogörligt att här 

närmare redogöra för dessa. Det är, som Case påpekar, ”important to note that defining information 

in an absolute and final sense is not entirely necessary for the study of information phenomena to 

proceed” (2002:59). Den definition som utgör utgångspunkt i föreliggande uppsats är hämtad från 

Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS 2004), med följande innebörd av 

informationsbegreppet:

Data presented in readily comprehensible form to which meaning has been attributed within the context of its use. In 
a more dynamic sense, the message conveyed by the use of a medium of communication or expression. Whether a 
specific message is informative or not depends in part on the subjective perception of the person receiving it. 

Definitionen  ovan  indikerar  särskilda  kärnområden  för  forskningen  inom informationsbeteende: 

informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning. Dessa förklarar Savolainen 

(2003:74) som en beteendekedja med ”antagandet att fenomen kallade informationsbehov utlöser en 

informationssökningsprocess  som  utmynnar  i  användning  eller  utnyttjande  av  anskaffad 

information”.  Savolainen  väljer  att  i  detta  sammanhang  utgå  från  informationssökning som 

övergripande term för forskningsområdet, medan jag anser att termen informationsbeteende är mer 

heltäckande  och  beskrivande.  Förklarat  enligt  T.  D.  Wilson  (1999:249)  förstås  informations-

beteende som ”those activities a person may engage when identifying his or her own needs for 

information,  searching  for  such  information  in  any  way,  and  using  and  transferring  that 

information”, en definition som jag understöder.  

Användarstudier  ger  således  ”modeller  av  och  kunskap  om  människor  informations-

sökningsprocesser” (Limberg 1998:15). Denna kunskap har som forskningstradition kontinuerligt 

utvecklats  under  1900-talet,  men  inleds  på  allvar  först  under  seklets  mitt.  Ett  flertal 

forskningsöversikter  (jfr  t.ex.  Case  2002;  Wilson  1994)  beskriver  tiden  fram  till  1948  som  i 

huvudsak koncentrerad till undersökningar av bibliotekssystem och olika informationskanaler. Med 

påverkan från Royal Social Scientific Information Conference 1948 vidgades fältet till att även gälla 

informationsbeteende generellt. Men det är 1960-talet som blir ett avgörande decennium då man nu 
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börjar inse den komplexitet och svårfångade karaktär som kännetecknar informationsbeteende, en 

insikt bevisad av de modeller för olika informationsfenomen som samtidigt utvecklas (Savolainen 

2003:81 f.). Forskningsansatsen förhöll sig dock övervägande strukturinriktad med användarstudier 

som ”syftade till att utforska hur och i vilken utsträckning olika informationssystem används av 

olika grupper” (Sundin 2003:22). Som Sundin fortsätter innebar det till största delen kvantitativa 

forskningsmetoder genom survey-undersökningar med användargrupper i huvudsak bestående av 

akademiker och forskare. 

   Småningom uppstod kritiska röster kring den systemorienterade forskningen och i fokus ställdes 

det som Case (2002:6) belyser: ”What was actually studied were the information sources and how 

they were used, rather than the individual users, their needs (as they saw them), where they went for 

information, and what kind of results they experienced.” I en välciterad artikel kategoriserar Dervin 

&  Nilan  (1986)  den  traditionella  forskningens  problemområden  och  beskriver  den  förändrade 

forskningsinriktningen som ett paradigmskifte,  mot individcentrerade ansatser. Det nya synsättet 

menar Sundin (2003:23) ”har haft stor betydelse för synliggörandet av användaren utifrån dennas 

egna perspektiv”, i praktiken ett förhållningssätt starkt präglat av kognitiva influenser. Litteraturen 

från  denna  tidsperiod  fram  till  1990  uppvisar  en  mängd  olika  modeller  och  teorier  kring 

informationsbeteendeprocesser, vilka närmare beskrivs i t.ex. Wilson (1994), eller Limberg (1998) 

ur ett nordiskt perspektiv. Den kanske mest inflytelserika forskaren att nämna är Brenda Dervin 

(1986; 2003) med sin Sense-Making-teori, men även Wilson (1999) har utvecklat modeller värda 

att uppmärksamma. (Dessa behandlas närmare i avsnitt 5.) 

   Det senaste decenniet har inneburit ett vidgat perspektiv på användaren som aktör i en social 

kontext inom vilket informationsbeteendet konstrueras i sociokulturella sammanhang. Skapandet av 

den internationella konferensen Information Seeking In Context (ISIC 1996) kan ses som ett led i 

den kritik som riktades mot paradigmskiftets alltför rationella och individcentrerade synsätt (Sundin 

2003:25).  Denna  kontextorienterade  ansats  har  vid  sidan  av  en  kognitiv  linje  befästs  och 

vidareutvecklats främst inom den nordiska BoI-forskningen med fenomenologiska (Limberg 1998) 

och domänanalytiska (Hjørland 2002) inslag. 

För den obevandrade inom BoI-området kan det breda fältet användarstudier uppfattas som ett 

myller  av  teoretiska  och metodologiska  infallsvinklar.  I  jämförelse  därvid  framstår  den lexiko-

grafiska  användarforskningen  som  trögutvecklad  och  självcentrerad.  Båda  utgör  unga 

vetenskapsgrenar, vilket är en gemensam faktor bakom de olika karaktärsdrag som disciplinerna 

uppvisar. En andra gemensam faktor är något forskarna inom båda läger efterlyser: vetenskaplig 

kommunikation inom gränserna i allmänhet, över gränserna i synnerhet. För att på sikt stärka den 

egna grunden anser jag att tvärvetenskap utgör en central byggsten att införliva i det vetenskapliga 
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bygget.

3. Metod och material

3.1 Metodologiska utgångspunkter

De  metoder  för  datainsamling  som  förekommer  i  lexikografiska  användarundersökningar  är  i 

huvudsak de samma som i beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen och lika präglade av anti-

positivism.  Konkret  innebär  det  främst  kvalitativa  metoder,  i  föreliggande  fall  intervju-  och 

enkätundersökningar. Mitt syfte med uppsatsen är att bedriva en fallstudie i ordboksanvändning för 

att  exemplifiera hur  detta  bruk  kommer  till  uttryck  bland  folk-  och  universitetsbibliotekarier. 

Småskaliga  studier  motiveras  bl.a.  av  Tono  (2001:65)  som  poängterar  att  ”dictionary  use  is 

characterised  by  a  very  personal  intellectual  experience,  happening  in  a  particular  social  and 

cultural setting, which can be better understood by the interpretive perspective”. Likaså diskuterar 

Wilson (1990:8) ur ett BoI-perspektiv fördelar med kvalitativa metoder och lyfter fram förhållandet 

till informanten som ”a partner in the research process, rather than as an object of research”. Den 

intervju- och enkätmetod jag utgår ifrån skulle därmed kunna ge en djupare insikt om individuella 

och kontextuella användarsituationer. 

Steinar Kvale diskuterar i  Den kvalitativa forskningsintervjun  (1997) både för- och nackdelar 

med intervjumetoden utifrån den kritik som ofta förekommer i samband med forskningsintervjuer. 

Kritiken är sprungen ur debatten om kvalitativ kontra kvantitativ forskning med vetenskaplighet 

och objektivitet som viktiga värdemätare. Utan att fördjupa mig i den tvisten tar jag ställning för 

intervjun som ett fullgott förfaringssätt att bygga upp kunskap kring mitt undersökningsområde i 

samspel med mina informanter. Detta samspel avser här ett förhållningssätt enligt den symboliska 

interaktionism Trost  (2005:23 f.)  beskriver:  ”Intervjun går  bland annat  ut  på att  förstå  hur den 

intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld 

ser ut. [...] Det innebär bland annat att intervjuaren skall sträva efter att få svar på frågan hur snarare 

än på frågan varför.” Intervjun kännetecknas som en interaktion åt båda hållen mellan intervjuaren 

och den intervjuade – ”tillsammans kommunicerar de med varandra och den kommunikationen ska 

vara rimlig; ansvaret för detta ligger helt hos intervjuaren” (2005:31).   

9



Även  olika  former  av  intervjuer  omtalas  av  Kvale  och  Trost.  Den  form  jag  utgår  ifrån, 

gruppintervjun, anser jag bäst lämpad för uppsatsen i hänseende av tids- och utrymmesaspekter. 

Trots den etiska och reliabla tveksamhet som råder kring att intervjua i grupp, menar jag att gruppen 

mycket väl kan ”frambringa en livfull och  mellanmänsklig dynamik och demonstrera det sociala 

samspel som leder fram till intervjuuttalandena” (Kvale 1997:263). Dessutom är mitt metodval ett 

uttryck för en viss experimentlusta att utforska (grupp)intervjuns möjligheter.

På motsvarande sätt som i intervjuundersökningen ger en enkät med öppna frågor en möjlighet 

att få en mer beskrivande utsaga av informanten. Visserligen uttrycker Trost (1994:68) en varning 

för  en  sådan utformning av enkäter  eftersom svaren  då  tenderar  att  bli  mer  svårhanterade  och 

tidskrävande för båda parter. Detta risktagande ska ställas mot ett mer strukturerat frågeformulär 

med  fasta  svarsalternativ  och  därmed  högre  standard  på  svaren,  dvs.  mindre  variation.  Den 

varningen faller utanför mitt syfte med undersökningen, eftersom det just är de svarandes olika sätt 

att associera, svarens olika dimensioner, som intresserar mig och inte jämförbara variabler i någon 

statistisk bemärkelse. Att en enkät är strukturerad eller inte avser även själva undersökningen i stort. 

