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Inledning 

No matter what the scope of the query, it probably will come out as “Do you have 
anything on horses?”1

 

En av bibliotekarieyrkets grundläggande uppgifter är att jobba i yttre tjänst,     
dvs. att svara på frågor från biblioteksbesökarna. Trots att referensarbete är en 
så central del av yrket tycker jag att vi under vår utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap knappt har diskuterat hur man går tillväga vid en 
referensintervju och vilka svårigheter som kan dyka upp. Detta trots att det ofta 
i den mer teoretiska delen av den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
litteraturen nämns hur invecklad referenssituationen kan vara. Man menar att 
låntagaren som är i färd att söka information inte riktigt vet vad han/hon är ute 
efter. Även om låntagaren skulle veta vad som önskas, kan det vara svårt att 
formulera sig så att en bibliotekarie förstår vad som menas. Man menar att 
bibliotekarien alltså har den svåra och viktiga uppgiften att ta reda på vad 
låntagaren vill ha, även om personen i vissa fall inte vet det själv. Det 
förekommer dock sällan någon konkret empiri som visar och belägger den 
komplexa kommunikationen som sker i lånedisken, vilket jag som nybörjare på 
det fältet kan sakna.  

Parallellt med påståenden om referensarbetets komplexitet tycker jag mig 
ana en mer konkret del av forskningsfältet där man utifrån felaktigt besvarade 
faktafrågor diskuterar bibliotekariers påstått bristfälliga service gentemot 
låntagarna. Man behöver, som forskare, naturligtvis inte studera allt som rör 
referensfrågor på en och samma gång, men i denna typ av undersökningar får 
man som läsare uppfattningen av att kommunikationen vid bibliotekets 
informationsdisk är väldigt rak och utan hinder. Det låntagaren vill veta är 
också det personen frågar efter, och på den ställda frågan finns det ett svar som 

                                                 
1 Katz, William A, Introduction to reference work. Vol I : Basic information sources. 1987, s. 17. 
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är odiskutabelt ”rätt”. Denna uppfattning får man eftersom inga andra aspekter 
tas med.  

Dessa skilda perspektiv väcker mitt intresse för att undersöka 
kommunikationen mellan bibliotekarien och biblioteksanvändaren för att få en 
bild av hur låntagarnas frågeställningar ser ut i jämförelse med deras 
informationsbehov. Är det bilden av referensprocessen som en avancerad 
tolkningsprocess eller som en okomplicerad frågeställning där frågan inte är 
förhandlingsbar, som vi blivande bibliotekarier ska ha i bakhuvudet när vi 
möter användare i vårt kommande arbetsliv? 

Begrepp och definitioner 
I detta kapitel kommer uppsatsens mest frekvent använda och grundläggande 
begrepp att klargöras för att resten av uppsatsen ska bli så lättförståelig som 
möjligt. Bland de begrepp som kommer att tas upp finns referensarbete, 
referensfrågor och referensintervju. 

Referensarbete  
Referensarbete som begrepp har, enligt Lillemor Widgren, främst använts på 
folkbibliotek även om servicen existerar på alla typer av bibliotek.2 Enligt 
SAB:s Riktlinjer för referens- och informationsarbete lyder definitionen: 
”Referensarbete är den del av biblioteksarbetet som syftar till att ge 
biblioteksnyttjarna hjälp att använda bibliotekets samlingar av böcker och 
andra medier eller hänvisa till andra informationsvägar.”3 Denna definition är 
väldigt bred och skulle kunna omfatta katalogisering och annat inre 
biblioteksarbete. Mitt användande av begreppet referensarbete kommer i denna 
uppsats att syfta till följande definition: 

”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 
fått på egen hand” 4, dvs. det yttre arbete som bibliotekarier brukar utföra. 
Viktigt att notera, är att referensarbete innebär själva assistansen som 
bibliotekarien ger, medan referensprocessen brukar innebära hela 

                                                 
2 Widgren, Lillemor, Referensarbete. 1977, s.14. 
3 SAB:s riktlinjer för referensarbete. www.sab.se/kom/ref/broschyr.pdf 
4 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och informationsarbete. 
http://www.biblioteksforeningen.org/ Citatet är en, av biblioteksföreningen, fri översättning från Grogans 
Practical reference work. 
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”transaktionen” från att låntagaren ställer en fråga till att den får svar. 
Processen går även tillbaka till då låntagarens informationsbehov startade. 