En klart  formulerad frågeställning,  som i föreliggande fall,  ger en hög struktureringsgrad vilket 

tillsammans  med  en  låg  standardiseringsgrad  av  svarsmaterialet  tydligt  utmärker  kvalitativa 

undersökningar (jfr Trost 1994:57). 

3.2 Material 

För att  få en viss  jämförelsegrund mellan mina informanter  och samtidigt  belysa  den skiftande 

verksamheten  på  bibliotek  valde  jag  att  kontakta  bibliotekarier  vid  både  folk-  och 

universitetsbibliotek. Samtliga folkbibliotek befinner sig inom samma mellansvenska region i större 

eller mindre kommuner sorterade både som huvudbibliotek och filialer. I en av dessa kommuner är 

universitetsbiblioteket  beläget.  Informanterna,  i  det  följande  universitetsbibliotekarier  (UB), 

intervjuades i en grupp bestående av tre personer. De tillfrågade fick i förväg fundera kring centrala 

frågeställningar i min undersökning för att kunna reflektera kring ordboksanvändning i yrkeslivet. 

På så vis ger intervjusituationen större införståelse för samtalsämnet och djupare diskussion inom 

en tidsmässigt begränsad ram. Utifrån dessa frågeställningar utformade jag en intervjuguide (se 

bilaga 1) för att försäkra mig om att jag skulle täcka de områden jag var intresserad av, utan att 

slaviskt följa varje angiven fråga. Intervjun fick istället löpa relativt fritt och utforma sig som en 

informell gruppdiskussion. Intervjun spelades in på band och blev 45 minuter lång. Jag gjorde inga 

anteckningar under intervjuns gång, utan jag skrev ner intryck och intressanta iakttagelser direkt 
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efteråt.  Utskriften  av  intervjun  gjordes  i  ett  vanligt  Word-dokument  med  viss  anpassning  till 

skriftspråket. Således angav jag inte minutiöst varje yttrande eller paus, utan koncentrerade mig på 

det innehållsliga. För att skapa mening i mitt intervjumaterial använde jag mig av olika ad hoc-

tekniker (se Kvale 1997:185). Detta innebär att jag efter en utskrift av intervjun läste igenom texten 

och bildade mig en allmän uppfattning om innehållet. Därefter grupperade jag in data i lämpliga 

områden, i huvudsak enligt de kategorier som finns angivna i intervjuguiden. Innehållet inom varje 

kategori  vidareanalyserades  och  sammanlänkades  för  att  slutligen  bilda  ett  begreppsligt 

sammanhang i resultatdelen. Detta gav ett överskådligt underlag för djuptolkning och diskussion av 

materialinnehållet.

Enkätformuläret återges i bilaga 2 och är baserat på intervjuguiden för att ge samma frågor till 

folkbibliotekarierna (FB). En förfrågan om medverkan i enkätundersökningen skickades ut till ett 

bekvämlighetsurval om fem folkbibliotek varav fyra svarade. Inalles blev det femton enkätsvar, ett 

lämpligt antal i hänseende av undersökningens småskaliga karaktär. Materialet numrerades enligt 

inkomna svar och sammanställdes enligt samma ad hoc-teknik som ovan. Data grupperades således 

in  enligt  de  redan  givna  kategorierna,  med  ett  tillägg  för  övriga  synpunkter.  Data  rörande 

elektroniska  ordböcker  införlivades  dock  i  kategorin  om  ordbokens  roll  eftersom  det  föll  sig 

naturligast  så  i  löptexten.  I  samband  med  resultatdiskussionen  i  avsnitt  5  förs  ett  teoretiskt 

resonemang kring mitt tolkningsförfarande. 

4. Resultat

Resultaten  är  indelade,  förutom  enligt  bibliotekarietyp,  även  i  kategorier  utformade  enligt 

intervjuguiden  och  enkätformuläret.  Jag  inleder  med  en  övergripande  bakgrundsbeskrivning  av 

bibliotekens  hantering  av  ordböcker  gällande  placering,  bestånd  och  inköpspolicy.  Ett  av  de 

tillfrågade  folkbiblioteken  får  i  detta  fall  utgöra  ett  representativt  exempel  i  frågan.  De  övriga 

kategorierna svarar på frågor om informantbakgrund, användning av och kunskap om ordböcker, 

ordbokens  roll  i  olika  perspektiv  och  slutligen  om  elektroniska  ordböcker.  Intervjucitaten  är 

numrerade för hänvisning i diskussionsavsnittet. 
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4.1 Universitetsbibliotekarier 

4.1.1 Bakgrund

Det undersökta universitetsbiblioteket är en av de biblioteksinstitutioner i Sverige som enligt lag 

erhåller pliktleverans. Lagen innebär att all skrift som faller inom tryckfrihetsförordningen levereras 

i ett exemplar till biblioteket, med undantag för dagstidningar och oförändrade nytryck av böcker. 

Samlingen av svenska ordböcker är således så gott som heltäckande på det valda biblioteket och 

omfattar  idag  sammanlagt  ett  tusental  exemplar,  inklusive  tvåspråkiga  lexikon.  Ordböckerna 

placeras  i  hyllan  Fc(x),  klassifikationskoden  för  svenska  ordböcker  enligt  SAB-systemet 

(klassifikationssystem  för  svenska  bibliotek).  Samtliga  ordböcker  är  märkta  som  referensverk, 

vilket  innebär  att  de  inte  lånas  hem  utan  enbart  fungerar  som  dagslån  för  användaren  inom 

biblioteket.  Någon  systematisk  lånestatistik  finns  därför  inte  att  tillgå.  De  allmänna 

referensexemplaren,  dvs.  Svenska  Akademiens  Ordlista  (SAOL),  Svensk  ordbok  m.fl.,  finns 

tillgängliga  i  de  s.k.  handbiblioteken  i  anslutning  till  läsesalar  och  gruppstudierum  samt  i 

informationsdisken för bibliotekarierna. Specialordböcker och flerbandsverk står uppställda vid den 

språkvetenskapliga  sektionen,  eller  är  placerade  i  magasin  när  det  gäller  äldre  verk.  Gallring i 

samlingen sker endast undantagsvis om något exemplar är nött och obrukbart, i övrigt sparas och 

magasineras allt material kontinuerligt.

4.1.2 Intervjuresultat

Personerna

De  tre  universitetsbibliotekarierna  har  något  olika  ansvarsområden  och  bakgrund  relaterat  till 

utbildning och arbetserfarenhet. Samtliga tjänstgör ett antal timmar i veckan i informationsdisken 

med utåtriktad verksamhet och låntagarservice, s.k. yttre tjänst. Vid referenssamtal med låntagaren 

används  den  lokala  bibliotekskatalogen  och  den  nationella  katalogen  LIBRIS  som  basala 

sökmotorer.  Mera  sällan  förekommer  andra  kataloger  eller  databaser,  t.ex.  för  övriga 

universitetsfilialer.  ”Diskpassen”  innebär  även  viss  hantering  av  böcker  och  media,  som 

framtagning av dokument, registrering och märkning. Det huvudsakliga dokumentformatet utgörs 

av  tryckta  böcker,  tidningar  och  tidskrifter,  vilka  ofta  även  finns  tillgängliga  elektroniskt. 

Efterfrågas speciella  dokument,  som handskrifter eller bilder,  hänvisas låntagaren till  respektive 

avdelning. Inre tjänst avser arbetsuppgifter i kontorsutrymmen och möteslokaler avgränsade från 

låntagarsidan.  
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A har haft bibliotekarietjänst sedan 30 år tillbaka, men har inte gått någon specifik utbildning för 

yrket.  Huvudsakliga ansvarsområden är förutom låntagarservice även retrospektiv katalogisering 

(äldre  katalogposter  anpassas  till  nytt  system)  och  inköp  av  kursböcker.  A  verkar  även  som 

kontaktperson för ett antal humaniorainstitutioner vid universitet. 

B är biblioteksassistent sedan 10 år tillbaka och jobbar främst i informationsdisken, men hanterar 

även  registrering  av  fjärr-  och  närlåneböcker.  Utöver  det  har  B  ett  övergripande  ansvar  för 

avdelningens timanställda. B är inte färdigutbildad bibliotekarie, men har sedan gymnasiet till och 

från jobbat på bibliotek. 

C är bibliotekarie och ansvarig för referensavdelningen, expeditionen och dess schemaläggning. 

Anställningstiden inom nuvarande tjänst uppgår till 21 år efter bibliotekarieutbildningen vid annat 

lärosäte. 

Användning och tillgång

Intervjusamtalet inom denna kategori rör sig mellan tre dimensioner av ordboksanvändning utifrån 

informanternas  perspektiv,  som  jag  valt  att  nämna  individuellt  bruk,  låntagarbruk och  bruk  i  

referenssituationer (informationsförmedling mellan bibliotekarie och låntagare). Dessa dimensioner 

varierar i intensitet och omfattning mellan informanterna och är i hög grad kontextbundna, men lika 

mycket  baserade  på  kunskapsnivå  och  tidigare  erfarenheter  av  ordboksanvändning.  De  olika 

bruksformerna inbegriper ordboksanvändning i  både passiva (läsning och lyssnande)  och aktiva 

(skrivning och tal) språkaktiviteter, med tonvikt på den aktiva formen.

  Den  inledande  frågan  gäller  i  vilka  sammanhang  som  svenska  ordböcker  används  och  mer 

specifikt vilka de ordböckerna är. C är i detta fall den flitigaste individuella brukaren och använder 

dagligen  såväl  tryckta  som  elektroniska  ordböcker,  företrädesvis  Svenska  Akademiens  Ordbok 

(SAOB) och Svenska Akademiens Ordlista (SAOL). Oftast är det osäkerhet kring stavning eller ett 

uttrycks innebörd som får C att konsultera en ordbok. I motsats till C använder A ordböcker mindre 

frekvent på arbetsplatsen, men relaterar gärna till privat bruk: ”När vi sitter och äter tillsammans, så 

har jag alla lexika där och så blir det diskussion om nåt ord så rycker jag ut den där, så slår vi upp. 

Det slås mer hemma än vad det gör på jobbet.”

När ordböcker väl kommer till bruk på arbetsplatsen är det i liknande situationer som ovan och 

då ”mera på skoj”. Enligt A är det inte ens alla kollegor som har ordböcker på rummet. B instämmer 

i  detta,  men  förklarar  sig  ändå  oftare  använda  ordböcker  än  vad  A  gör,  dock  inte  i  lika  hög 

utsträckning  som  C.  Den  mellanzon  B  hamnar  i  kan  även  relateras  till  vilka  referensverk  B 

använder. Utöver konventionella ordböcker som SAOL eller Synonymordboken, anser B att Svenskt  

Ämnesordsregister är en viktig informationskälla, ”för då är det ju så att man söker ett ord som 
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betyder  snarlikt  eller  så”.  Kunskapen  om  ämnesord  och  tesauruskonstruktion  utgör  en  del  av 

bibliotekarieutbildningen, något både B och C haft erfarenhet av, men någon regelrätt undervisning 

i ordboksanvändning är det endast C som kan relatera till. A ifrågasätter sådan undervisning och 

hänvisar till ordbokens natur som ”självinstruerande. [...] Du ska inte behöva utbilda dig för att slå i 

en  [ordbok].  Då  är  det  något  fel.”  Därmed  sagt  att  biblioteket  inte  heller  bedriver  någon 

undervisning. A:s yttrande knyter an till frågan om de inledande bruksanvisningarna i ordböcker 

utnyttjas och vidare om ordboksanvändning i något fall kan verka problematiskt, t.ex. att den sökta 

informationen  inte  hittas.  Något  större  intresse  att  i  förberedande  pedagogiskt  syfte  läsa 

bruksanvisningarna finns inte bland informanterna, annat än ”för skojs skull” enligt C. Däremot 

kommer de till hands när det uppstår problem vid sökning i ordboken, så som det förklaras av B: 

[1] B: Ja, men det är mer om man är tveksam, om man inte hittar ett ord eller så, så går man ju till bruksanvisningen 
sen.
Intervjuare: Det är inte det första du gör då?
B: Nej, för man tror att alla ordböcker är likadana i uppställning och så. Det är först om det börjar krångla som man 
går dit då [A: Man förutsätter det], ja förutsätter det så.

Även det egna omdömet, språkkänslan, brukar fungera vid problemsituationer, dock i många fall 

bekräftad  efter  en  kontroll  i  ordboken.  En  tredje  lösning  är  att,  som  C,  göra  en  sökning  i 

konkordanser ”och försöka hitta nåt sammanhang där ordet finns och hoppas att det är rättstavat och 

så”.  

Referenssituationer  är  den  dimension  som  ställer  högst  krav  på  bibliotekarien  att  kunna 

samverka  med  och förmedla  tillförlitlig  information  till  låntagaren.  Följande  dialog  belyser  ett 

typfall för informant B:  

[2] A: Men när använder du Synonymordboken? Observera att den heter Synonymordboken.
B: Men när man gör en sökning mot nån tycker jag ofta att [A: Aah, vad fiffigt!], för ibland har dom inte egna 
ämnesord riktigt. Det är därför jag menar att man använder SAB:s ämnesordsregister. 
A: Ja, det är så du menar. Nu förstår jag. 
B: Och jag kan själv säga att jag inte har så mycket fantasi att jag kan hitta på ämnesord åt dom, utan man får ju 
ofta styra över dom till att använda...
A: Och det är ett användningsområde som jag inte tänkt på när det gäller den.

Vid  frågan  om  motsvarande  även  gäller  för  mer  specifika  ämnesområden  med  särskilda 

terminologilexikon, nämner C möjliga ämnen som ekonomi, medicin och teknik, men användning 

av dessa lexikon sker mera sällan. Referenssituationer kräver god kännedom om dylika verk, vilket 

framkommer vid följdfrågan om hur medvetna informanterna är om olika ordböcker. Samtliga anser 

sig känna till en spännvidd av ordböcker, från etymologiska till elektroniska varianter, samt vissa 

specialordböcker som exempelvis  Baklängesordboken. Även utgivande förlag är i många fall en 

nödvändig  uppgift  för  informationssökning  eller  vid  inköp  och  här  namnger  informanterna  de 
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största förlagen, bl.a. Norstedt, Bonnier och Prisma.  

Eftersom låntagargruppen till  stor del består av utländska studenter och gästforskare omtalas 

tvåspråkiga ordböcker ofta i  intervjusamtalet  och kan därför inte förbises.  Målspråket  är  nästan 

uteslutande engelska, även om C vid sällsynta tillfällen haft nytta av italienska eller spanska lexikon 

för att försäkra sig om korrekt stavning i boktitlar eller andra verk. För att underlätta konversationen 

på  engelska  och  undvika  felaktiga  bibliotekstermer  finns  en  stencil  att  tillgå,  egenhändigt 

sammanställd av en engelsktalande kollega till informanterna (se utdrag i bilaga 3). Stencilen listar 

de  viktigaste  bibliotekstermerna  översatta  till  både  svenska  och  engelska  (enligt  engelsk  och 

amerikansk  stavning)  samt  exemplifierar  s.k.  falska  vänner  och nyttiga  fraser  att  använda mot 

låntagaren. B motiverar nyttan av ett sådant hjälpmedel med dess effektiva värde: 

[3] För det är ingenting som man går och slår upp vad hylla heter på engelska i ett engelskt lexikon och så, att man 
får tusen olika betydelser, men man får i den där korta, koncisa ordlistan som NN har gjort, så får man den rätta 
betydelsen direkt.

Ordboksanvändning i mindre formellt  syfte  uppstår när t.ex. C ”av nån underlig anledning” får 

telefonsamtal av låntagare som efterfrågar stavning av vissa ord. Låntagaren har då haft problem att 

finna  orden i  tryckta  eller  internetbaserade  ordböcker,  ett  problem C anser  roligare  att  lösa  ju 

besvärligare det är. 

Den  tredje  dimensionen  av  ordboksanvändning,  det  faktiska  låntagarbruket,  baserar  sig  på 

informanternas egna uppfattningar om och spekulationer kring hur det är. Att någon reell kunskap 

inte existerar menar A bero dels på avsaknad av lånestatistik eftersom samtliga ordböcker är märkta 

som referensexemplar och därför inte registreras, dels på att graden av självservice är högre på 

(detta)  universitetsbibliotek  i  jämförelse  med  en  mer  aktiv  betjäning  på  folkbibliotek,  ”därför 

märker vi inte av dom [låntagarna], för de sköter det där själva, tror jag”. Att så är fallet bekräftar C 

i skämtsam ton eftersom ordböckerna i handbiblioteket i många fall är ”sönderlästa” eller felställda. 

Dessa yttre tecken på att ordböckerna faktiskt används leder till vidare funderingar kring vilka som 

använder  ordböcker.  I  den  generellt  sett  homogena  låntagargruppen,  studenter  och  forskare, 

urskiljer A två typer av möjliga användare: 

[4] A: Jag tror det går en skiljelinje mellan dom som använder ordböcker och dom som inte använder ordböcker. 
Korsordslösare, ordbögar och såna där och dom letar upp sånt här själva och dom har alltid haft lexika hemma och 
sen har vi dom som är totalt ointresserade och dom lär sig kanske inte nya ord. Jag vet inte?
Intervjuaren: Även om det handlar om studenter?
A: Ja, jag tror att dom som behöver det här, dom som letar mer, tidningsläsare. Dom tre studenter, fyra, som läser  
dagstidningar, dom blir ju tvungna att slå upp ord och det får man ju göra hela livet. 

C pekar på att det även finns många studenter med invandrarbakgrund som ännu inte nått tillräcklig 

kunskapnivå i svenska för att tillgodogöra sig mer avancerad litteratur och därför är i  behov av 
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svenska  ordböcker.  Ytterligare  en  användargrupp  är  uppsats-  eller  avhandlingsskribenter  där 

rättstavningsprogrammet  i  Word skulle vara en tillgång. Att  låntagarna nöjer  sig med det,  eller 

skaffar  egna  ordböcker  vid  sidan  om,  ställer  sig  A  i  grunden  skeptisk  till:  ”Jag  skickar  ofta 

studenterna till  antikvariaten för att  köpa både lexika,  svenska ordböcker och så vidare.  Det är 

påfallande många som inte har en egen ordbok.”