Referensfrågor 
Det finns inte heller någon enhetlig definition av vad en referensfråga är. I 
vissa tidigare undersökningar av referensarbetets kvalitet kan man få intrycket 
av att en referensfråga är en faktafråga (även kallad ”ready-refererence 
questions”) där det finns ett entydigt svar som kan slås upp i t.ex. ett 
uppslagsverk. Dessa frågor är bara en liten del av alla olika frågor som ställs i 
informationsdisken. Widgren, däremot, menar att en referensfråga dels kan 
vara en faktafråga men även frågor rörande beläggning av titlar och vägledning 
av litteratur.5

Vissa menar att alla frågor som bibliotekarien får svara på för att hjälpa 
besökaren att hitta relevant information med hjälp av bibliotekets samlingar, 
katalog eller liknande är referensfrågor. Med bakgrund av Gillberg-Wallner 
och Hessmans undersökning (se mer om denna i nästa stycke) så använder jag 
mig av denna bredare definition. 

Grogans indelning av referensfrågor6  
Denis Grogan, forskare i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
universitetet i Aberystwyth, Wales har i sin bok Practical reference work delat 
in de frågor som vanligtvis ställs till en bibliotekarie i olika kategorier. Jag 
kommer att redogöra för denna indelning för att sedan kunna använda hans 
begrepp i min undersökning. Susanna Gillberg-Wallner och Eva Hessmans 
magisteruppsats Referensarbetets kvalitet – tolkning och verklighet kommer att 
beröras då de räknat hur vanligt förekommande de olika frågetyperna är. Även 
de exempel på låntagares frågor som förekommer i detta stycke, kommer från 
Gillberg-Wallner och Hessmans uppsats. 7

Till den första kategorin, Hänvisningsfrågor (Administrative and 
directional enquiries), hör frågor i stil med ”var finns toaletten” och ”kan jag 
få låna en penna”. Även frågor där låntagaren vill bli hänvisad till ett visst 
signum, hör hit. Dessa frågor kräver inte mer av bibliotekarien än att man 
känner till biblioteket och vet var bokhyllorna är placerade. Denna typ 

                                                 
5 Widgren, 1977, s. 14f. 
6 Grogan, 1992, s. 36-42. 
7 Gillberg-Wallner, Susanna & Hessman, Eva, Referensarbetets kvalitet – tolkning och verklighet. 1998.  
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betraktas både av Grogan och Gillberg-Wallner och Hessman som vanligt 
förekommande och skulle kunna undvikas genom tydligare skyltning.  

Författar/titelfrågor (Author/title enquiries) innebär att ett specifikt verk 
efterfrågas. Dessa frågor kan, för bibliotekarien, lätt lösas med hjälp av 
katalogen om all given information är korrekt. Exempel på frågor är t.ex. ”Jag 
vill beställa Glasfåglarna” eller ”Kan ni hämta Affärsvärlden från 42-43?”. 
Alla författar/titelfrågor är dock inte så enkla, felaktiga titlar och namn är 
vanligt. Till kategorin hör även frågor som ”Jag vill ha en bok av en svensk 
författarinna som heter något med Äppelträdet, hon har ett ovanligt namn”. 
Grogan menar att författar/titelfrågor ofta kombineras med bibliografisk 
information i stil med ”är det sant att Hitler skrev ytterligare en bok efter Mein 
Kampf?”. Författar/titelfrågor är den kategori av frågor som enligt Gillberg-
Wallner och Hessman är vanligast förekommande, då 52,5 procent av frågorna 
hör till denna kategori. 8  

Faktafrågor (Fact-finding enquiries) är referensfrågor där ett specifikt svar 
efterfrågas. Dessa frågor brukar inte behöva följas av en referensintervju. 
Gillberg-Wallner och Hessman menar att svårighetsgraden bland dessa frågor 
är väldigt varierande; allt från ”Vad är durklopp” till ”Jag vill veta hur folk har 
röstat i olika valkretsar i Uppland vid senaste riksdagsvalet.” Deras 
observationer visar även att faktafrågor är den frågekategori som förekommer 
mest sällan, de är endast 7,5 procent av frågorna.9  

Begreppet ”open-ended enquiries” innebär att frågan är bred och det inte 
finns ett exakt svar, som gör att man kan sluta med sökningen. Hit hör 
ämnesfrågor och föränderliga frågor.  