Ordbokens roll

Den  slutsats  A  i  föregående  stycke  lägger  fram  speglar  den  grundläggande  uppfattning 

informanterna har till ordboken som informationskälla. Vid en närmare fråga om ordbokens roll i 

biblioteksrelaterade sammanhang enas informanterna om att den är ett nödvändigt och odiskutabelt 

inslag, ”stommen i ett bibliotek” som A konstaterar. Denna inställning baserar sig även på insikten 

om  biblioteket  som  en  traditionsbärande  institution  i  samhället,  förpliktigad  att  fullfölja  ett 

lagbundet  uppdrag.  Ur  demokratisk  synpunkt  är  tillgången  till  ordböcker  på  bibliotek  därför 

avgörande i vissa fall, som dialogen nedan belyser:

[5] Intervjuaren: Hur ser ni på ordboken om man tänker på demokrati och tillgänglighet? På biblioteket.
A: Jag tycker det är bra som det ser ut nu. Ja, jag tycker framförallt ur en demokratisk aspekt att kartonnagebanden 
som ges ut till rean, det tycker jag är en klar demokratigärning, för man kan på Tempo och Domus och överallt, så 
kan man inför rean för 90 spänn köpa lexika. Det tycker jag är viktigt. Och sen att böckerna finns på biblioteket, det 
är, det ligger ju liksom i vår grundlag att vi ska ha på bibliotek.
B: Det är viktigt, för det är inte alla som har 90 spänn heller. Eller det kanske finns viktigare saker att lägga dom där 
90 spännen på då. Så det är jätteviktigt.  

Sett ur ytterligare ett samhällsperspektiv förekommer ordböcker som inslag i en språkdebatt med 

vissa liberala förtecken, något C påpekar: ”Är det liksom han [Fredrik Lindström] som ska vara 

gällande, då behöver vi inga ordböcker, va.” A däremot ser inga större hinder i en friare syn på 

språket, men anser ändå att den unga generation som tilltalas av ett mindre konservativt språkbruk 

inte heller är lika medvetna om den svenska som förekommer i dagstidningar eller etermedia, särkilt 

i fråga om ordkunskap. Detta grundar A på dels erfarenheter från egna familjeförhållanden, dels 

från samtal med de uppsatshandledare A kommer i kontakt med som bibliotekarielänk till  olika 

institutioner: ”Jag hörde några handledare som alltså sa att standarden på C-uppsatserna var så låga 

att dom, ja och att det är mycket felstavat och dåligt språk, men att dom [studenterna] inte använder 

ordböcker.” Som A senare tillägger kan attityden till ordboksanvändning vara en påverkande faktor 

för språkförbistringen, dvs. ”huruvida man ids slå eller inte”, en attityd A även tillskriver sig själv 

eftersom ”man fattar sammanhanget ändå”.  

I samspel med låntagaren framstår ordboken uteslutande som ett stöttande hjälpmedel. I en del 

fall tjänar ordboken inte bara som underlag för att finna svar på språkliga problem, utan konsulteras 

även för auktoritetsbundna syften, som B beskriver:
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[6] Jag hade ett exempel med en tjej, som ordet rågång visste hon inte vad det var för nåt. Så då gick vi till Svenska 
Akademiens Ordlista för jag försökte förklara för henne, för jag visste vad det var för nåt. Men hon såg så skeptisk 
ut så jag tog med henne till Svenska Akademiens Ordlista och då när hon såg definitionen där så köpte hon det jag 
sagt. 

I  andra  fall  räcker  kanske  inte  den  tryckta  ordboken  till,  varför  den  egna  språkkunskapen 

kompletterar  lösningen  på  problemet,  eller  så  finner  bibliotekarien  svaret  på  elektronisk  väg. 

Följande stycke om elektroniska ordböcker ger en grundligare uppfattning om hur dessa påverkar 

bibliotekariens och låntagarens bruk av ordböcker. 

Elektroniska ordböcker

Att ordkunskap och språkförståelse allt mer naturligt inhämtas via datorer och internet är något som 

ofta  kommenteras  i  intervjusamtalet.  Datorn  är  det  primära  redskapet  för  bibliotekarierna  och 

således  vägledande  i  referenssamtalet  med  låntagaren.  ”Oftast  har  man  en  dator  framför  sig” 

förklarar B gällande ordboksanvändning, ”så man slår i datorn i första hand. Sen går man till en 

tryckt.” Att växling till annat referensverk sker menar C vara en tidsfråga, dvs. ”om det är jäktigt att 

slå i datorn, va. [...] Men däremot Akademiens Ordlista som jag har laddat ner då, där är det ju bara 

att klicka på ikonen så kommer den fram då.”  

Användarsituationen är  därmed avgörande för  valet  av  ordboksformat,  men ofta  kombineras 

både tryckta och elektroniska referensverk för att ge en mer fullständig informationsupplysning. C 

exemplifierar det med eget bruk av SAOB vars nätupplaga räcker för att ”slå upp lite etymologier 

och så”, men vid djupare ordförståelse krävs tillgång till den tryckta upplagan. Sett till det mest 

nytillkomna ordförrådet är det uteslutande internet som används. Detta gäller särskilt i fråga om 

vissa områden med ett mer produktivt ordflöde, t.ex. inom datateknik, ”då får man ju faktiskt gissa 

sig fram på Google” menar C. 

Att låntagarna använder elektroniska ordboksfunktioner på ett jämförbart naturligt sätt råder det 

tveksamheter kring bland informanterna. Å ena sidan förlitar sig A på att så är fallet, medan C å 

andra sidan hävdar motsatsen och relaterar till situationen vid läsplatsen: 

[7] Så sitter dom i läsesal är det helt annat fenomen än, alltså min erfarenhet är att dom som sitter och läser i läsesal  
inte använder datorerna. Dom använder tryckta böcker. Man går inte från media till media utan man vill ha dom 
framför sig.  

I  takt med att  det trådlösa nätverkssystemet  byggs ut förutspår C dock en ökad användning av 

”onlineriet” och datorerna som hjälpmedel, till en början simultant med de tryckta ordböckerna. Det 

A stöder sin uppfattning på, bekräftar slutligen C i ett senare yttrande, dvs. att ”dom flesta kommer 

att använda Google. Och blir nöjda med det dom hittar.” Därmed inte sagt att den tryckta ordboken 
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försvinner från marknaden, något B kommenterar: ”Det ligger väl fortfarande en viss prestige i att 

publicera en ordbok, så förlagen kommer inte att ge upp det i första taget, det tror jag inte.” 

4.2 Folkbibliotekarier

4.2.1 Bakgrund

Ett  av  de  tillfrågade  folkbiblioteken  får  här  utgöra  ett  representativt  urval  för  att  beskriva 

folkbibliotekens hantering av bestånd och inköpspolicy. Utbudet av lexikon och uppslagsverk må 

variera mellan de storleksmässigt olika biblioteken, men principiella beslut sker i regel på likartade 

grunder. Eftersom folbiblioteket (Fb) i fråga även fungerar som huvudbibliotek i den kommun det 

är verksamt inom finns ett ansvar för att köpa in och upprätthålla ett tillfredsställande bestånd av 

ordböcker  och  lexikon.  Detta  gäller  för  samtliga  språk,  men  särskilt  svenska  ordböcker  där 

kompletterande verk bör finnas till hands för den språkligt heterogena användargruppen. Därmed 

tas även hänsyn till området svenska för invandrare och den andraspråksundervisning som sker i 

kommunen. Det sammanlagda beståndet uppgår till ett antal av över tvåhundra exemplar placerade 

enligt  SAB-kod  Fc(x)  i  öppen  hylla  (låneexemplar),  på  referensavdelningen,  i  magasin  eller  i 

informationsdisken.  Undantag  sker  för  vissa  terminologilexikon  som  återfinns  i  tillhörande 

ämneshylla. Ett åttiotal olika ordbokstitlar finns att tillgå, varav flertalet även i tidigare utgåvor. 

Lånestatistik  på  Fb  beräknas  enligt  en  årsbaserad  utnyttjandegrad  med  variablerna  antal 

utlån/antal  exemplar.  För  hela  avdelning  F  (språkvetenskap)  uppgår  utnyttjandegraden  för 

innevarande år till 4,9 vilket i praktiken är en relativt god siffra. Överstiger graden 5,0 är det ett 

tecken på för få exemplar i omlopp varför inköpsbeslut övervägs. Någon sammantagen siffra för 

underavdelning Fc(x) finns för närvarande inte, men bilaga 4 ger en ungefärlig uppfattning om hur 

utlåningsfrekvensen för svenska ordböcker kan se ut. Utnyttjandegraden avgör även vilka verk som 

gallras  eller  magasineras.  Här  följer  Fb  en  undantagsregel  för  ordböcker  vilka  i  första  hand 

magasineras om de inte blivit utlånade under en tvåårsperiod. Verk som inte har varit  utlånade 

under tio år gallras, såvida de inte tillskrivs unika egenskaper så som t.ex. Svenskt dialektlexikon av 

J. E. Rietz från 1867. 
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4.2.2 Enkätresultat

Personerna

Samtliga  informanter  är  antingen  bibliotekarier  eller  biblioteksassistenter  med  varierande 

ansvarsområden och arbetsuppgifter.  Gemensamt för dem alla är yttre tjänst i informations- och 

lånedisk  med  låntagarservice  och  hantering  av  media.  Mer  specifikt  innebär  det  t.ex  utlån, 

telefonkontakt  och  uppsättning  av  böcker.  Till  de  mer  ansvarsskilda  uppgifterna  hör  bl.a. 

bokbussturer,  besök på servicehus eller undervisning i datoranvändning. Som bibliotekarie finns 

även ett huvudansvar för olika ämnesområden eller avdelningar på biblioteket vilka övervakas och 

kompletteras vid behov. Här nämner informanterna t.ex. barn- och ungdomsavdelningen, tidskrifter 

och talböcker, men även lokalsamlingar och vuxenstuderande ansvaras det för. Ytterligare områden 

vid inre tjänst kan utgöras av kulturadministration, katalogisering, mediainköp och arbetsledning. 

Arbetserfarenheten för de tillfrågade uppgår som lägst till ett par år och som högst till 40 år. De 

flesta  har  någon  form  av  fil.  kand.  som  utbildningsbakgrund  med  ett  magistertillägg  i 

biblioteksstudier. Endast en av informanterna angav icke högskolerelaterad utbildning.  

Användning och tillgång

Två dimensioner  av  ordboksanvändning  framkommer  som tydligast  i  enkätundersökningen,  det 

individuella bruket och bruket i referenssituationer. Dessa behandlas därför mer utförligt, medan 

dimensionen av låntagarbruk endast kommenteras där så är möjligt.  Vid frågan om när svenska 

ordböcker  används  anger  informanterna  individuellt  bruk  både  för  aktiva  och  passiva 

språksituationer,  i  huvudsak under skrivande och läsning. Behovet av ordböcker uppstår när det 

råder  osäkerhet  kring  ordens  betydelse,  stavning  eller  synonymer.  I  första  hand  hämtar 

bibliotekarierna upplysningar från SAOL, det referensverk som omnämns mest frekvent i svaren. I 

viss mån utnyttjas även Svensk handordbok eller stavningskontrollen i ordbehandlingsprogram.

Betydligt mer komplexa användarsituationer uppstår vid referenssamtal med låntagare. De olika 

verk informanterna här anger vittnar om ett större behov av språklig kompetens i kommunikationen 

med den informationssökande. Ordboksrelaterade frågor som behandlas är också i huvudsak av rent 

språklig karaktär, t.ex. etymologiska eller konstruktionsmässiga problem, men ordböcker används 

även för att förtydliga boktitlar vid sökning i bibliotekskatalogen, särskilt gällande facklitteratur. Då 

handlar det om att  försäkra sig om korrekt stavning eller betydelsen av ord i titeln.  Av mindre 

formell art utgör frågor om korsordslösningar eller var ordböckerna är placerade. 

Trots att FB inte för egen del använder olika slags ordböcker i nämnvärt hög utsträckning, finns 

ändå  en  bred  kunskap  om och  medvetenhet  över  ordboksutbudet,  inte  minst  för  användning  i 
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referenssituationer.  En majoritet  av de tillfrågade säger sig  ”ha bra koll  på vad som finns” och 

bekräftar  detta  genom  att  exemplifiera  skilda  verk  från  allmänordböcker  som 

Nationalencyklopedins  ordbok (NEO)  eller  Bonniers  svenska  ordbok till  specialverk  som 

slangordböcker eller namnlexikon. För att komplettera denna kunskap finns en smidig utväg, som 

en av de svarande omtalar: ”Ja, vill jag ha en fullständig överblick tittar jag i katalogen.” 

Vid svar på när nämnda ordböcker i så fall används berörs dimensionen låntagarbruk en aning 

eftersom informanterna i sina svar primärt associerar till hur användningen ter sig bland låntagare. 

Förutom korsordslösare anges ”besökare som har annat modersmål än svenska” och därför utnyttjar 

ordböcker,  även tvåspråkiga  lexikon.  Till  stor  del  uppfattas  dock ordboksanvändning ske bland 

”studerande som behöver vidga sitt ordförråd” och som utnyttjar olika ordböcker som läromedel 

och kurslitteratur. 

Tillfällen  när  ordböcker  inte  är  behjälpliga  har  de  flesta  informanter  erfarit.  Internet, 

företrädesvis Google, blir då nästa källa för att hitta svar på problemet, men även uppslagsverk är 

viktiga hjälpmedel. En informant vänder sig till Språkrådet och en annan rådfrågar kollegor. En 

tredje ”hackar” sig fram med hjälp av bibliotekets sökprogram. 

Hälften av FB har i någon mån fått undervisning i ordboksanvändning, medan den andra hälften 

svarar nekande på den frågan. Undervisningen har i så fall skett under grundskoletiden, men ett 

fåtal  informanter  anger  även inslag  av  användarvägledning i  samband med en  ”genomgång av 

referenslitteratur, till viss del ordböcker, under bibliotekarieutbildningen”. Högre studier genererar 

användning  av ordböcker  menar  en informant:  ”Har  man läst  på  universitetet  är  ordböcker  ett 

naturligt inslag i de hjälpmedel man använder sig av.”   

Ordbokens roll

Citatet  ovan bekräftar i  viss mån de följande tankarna kring ordboken som informationsmedel i 

olika situationer, men långt ifrån alla upplever ordbokens roll som särskilt stor i det egna arbetet. På 

så vis är ordbokens roll å ena sidan ”ganska liten. Det händer ibland att man slår upp ord – inte så 

ofta.” Å andra sidan är ordboken en ”omistlig informationskälla” i det egna arbetet för att fungera 

som stödjande hjälpmedel i textsammanhang eller mer specifikt för att kunna ringa in en fråga i 

referenssituationer. En informant underströk dessutom vikten av den tryckta ordboken framom ett 

elektroniskt format.

För låntagarnas del råder det en bestämd uppfattning bland FB att ordboken är betydelsefull, inte 

minst  för  låntagare  med  annat  modersmål  än  svenska.  Ordböcker  är  ”bra  hjälp”  eftersom 

definitioner eller synonymer kan ge en förklarande bild av svenska ord och uttryck för nämnda 

användarkategori. Låntagare i allmänhet kan ha lika stor hjälp av ordböcker eftersom de då kan 
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”komma vidare i sina sökningar när de förstår vilken/vilka betydelser ett ord/uttryck kan ha (när en 

text  ska  tydas,  ett  sammanhang  förstås)”.  Användning  uppfattas  oftast  ske  på  egen hand,  ”det 

fungerar av sig själv” bland låntagarna påpekar en av de svarande.

I  ett  bredare  allmänperspektiv  uppfattas  ordboken  som relativt  stabil  i  rollen  som språkligt 

hjälpmedel,  trots  viss  påverkan  från  annat  håll.  Främst  internet  och  sökmöjligheterna  i  Google 

bidrar  till  minskad användning av ordböcker  menar  några informanter,  vilket  skulle  bevisas av 

”dagspressens brist på rättstavning och ordval”. Andra kommenterar situationen mer positivt och 

anser ordbokens roll ”fortfarande stor” eftersom ”internet långt ifrån alltid duger som hjälpmedel 

när man letar efter ords betydelser”. Det är också den tryckta ordboken som de flesta informanter 

föredrar i olika situationer. Elektroniska varianter anses visserligen vara ”bra att ha till hands” och 

ge  ”bra  träning”,  liksom bidra till  snabbare  sökvägar,  men de  fungerar  ändå övervägande som 

underordnade komplement till pappersordboken. Därmed anser de flesta att elektroniska ordböcker 

inte heller  på ett  avgörande sätt  påverkar arbetssituationen. För särskilda användargrupper,  t.ex. 

dyslektiker, uppfattas dock elektroniska ordböcker som viktiga. 

”All kunskap är grunden för att demokrati ska bli möjlig” förkunnar en informant och lyfter fram 

ordboken som en ”självklarhet” i en demokratisk biblioteksmiljö med fria boklån för besökarna. 

Ordböcker på bibliotek anser FB därmed fylla en viktig funktion eftersom ”alla medborgare har 

samma  möjligheter  att  skaffa  sig  kunskap  om  ords  betydelse”.  Vidare  främjar  en  obehindrad 

tillgång till ordböcker inlärning och utveckling av språk vilket på sikt ”underlättar att förstå och ta 

till sig information i språk och samhälle”. Dessutom ska inte en ekonomisk aspekt sätta hinder, dyra 

ordböcker ska kunna utnyttjas av såväl ”rik som fattig”. 

Att  som  bibliotekarie  verka  i  en  fri  miljö  för  språk  och  information  ställer  också  krav  på 

kompetens och professionalism att  förmedla den kunskapen till  låntagarna,  något informanterna 

självsäkert kommenterar. En aspekt är att hela tiden ”anpassa sin ’språknivå’ efter låntagarens, vi 

har kontakt med alltifrån 5-åringar till högre akademiker”. En andra aspekt är att för den sakens 

skull inte behöva utesluta korrigeringar utan ”det är viktigt att vi har ett professionellt uppträdande 

och hänsynsfullt rättar ev felaktigheter i skrift eller uttal”. Att kunna göra det menar en informant 

hänga samman med ”en gedigen utbildning som självklart  berikar  vårt  språk och därmed är vi 

självklara  förebilder”.  En  annan  informant  kommenterar  slutligen  påståendet  i  enkätfråga  5  på 

följande vis: ”Vi får förhålla oss till det [språkförmedlingen] på samma sätt som vikten av att ge 

vederhäftiga informationssvar”. 
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5. Diskussion 

I  det följande kommer jag att  diskutera mina resultat  genom att  resonera kring olika teoretiska 

aspekter  inom BoI av intresse för  en  lexikografisk  användarundersökning.  Med utgångspunkt  i 

Dervin (2003) följer jag en tvärvetenskaplig linje genom hela diskussionen för att därmed peka på 

vikten  av  kommunikation  mellan  olika  forskningsfält,  i  detta  fall  användarforskningen  inom 

lexikografi och BoI. På så vis undviker jag att falla i gropen för  ”reinventing the wheel” (2003), 

något nämnda författare i skarpa ordalag kritiserar: ”In every field, researchers study information 

seeking and use in yet another context [...] without regard to any understandings of information 

seeking and use in other contexts.” Att ställa ordboksanvändning i relation till informationsbeteende 

inom ett  visst  kunskaps-  eller  yrkesområde,  i  detta  fall  bibliotekarier,  är  ett  sätt  att  ge en mer 

mångsidig  och  djupare  förståelse  för  ordboksanvändaren  i  olika  användarsituationer.  En  sådan 

tvärvetenskaplig relation menar jag vara nödvändig för den lexikografiska användarforskningen i 

dess praktiska syfte att förbättra och vidareutveckla ordböcker, informationskällor om några. 