Ämnesfrågor (Material-finding enquiries) är den typ av fråga som ställs 
när material inom ett visst ämne efterfrågas. Exempel på frågor är ”Jag vill ha 
böcker om Asa-tro [sic]” eller ” Har ni något om offentlighetsprincipen och 
EU?”. 24 procent av referensfrågorna är ämnesfrågor.10  

Föränderliga frågor (Mutable enquiries) är den typ av frågor som ändrar 
karaktär under besökarens möte med bibliotekarien. Definitionen av 
föränderliga frågor är inte helt okomplicerad. Ragnar Nordlie menar att 60-70 
procent av alla referensfrågor modifieras under interaktionen med låntagaren 
medan det enligt Lynchs undersökning endast är 13 procent av antalet frågor 

                                                 
8 Gillberg-Wallner & Hessman, 1998, s. 68f. 
9 Gillberg-Wallner & Hessman, 1998, s. 69. 
10 Gillberg-Wallner & Hessman, 1998, s. 70f. 
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som påtagligt förändrar sig.1112 Lynch hänvisar därför till sitt resultat och anser 
att antagandet att låntagare inte frågar efter vad de egentligen vill ha, inte 
stämmer i särskilt stor utsträckning.13 Nästan alla frågor, utom de som redan 
från början är ”perfekt” formulerade, borde rimligtvis förändras, i alla fall lite 
grann, i och med en intervju. Därför skulle det vara intressant att veta hur 
mycket en fråga egentligen måste ändra sig för att den, enligt Lynch, ska 
räknas som en föränderlig fråga.  

Inte heller Grogan ger en tydlig definition, men man kan anta att han till 
denna kategori räknar de frågor som först kunde placeras in i en frågekategori 
och som efter följdfrågor från bibliotekarien placeras in i en annan 
frågekategori. Han menar att en titelfråga kan t.ex. utvecklas till att bli en 
faktafråga när verket inte går att spåra och beskrivningen av den verkar vara 
felaktig. Missförståndet beror inte nödvändigtvis på användaren då 
undersökningar har visat att referenser ofta är felaktigt skrivna, menar 
Grogan.14 På samma sätt kan det som börjar som en faktafråga utvecklas till en 
materialfråga, om t.ex. den efterfrågade fakta visade sig vara omdiskuterad och 
det inte finns något entydigt svar. 

Grogan knyter an till Robert S. Taylors teori om kommunikationen mellan 
bibliotekarie och låntagare, då Grogan menar att frågeställaren ändrar sin fråga 
under samtalet eller då bibliotekarien ställer en följdfråga. Grogan tar som 
exempel att när en användare får svaret till frågan om när ett visst musikstycke 
skrevs, sedan frågar hur det låter. Även en ”har ni…”-fråga kan efter ett 
negativt svar bli ”vet du vilket annat bibliotek som har den”. 

Jag kommer att använda begreppet ”föränderliga frågor” i de fall där 
låntagaren ställer en fråga till bibliotekarien som antingen efter följdfrågor eller 
på låntagarens eget bevåg, förändrar sig till att kunna placeras in i en annan 
frågekategori. Jag kommer dock inte att räkna titelfrågor där låntagaren 
uppgett fel titel som föränderlig, och inte heller kommer en hänvisning till 
andra bibliotek räknas som föränderlig. Jag skiljer mig alltså från Grogan på 
dessa punkter. I undersökningen kommer även frågor som förändras på andra 
sätt, men som inte byter kategori att tas upp. Dessa frågor kommer inte att 
kallas för ”föränderliga frågor” utan kommer att betecknas som 

                                                 
11 Nordlie, Ragnar ”’User reveralment’ – a comparison of inititial queries and ensuing question 
development in online searching and in human reference interactions”. 1999. s. 16. 
12 Lynch, Mary Jo, ”Reference interviews in public libraries”.1978, s. 137. 
13 Lynch, 1978, s. 137. 
14 Grogan, 1992, s. 41. 
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”förhandlingsbara frågor”15. Till förhandlingsbara frågor räknar jag frågor där 
bibliotekarien måste ställa följdfrågor innan han/hon sökt i katalogen för att 
förstå vad som ska sökas efter. En förhandlingsbar referensfråga är alltså inte 
riktigt samma sak som en referensfråga som kräver en följdfråga av 
bibliotekarien, även om gränsen är flytande. Grogan använder sig inte av vad 
jag valt att kalla förhandlingsbara frågor, men jag anser att kategorin behövs 
för att synliggöra de referensfrågor som inte byter kategori men ändå kan vara 
krävande för bibliotekarien och visar en komplexitet i referenssituationen. 
Förhandlingsbara frågor är därför värda att studeras i en uppsats som denna.  