Utifrån det empiriska material jag presenterat i avsnitt 4 för jag med mig tre dimensioner av 

ordboksanvändning bland bibliotekarier på folk- och universitetsbibliotek: individuellt bruk, bruk i 

referenssituationer  och låntagarbruk.  Dessa sätts  i  samband med de olika komponenterna  i  den 

beteendekedja Savolainen (jfr avsnitt 2.2) beskriver, dvs. informationsbehov, informationssökning 

och  informationsanvändning.  Sammantaget  bildas  en  informationsbeteendeprocess  i  en  yrkes-

relaterad  kontext  där  olika  faktorer  inverkar  på  bibliotekarien  som  ordboksanvändare.  I  min 

fortsatta tolkning av undersökningsresultatet utgår jag från denna process i viss mån inspirerad av 

Wilson och hans modeller (1981; 1999), men jag lägger även fram andra intressanta förhållningssätt 

i anslutning till diskussionen av de olika komponenterna.
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5.1 Användarbeteende 

Informationsbeteende uppfattas av många forskare inom BoI som en process och har presenterats i 

åtskilliga modeller  influerade av bl.a.  kognitiva och kommunikationsteoretiska infallsvinklar  (se 

Wilson  1999).  Motsvarande  modeller  för  ordboksanvändning  finns  det  desto  mindre  av  och 

forskningslitteraturen uppvisar inte heller någon nämnvärd diskussion om användaren som delaktig 

i en vidare kontext än den rent språkliga. Därför är det intressant att inledningsvis utgå ifrån den 

modell  Wilson  (1999:263)  skapat  för  att  kunna  placera  in  ordboksanvändning  i  ett  större 

sammanhang. Modellen återges i figur 1 och ska tolkas som en generell översikt av forskningen 

inom  informationsbeteende  som  bestående  av  mindre  delfält,  här  benämnda  informations-

uppsökningsbeteende  (”information-seeking  behaviour”)  och informationssökningsbeteende 

(”information  search  behaviour”).  Det  förstnämnda  delfältet  rör  enligt  Wilson  olika 

tillvägagångssätt för användaren att upptäcka och få tillgång till informationskällor. Relaterat till 

ordboksanvändning bland bibliotekarier innebär det de kontextuella bruksdimensioner som tidigare 

angivits och vilka ger upphov till olika sätt för bibliotekarien och låntagaren att söka upp lämplig 

informationskälla,  dvs.  ordbok.  Det  individuella  bruket  karaktäriseras  av  ett  ledigare 

förhållningssätt till ordboksanvändning då bibliotekarien nöjer sig med en mindre aktiv uppsökning, 

i huvudsak föredrar SAOL – om hon alls bemödar sig om att leta upp ordböcker, eftersom ”man 

förstår sammanhanget ändå”. 

Figur 1 Modell över informationsbeteende (Wilson 1999:263).
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Uppsökningen  i  referenssituationer  påverkas  i  samspelet  med  låntagaren  och  är  knuten  till 

bibliotekariens förmåga och kunskap att välja relevant hjälpmedel i sammanhanget. Här uppvisar 

både FB och UB en god kännedom om vilka ordböcker som finns att tillgå, liksom även kunskap 

om i vilka situationer de används. Tidsfaktorn kan dock avgöra valet av ordboksformat, till fördel 

för  den  tryckta,  med  motiveringen  ”om  det  är  jäktigt  att  slå  i  datorn”.  Låntagarnas 

uppsökningsbeteende, som det uppfattas av bibliotekarierna, skiljer sig åt mellan typen av bibliotek 

och det  tillgängliga  ordboksbeståndet.  Vid universitetsbiblioteket  begränsas uppsökningen något 

pga gällande låneregler, medan lånestatistiken vid folkbiblioteket åtminstone kan ge svar på vilka 

verk som uppsöks. I båda fallen ”sköter de [låntagarna] sig själva”, dock i högre utsträckning vid 

universitetsbiblioteket.

Det innersta delfältet, informationssökningsbeteende, avser enligt Wilson den aktivitet som följer 

efter  att  användaren valt  lämpligt  informationsmedel.  I  termer av ordboksanvändning skulle det 

innebära ”användarnas förmåga att finna och tillgodogöra sig informationen” (Svensén 2004:536) i 

ordböcker,  med andra  ord användarnas  konsultationsfärdighet.  Ytterligare  ett  delfält  i  modellen 

kunde därmed införas eftersom själva informationen återfinns på makro- och mikronivå i ordboken 

(se vidare Svensén 2004). Detta område faller dock utanför min undersökning och beaktas därför 

inte i det följande. 

5.2 Informationsbehov

Den  lexikografiska  användarforskningen  ställer  en  rad  nödvändiga  frågor  kring  förståelsen  av 

ordboksanvändarens behov, vilket även kan uppfattas som att området utgör ett visst intresse för 

undersökning.  Att  så är fallet  bekräftas i  den lexikografiska översiktslitteratur  jag bekantat  mig 

med, och Svensén (2004:534) förklarar aspekten som ”en av de viktigaste” eftersom forskningen 

strävar efter kunskapen om ”hur ordböckerna skall utformas för att på ett bättre sätt tillgodose dessa 

behov”.  Ingenstans  har  jag  dock  i  lexikografilitteraturen  funnit  svar  på  den  kanske  mest 

grundläggande frågan att  ställa:  vad är ett  ”behov”? Jag vänder mig då till  BoI-litteraturen och 

finner följande, något nedslående, svar från Case (2002:67):

 
Few investigations of information seeking delve very deeply into the issue of what human ’needs’ really are. Not 
many even question the notion of 'information needs'. Rather, most writers assume that information needs exist and 
are relatively unproblematic. 

Min avsikt är inte heller att ge något uttömmande svar på frågan med tanke på uppsatsens omfång, 
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utan jag vill öppna upp för reflektion över vedertagna begrepp inom lexikografin som därmed är 

betydelsefulla för min undersökning. Den diskussion som finns är aktiv inom BoI-fältet (se t.ex. 

Case 2002; Savolainen 2002) och jag nöjer mig här med en definition av behov ur ODLIS: ”A gap 

in a person's knowledge that, when experienced at the conscious level as a question, gives rise to a 

search for an answer. If the need is urgent, the search may be pursued with diligence until the desire 

is fulfilled.” 

Informationsbehovet är det fenomen som ”utlöser en informationssökningsprocess och som i hög 

grad  styr  hur  denna  process  går  till”  (Limberg  1998:45).  Hur  uttrycks  då  detta  behov  bland 

bibliotekarierna? Genom att se på i vilka slags situationer informanterna upplever ett tillstånd av 

bristande kunskap kan behovet  av ordböcker  tydligare  förklaras.  På ett  individuellt  plan  är  det 

främst i skriftliga sammanhang som både FB och UB behöver ordböcker och mer specifikt då det 

uppstår osäkerhet kring lexikalisk information som betydelse, stavning eller synonym. Inte lika ofta 

tycks  läsande av texter  eller  muntlig  kommunikation  föranleda ordboksbehov,  förutom vid mer 

informella  situationer  kollegorna  emellan.  Med  ett  samlat  begrepp  ger  det  individuella  bruket 

uttryck för ett  problemorienterat informationsbehov, dvs. ”krav i anslutning till lösandet av något 

problem eller utförandet av någon uppgift” (Savolainen 2002:76). 

Att  olika  typer  av  ordböcker  ska  kunna  tillfredsställa  olika  behov  för  användaren  är 

bibliotekarierna visserligen medvetna om, men i praktiken är det nästan enbart SAOL som används 

för det individuella bruket, särskilt bland FB. Därmed bekräftas Bogaards (2003:29) konstaterande 

att ”[f]or many people the only thing that exists is ’the’ dictionary”. En möjlig konsekvens av att 

förlita sig på en enda informationskälla blir ett icke tillfredsställt  behov och en sökprocess som 

utmynnar i andra hjälpmedel än ordböcker. För en majoritet av informanterna löser Google de flesta 

informationsproblem, vilket motiveras av att internetverktyget är ”snabbt och smidigt”, om än inte 

alltid tillförlitligt. Det är tryckta referensverk som sist och slutligen föredras och i de fall varken 

konventionella ordböcker eller internetalternativ är behjälpliga täcker olika uppslagsverk upp för 

aktuellt informationsbehov. 

Ett betydligt mer påträngande behov av ordböcker uppstår i referenssituationer. Bibliotekarierna 

omtalar  användarkontexter  som inte  enbart  syftar  till  att  förmedla  önskad  språkinformation  till 

låntagaren,  utan även som auktoritetsknuten kompetenskontroll,  dvs. säkerställning av den egna 

språkkänslan genom att kontrollera sakförhållanden i ordböcker. Här utgör B:s yttrande i replik [6] 

ett  intressant  och  belysande  fall  av  ett  inte  alltid  självklart  förhållande  som  allvetande  och 

informationskunnig  bibliotekarie.  Indirekt  ger  exemplet  även  en  antydan  om  yrkesrollen  som 

förmodad  språkförebild,  vilket  inte  minst  bekräftas  i  de  frågor  om  korsordslösningar  som 

förekommer både bland FB och UB. 
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Språkkompetens ställer  dock krav på bibliotekarien att  kunna förmedla relevant information, 

varför behovet av ordböcker i vissa fall ökar. Särskilt gäller det i situationer då låntagaren har ett 

annat modersmål än svenska och inte behärskar språket tillräckligt för att precist kunna formulera 

sin  sökfråga.  För  UB:s  del  är  förhållandet  mindre  komplext  eftersom  kommunikationen  med 

låntagargruppen  ”utländska  studeranden  och  forskare”  nästan  uteslutande  sker  på  engelska  och 

dessutom underlättas av stencilen för bibliotekstermer på engelska. Ordlistan är intressant ur ett 

behovsperspektiv eftersom den visar på en tidigare lucka i utbudet av referensverk som nu täppts 

igen och som informanterna upplever som ett nödvändigt hjälpmedel. Samtidigt uppvisar ordlistan 

ett gott exempel på tillvaratagen yrkeskunskap på arbetsplatsen eftersom den sammanställts av en 

engelsktalande kollega till informanterna.

Utgångspunkten för FB är något annorlunda eftersom engelska som möjligt samtalsspråk inte 

kan förutsättas bland den betydligt mer heterogena låntagargruppen i fråga om faktorer som t.ex. 

ålder,  sysselsättning  och  etnisk  bakgrund.  Därmed  intensifieras  rollen  som  god  svensktalande 

språkförebild,  vilket bekräftas av det något oväntade behovet av ordböcker i referenssituationer. 

Genom att utnyttja ordböcker, däribland  Synonymordboken, kan bibliotekarien tydligare ringa in 

låntagarens sökfråga, finna ersättningsord eller helt enkelt försäkra sig om korrekt stavade titlar i 

efterfrågad litteratur. En motsvarande situation för UB ger informant B i replik [2], som ett uttryck 

för  att  bibliotekarien  med  hjälp  av  ordböcker  inte  bara  uppfyller  ett  språkbehov  utan  även 

tillgodoser låntagaren med den information han eller hon behöver.   

Det faktiska behovet av ordböcker bland låntagarna antyds inte bara i samtal med bibliotekarien 

utan framkommer mer konkret i form av lånestatistik på folkbiblioteket. Trots att det inte går att 

utläsa vilka låntagarna är, anser sig FB ändå uppfatta ett behov bland elever och andraspråksinlärare 

som  utnyttjar  ordböcker  som  del  i  undervisningsmaterial.  Knappt  någon  bland  FB  omtalar 

låntagarnas  eventuella  behov av  elektroniska  ordbokskällor,  vilket  kan  hänga  samman med att 

folkbibliotek  inte  primärt  gynnar  datoranvändning,  annat  än  till  att  söka  i  kataloger.  En  mer 

hypotetisk förklaring vore det faktum att  majoriteten av FB säger sig föredra tryckta ordböcker 

framom  elektroniska  varianter  och  därför  inte  i  lika  hög  grad  reflekterar  över  t.ex. 

stavningskontroller eller internetbaserade ordbokskällor. För de studenter och forskare som befinner 

sig på universitetsbiblioteket utgör datorn ett naturligt arbetsredskap, vilket skulle kunna innebära 

ett  lika  naturligt  behov av  datorstödda ordboksfunktioner.  Intressant  nog hävdar  informant  C i 

replik [7] att så inte alls behöver vara fallet – den tryckta ordboken används alltjämt vid sidan om 

datorn.

De varierande behov av ordböcker som uppstår i olika kontexter på bibliotek kan sägas spegla 

behov i ett bredare perspektiv, som socialt och kulturellt betingade under påverkan av samhällets 
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värderingar (Savolainen 2002:76). Här menar bibliotekarierna att (den tryckta) ordboken innehar en 

oförändrat stark ställning som hjälpmedel och inte nämnvärt låter sig påverkas av yttre faktorer, 

som sökmotorn Google ”där man hittar  det mesta”, eller  av bibliotekarierna förmodad minskad 

aktivitet inom ordboksbranschen. Ur demokratisk synpunkt är tillgången till ordböcker på bibliotek 

viktig att upprätthålla, eftersom ”rik som fattig” ska kunna ha tillgång till det utbud som uppfattas 

utgöra ”stommen i ett bibliotek”. En sådan inställning kan även sägas spegla gruppens normer, dvs. 

”vad man bör kunna inom ett visst yrke” (2002:76). Informanterna är så väl medvetna om den egna 

yrkesrollen  som  informations-  och  språkförmedlare  att  de  i  vissa  fall  tangerar  gränsen  till  ett 

pedagogiskt  förhållningssätt  till  låntagaren.  Användarundervisning  i  ordbokskunskap  sker 

visserligen inte på biblioteken,  men det  hindrar  ändå inte  bibliotekarien  att  t.ex.  ”hänsynsfullt” 

korrigera låntagarens språkbruk eller direkt uppmana låntagaren att själv anskaffa ordböcker. I linje 

med bibliotekets roll som demokratisk institution uppfattar bibliotekarierna språket som ett viktigt 

medel att kunna tillgodogöra sig samhällsinformation, varmed ett korrekt språkbruk blir behjälpt av 

ordböcker.

5.3 Informationsuppsökning 

Efter  att  ett  behov  hos  användaren  uppmärksammats  leder  följande  steg  i  informations-

beteendeprocessen  till  ett  uppsökande  av  information  för  att  tillfredsställa  nämnda  behov. 

Bibliotekarien i en språkligt problematisk kontext övervinner ”a gap in knowledge” (Case 2002:72) 

genom att vända sig till de referensverk hon har att tillgå och däribland finna en relevant ordbok för 

situationen.  Detta  informationsbeteende  har  redan  berörts  en  smula  i  avsnitt  5.1  med  Wilsons 

modell i figur 1. Jag ska nu närmare gå in på hur uppsökningen mer detaljerat kan presenteras och 

på vilket sätt bibliotekarierna följer olika uppsökningsmönster.

Till skillnad från den bredare innebörden av informationssökning, tolkas informationsuppsökning i 

en snäv, instrumentell  bemärkelse där tonvikten ligger på ett intresse för ”de metoder med vars 

hjälp man kommer åt ’informationsbärande’ dokument” (Savolainen 2003:79). I en andra modell av 

Wilson  (1981:6)  som  återges  i  figur  2,  konkretiseras  metoderna  i  form  av  informations-

sökningsstigar4, ”information-seeking  paths”,  vilka  varierar  i  betydelse  beroende  på  användar-

kontexten. Modellen visar därmed på Wilsons strävan att föra in en holistisk syn på användaren som 

främst delaktig i en livsvärld ”defined as the totality of experiences centred upon the individual as 

an information user” (1981:6). Innanför denna livsvärld existerar den miljö vari information
4 Samtliga svenska begrepp återfinns i Savolainen (2003:84 f.).
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Figur 2 Informationssökningens stigar (Wilson 1981:6 hämtad från Savolainen 2003:85).

anskaffas och används, exempelvis i en arbetsmiljö som biblioteket. De olika referensgrupperna 

som användaren,  i  detta  fall  bibliotekarien,  identifierar  utgörs  av  arbetskollegor  och  låntagare, 

viktiga  medaktörer  i  det  stora  alltet,  informationens  universum.  Wilson  poängterar  att 

modellbeskrivningen är starkt förenklad av en i realiteten komplex användartillvaro, men jag finner 

insatsen  intressant  och  givande  för  mitt  vidare  resonemang  kring  bibliotekariernas 

uppsökningsbeteende i anslutning till ordboksanvändning. Det bör påpekas att jag ur mitt material 

inte kan identifiera samtliga sökstigar som modellen uppger, men hänvisar till Savolainen (2003:84) 

som  förklarar  att  sökstigarna  ”exemplifierar [min  kursivering]  hur  informationssökningen  kan 

konkretiseras till val och utnyttjande av olika källor och kanaler”. De enkelriktade pilarna hade jag 

dessutom gärna sett fortsätta åt andra håll i vissa fall, eftersom bibliotekariernas slutliga val många 

gånger  följde  efter  att  en  första  sökstig  utnyttjats.  Dock  bildar  modellen  som nämnts  ett  gott 

underlag för fortsatt diskussion. 

Modellen återger alltså ett antal möjliga informationssökningsstigar som Wilson sammanför till 

fyra  olika  grupper.  Sökstigarna  a,  b,  c  och  d  bildar  den  s.k.  A-kategorin  och  innebär  ”search 

strategies by a user independent of any information system” (1981:6). För bibliotekarierna betyder 

det situationer då ordböcker av olika anledningar inte används utan då språkinformation inhämtas 

på annat vis, t.ex. genom att rådfråga kollegor eller enbart förlita sig på språkkänslan. Här kunde 

A:s yttrande om en slapp attityd till ordboksanvändning vara ett möjligt motiv för A-kategorin, eller 

att en första uppsökning i ordbokskällor inte gav väntat resultat.

Utnyttjande av stigar i kategori B, dvs. e och f, involverar en förmedlare och/eller informations-

tekniska  hjälpmedel vilka  ingår  i  det  omgärdande  området  informationssystem.  Hit  kunde  C:s 
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utnyttjande av konkordanser inräknas liksom FB:s sökande i uppslagsverk. Förmedlaren, ”generally 

a living system, i.e. a human being” (Wilson 1981:6), gestaltas rätt naturligt av bibliotekarien för 

låntagarens  del,  men  det  fungerar  likväl  omvänt  eftersom  referenssituationer  innebär  en 

förmedlande samtalskontext per se. Även språkexperter, vid t.ex. Språkrådet som en av FB nämnde, 

fungerar som förmedlare i detta fall. 

Kategori C, sökstig g, h och i, omfattar ”search strategies employed by a mediator to satisfy a 

user’s  demand  for  information”  (1981:6).  Med  biblioteket  och  dess  olika  aktörer  som 

”informationens  universum”  tolkar  jag  C-kategorin  som  funktionell  inom låntagardimensionen. 