Referensintervju 
Referensintervjun är det samtal som förs mellan bibliotekarien och användaren, 
så att bibliotekarien lättare kan förstå användarens informationsbehov och 
kunna söka efter den efterfrågade informationen. Så fort bibliotekarien fått en 
fråga och ställer en motfråga kan det definieras som en intervju. Intervjun 
slutar när de båda slutat prata. En intervju behöver alltså inte vara 
märkvärdigare än så. Alla frågor som ställs till bibliotekarien behöver inte 
följas av en intervju; Mary Jo Lynch menar, utifrån sin undersökning av 
referensintervjun, att 49 procent av referensfrågorna som ställs kräver 
följdfrågor.16  

Referensintervju verkar vara det allmänt vedertagna begreppet, men bland 
de undersökningar som behandlar referensintervjun med barn, använder man 
ofta termen ”referenssamtal”. Anna Eriksson påpekar i sin magisteruppsats 
Referenssamtalet med barn: förhållningssätt och bemötande att det i en 
intervju är den som intervjuar som styr samtalet, medan i ett samtal är båda 
delaktiga. Därför använder hon sig av begreppet samtal. 17 Jag menar att även 
om det sker en växelverkan i mötet, så är det i huvudsak bibliotekarien som 
driver intervjun framåt, och därför tycker jag att intervju är att föredra framför 
samtal. 

Forskningsläget i Sverige 
Det finns relativt mycket skrivet om referensarbete. Bland det som finns 
skrivet på svenska behandlar många av undersökningarna folkbibliotek och är 
                                                 
15 Uppsatsförfattarens eget begrepp. Finns alltså inte hos Grogan. 
16 Lynch, 1978,  s. 128. 
17 Eriksson, Anna, Referenssamtalet med barn : förhållningssätt och bemötande : fem intervjuer med 
barnbibliotekarier. 2002. 
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kopplade till Britta-Lena Janssons rapport ”’Det här var svårt’ : 
referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken” som gjordes på uppdrag av 
Statens Kulturråd. I rapporten ställde författaren ett antal referensfrågor till 
bibliotekarier utan att ge sig till känna. Jansson ställde bl.a. frågorna ”För hur 
mycket importerar Sverige från Indonesien och för hur mycket exporterar vi 
dit?”, ”Vilka är de viktigaste internationella organisationer Indonesien är 
medlem i?” och ”Ger Sverige något bistånd till Indonesien och i så fall hur 
mycket?” Ett svar har definierats som rätt när frågaren får det korrekta svaret 
berättat för sig. Att bibliotekarien lagt fram en bok som innehåller rätt 
information, eller hänvisat till en källa räknas inte som rätt svar. Studien visade 
att endast 27 procent av förfrågningarna gav korrekta svar, vilket bekräftade 
vad övriga nordiska undersökningar visat tidigare: biblioteken ger inte 
tillräckligt bra service.18 Janssons studie följdes av en debatt i biblioteksvärlden 
samt av andra undersökningar inom ämnet.19 Undersökningen som gjordes på 
uppdrag av Statens Kulturråd har vissa poänger, då den kanske kan sägas 
belysa bibliotekariens bristfälliga kunskaper i hur man använder sig av 
referensbeståndet. Jansson räknade dock de tillfällen där bibliotekarien endast 
la fram rätt källa men inte pekade på efterfrågad fakta, som fel svar. Detta kan 
tyckas ger ett ”orättvist” resultat. För vad är egentligen bibliotekariens uppgift; 
är det verkligen att servera färdiga svar på frågor, eller att hjälpa användarna 
till att själva finna den information de behöver?  

En magisteruppsats som bemöter Janssons resultat är Gillberg-Wallner och 
Hessmans Referensarbetets kvalitet – tolkning och verklighet. Författarna 
räknar antalet frågor ställda i informationsdisken på Uppsala stadsbibliotek, 
och delar in frågorna efter de indelningar Denis Grogan presenterar i boken 
Practical Reference work. Gillberg-Wallner och Hessman har valt att inte 
behandla frågor av den typ som Grogan kallar ”mutable enquiries”; frågor som 
ändrar karaktär under referensintervjuns gång, även om de menar att det är 
allmänt känt att sådana frågor förekommer. Deras slutsats är, förenklat, att den 
typen av frågor som Jansson ställde förekommer väldigt sällan på 
folkbibliotek, de är endast 7,5 procent av det totala antalet frågor, medan 52,5 
procent av frågorna i deras undersökning var författar/titelfrågor. Det är därför 
olyckligt att resultatet av undersökningar som Janssons framstår som att gälla 
hela referensarbetet.20  