Sålunda  är  det  låntagaren  som  uttryckligen  ber  bibliotekarien  att  leta  fram  ordboksrelaterad 

information, så som i fall med korsordslösningar eller lexikaliska problem. Bibliotekarien väljer då 

för situationen relevant ordbokskälla och kombinerar elektroniska och tryckta format vid behov. 

Dessa representeras i modellen av informationsreserver, ”embodiments of knowledge”. 

Sökstigarna j och k bildar den fjärde och sista kategorin D. Enligt Wilson identifierar kategorin 

en användare som självständigt utnyttjar olika informationstekniska hjälpmedel, vilket i relation till 

bibliotekarierna  avser  bruk  av  elektroniska  ordbokskällor.  C:s  val  av  SAOL  och  SAOB  i 

elektroniskt format är ett exempel på informationsreserver som D-kategorins sökstigar leder fram 

till,  och  i  den  mån  man  uppfattar  internet  och  Google  som ”ordbokskällor”  kunde även  dessa 

inräknas.  Modellen  är  de  facto  publicerad  1981 och  sedan dess  har  den  tekniska  utvecklingen 

frambringat  en  mängd  olika  elektroniska  resurser  som berikar  utbudet  av  informationsreserver. 

Huruvida  dessa  förenklar  för  bibliotekarien  att  hitta  relevant  ordboksinformation  eller  gör 

sökningen snårigare skulle undersökningsfältet för informationsanvändning kunna ge svar på.

5.4 Informationsanvändning
 

Informationsanvändning relateras  till  den innersta  cirkeln  i  Wilsons (1981)  modell,  så  som det 

framgår  i  figur  1,  dvs.  informationssökningsbeteende.  Ordboksanvändningens  motsvarighet, 

konsultationsbeteende, innebär undersökningar om den enskilde användarens metoder och strategier 

för att finna den information i en specifik ordbok hon är ute efter. Detta kräver andra metoder och 

frågeställningar än vad jag fokuserat på och har därför inte behandlats i uppsatsen. Delområdet har 

jag ändå valt att ange med egen rubrik för att visa på dess lika stora betydelse som komponent i 

informationsbeteendeprocessen. 

Lexikografin har hittills främst bedrivit forskning kring inlärningsordböcker och på så vis endast 
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lyft fram en sida av olika användares beteende vid konsultation, även det beskrivet som en process 

(se Bogaards 2003). Området är, som Svensén (2004:537) påpekar, besvärligt att kartlägga eftersom 

”[m]an  har  att  ta  hänsyn  till  en  mängd olika  typer  av  användare,  ordböcker  och användnings-

situationer  och  till  de  närmast  oändliga  variationsmöjligheter  och  de  komplicerade 

psykolingvistiska processer som ryms inom konsultationsprocessen”. Intressant vore dessutom att 

vidare undersöka frågan om vad ”konsultationsfärdighet” består i.  Att  då fortsättningsvis  hämta 

inspiration  från  BoI-fältet  tror  jag  skulle  vara  fruktbart,  särskilt  i  fråga  om  informations-

användningskontexter och styrande faktorer som bl.a. affektiva aspekter (se Savolainen 2004:94 

ff.).  Informationsanvändning  är  som  synes  ett  lika  komplext  fenomen  som  de  två  övriga 

komponenterna informationsbehov och informationssökning, men är lika nödvändigt att utforska 

för att till fullo förstå användaren och dennas ordboksbeteende.

6. Sammanfattning

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka relationen mellan användarforskning inom 

lexikografi  och  användarforskning  inom  biblioteks-  och  informationsvetenskap.  Min  tvär-

vetenskapliga ansats har motiverats av den långt framåtskridna forskartraditionen inom BoI sett till 

mångfalden  av  teorier  och  analyser  kring  ett  centralt  fenomen:  informationsbeteende.  Utifrån 

Wilsons (1981; 1999) resonemang har jag utgått från en informationsbeteendeprocess indelad i tre 

komponenter, informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning, varav de två 

förstnämnda ingått  i  min empiriska  undersökning.  För  att  hämta stöd och ge underlag för  min 

diskussion av ordboksanvändning som ett  informationsbeteende valde jag att  göra en småskalig 

kvalitativ  studie  bland  bibliotekarier  på  folk-  och  universitetsbibliotek.  Bibliotekarier  utgör  en 

intressant  yrkesgrupp  att  undersöka  eftersom  de  är  professionella  informationsförmedlare  och 

många gånger viktiga språkförebilder för olika grupper av låntagare. Att kunna förmedla relevant 

information ställer också krav på språklig kompetens varför svenska ordböcker utgör viktiga inslag 

i  olika  biblioteksrelaterade  kontexter.  Studien  genomfördes  med  hjälp  av  enkäter  till 

folkbibliotekarierna  och  en  gruppintervju  bland  universitetsbibliotekarierna,  vilket  gav  ett 

innehållsrikt och jämförbart material att analysera. 

Bibliotekariernas  perspektiv  på  ordboksanvändning  i  arbetslivet  gav  upphov  till  tre  olika 
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dimensioner som jag valde att ta fasta på i resultatanalysen och i den fortsatta diskussionen. Dessa 

dimensioner betecknades individuellt bruk, bruk i referenssituationer och låntagarbruk. Generellt 

sett  framstår  det  individuella  bruket  av  ordböcker  som  minst  omfattande  bland  de  båda 

bibliotekariegrupperna. Behovet sträcker sig främst till att kontrollera lexikalisk information med 

hjälp  av  en  ofta  uppsökt  informationsreserv:  SAOL.  Särskilt  FB  föredrog  att  uppsöka  tryckta 

ordböcker,  medan  UB  även  omtalade  elektroniska  varianter.  Följande  dimension,  bruk  i 

referenssituationer,  uppvisar  ett  betydligt  mer  komplext  uppsökningsbeteende  bland 

bibliotekarierna  med  ett  större  behov av  olika  slags  ordböcker.  Referenssamtal  med låntagaren 

inbegriper inte enbart ordboksanvändning för rena språkproblem, utan ordbokskällor uppsöks även 

som stöd till förmedling av annan information, t.ex. litteratursökning. Både FB och UB uppvisar 

god yrkeskompetens genom sin breda kunskap om vilka ordbokskällor som finns att tillgå, samt när 

de används. Låntagarbruket,  den tredje dimensionen,  framstår  som mellanliggande de två andra 

dimensionerna.  Bibliotekarierna  uppfattar  behovet  bland  låntagarna  som  relativt  stort,  med 

varierande uppsökningsbeteende beroende på låntagargrupp. 

För  att  till  fullo  förstå  ordboksanvändarens  informationsbeteende  krävs  en  kompletterande 

undersökning av informationsbeteendeprocessens tredje komponent, informationsanvändning. Med 

lexikografiska  termer  innebär  det  ordbokskonsultation,  som  mycket  väl  fortsättningsvis  kunde 

inspireras av forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap.
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Följebrev

Hej!

Mitt  namn är Alexandra Granström och jag är student vid institutionen för Nordiska språk vid 
Uppsala  universitet.  Inför  min D-uppsats  i  Praktisk  svenska  undersöker  jag ordboksanvändning 
bland bibliotekarier  och  denna enkät  är  en del  i  det  arbetet.  Jag är  intresserad  av hur  du som 
bibliotekarie/assistent använder svenska ordböcker som en del i din arbetsdag, både för egen del 
och mot låntagaren. Med svenska ordböcker menar jag både tryckta varianter och de som finns i 
datorer/CD-ROM/på internet. 

Dina svar behandlas konfidentiellt och det kommer inte att framgå vilka som deltagit i studien eller 
var den är gjord.

Vid frågor eller närmare information, kontakta mig på
telefon: 073-710 2304
e-post: algr7156@student.uu.se

Kontaktperson vid institutionen:
Lennart Larsson
telefon: 018-471 1284
e-post: lennart.larsson@nordiska.uu.se
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Enkät om ordboksanvändning

1 a. Nuvarande anställning: _________________________________________________________

   b. Utbildningsbakgrund: __________________________________________________________

   c. Arbetserfarenhet totalt inom bibliotek: _____________________________________________

   d. Berätta kort om dina arbetsuppgifter: ______________________________________________

   ______________________________________________________________________________

2 a. När använder du svenska ordböcker och vilka? Både för egen del och i referenssituationer.

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   b. Är du medveten om vilka ordböcker som finns och när de används? Ge gärna exempel.

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   c. Finns det tillfällen när ordboken inte hjälper dig? Vad gör du då?

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   d. Har du fått undervisning i ordboksanvändning? Bedrivs utbildning på biblioteket?

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

3 a. Vilken roll spelar ordboken (som informationsmedel)

       - för dig i arbetet? _____________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       - för låntagaren på biblioteket? ___________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       - i allmänhet idag? _____________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________
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       ____________________________________________________________________________

   

b. Hur upplever du ordboksanvändning

       - för egen del som bibliotekarie? __________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       - bland låntagarna? ____________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

c. Vilken roll har ordboken i ljuset av demokrati och tillgänglighet?

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

4 a. Hur ser du på tillkomsten av ordböcker i ordbehandlingsprogram/CD-ROM/internet?

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   b. Hur har tillkomsten av dessa påverkat din arbetssituation? Föredrar du någotdera format?

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

5. Bibliotekarier är viktiga språkförebilder i tal och skrift samt har en viktig roll som förmedlare av 

   information. Anser du det påståendet stämma överens med din egen uppfattning? Motivera gärna.

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

6. Övriga synpunkter.

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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