                                                 
18 Jansson, Britta-Lena, ’Det här var svårt’ : referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken, 1996. Passim. 
19 Debatten skedde t.ex. i Biblioteksbladet 1996 nr 6-8.  
20 Gillberg-Wallner & Hessman, 1998. s.17. 
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Ellinor Bergfasth och Åsa Brolunds magisteruppsats Kvalitet inom 
referensarbete: intervjuer med bibliotekarier och biblioteksbesökare är också 
en uppsats som tar avstamp i Statens kulturråds rapport. De vill bl.a., utifrån 
intervjuer med bibliotekarier och biblioteksbesökare, ta reda på vad 
informanterna anser vara kvalitet inom referensarbete. De jämför också de 
olika gruppernas syn på kvalitet. Sammanfattningsvis kan man säga att en av 
uppsatsens slutsatser blir att biblioteksbesökarens uppfattning av vad kvalitet 
inom referensarbetet mest kretsar kring hur bibliotekarien uppträder mot 
låntagaren; han/hon ska vara kunnig, trevlig, vänlig och intresserad.21

Det som finns skrivet om referensarbete behandlar endast i liten 
utsträckning själva intervjun och kommunikationen med låntagaren, och 
låntagaren som man skriver om är oftast ett barn. Anna Erikssons 
magisteruppsats Referenssamtalet med barn : förhållningssätt och bemötande 
är en av dessa texter som behandlar referensintervjun, men fokus ligger på barn 
och vad som är speciellt för denna grupp av låntagare. Eriksson hänvisar till 
Burton som menar att missförstånd och oklarheter är vanligare i 
referensintervjuer med barn.22 Jag instämmer i detta, men tror att en 
bibliotekarie samtidigt är medveten om att barn uttrycker sig annorlunda och 
har lättare för att upptäcka missförstånden. Däremot när låntagaren är vuxen, 
som bibliotekarien själv, är det kanske lättare att tro sig veta vad denna vill ha. 

Carina Andersson utgår i sin magisteruppsats Informationsförmedlaren 
som kommunikatör från Ingwersen och Wormells ”kognitiva interaktiva 
kommunikationsmodell”. Hennes uppsats behandlar ett väldigt brett ämne då 
hon undersöker bl.a. verbal- och ickeverbal kommunikation, bemötande, 
ämneskunskapers, den fysiska mötesplatsens och IT-användningens inverkan 
på kommunikationen mellan användare och informationsförmedlare på utvalda 
universitets-, högskole- och privata bibliotek.23

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska forskningen till stor del 
fokuserats på huruvida bibliotekarierna ger tillräckligt bra service gällande 
faktafrågor, och hur pass representativa faktafrågorna är när man ser till 
referensarbete i stort. Den forskning som specifikt behandlar referensintervjun 
diskuterar de tillfällen där det är barn som är biblioteksanvändare. 

                                                 
21 Bergfast, Ellinor & Brolund, Åsa, Kvalitet inom referensarbete : intervjuer med bibliotekarier och 
biblioteksbesökare. 1998. 
22 Eriksson, 2002,  s. 12. 
23 Andersson, Carina, Informationsförmedlaren som kommunikatör., 2003. 
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Referensintervjun med vuxna användare är ett sällan skådat forskningsområde 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen i Sverige.  

Forskningsläget utomlands 
Utomlands verkar referensintervjun vara av större intresse för forskarna än vad 
det är i Sverige. Liknande dolda undersökningar som Janssons redan nämnda, 
har utförts i USA där man likställer referensfrågors antal rätta svar med 
kvalitet. 24 Begreppet ”The 55 percent rule” syftar på att undersökningar visat 
att bibliotekarierna kan svara rätt på 55 procent av referensfrågorna. 

Joan C. Durrance har med utgångspunkt från det kända begreppet skrivit 
artikeln ”Reference Success: does the 55 percent rule tell the whole story?”. 
Durrance menar att antalet korrekta svar kanske inte är det bästa sättet att mäta 
referensarbetets kvalitet, då man inte räknat med faktorer som den omgivande 
miljön. Hon menar istället att kvalitet kan vara huruvida besökarna vill 
uppsöka samma bibliotekarie vid ett annat tillfälle, vilka personliga egenskaper 
som uppskattades hos bibliotekarien m.m. Eftersom miljön på ett bibliotek, 
enligt Durrance, är ett hinder för en effektiv referensintervju (låntagarna vet 
enligt henne knappt vad som är informationsdisken, och inte heller huruvida 
personen som sitter bakom den är bibliotekarie eller inte, vilket inte är 
förtroendeingivande) blir den interpersonella kommunikationen av ännu större 
vikt. Bibliotekarier bör därför förbättra sin intervjuteknik.25

Ett decennium tidigare redogjorde Mary Jo Lynch i artikeln ”Reference 
interviews in public libraries” för sin observerande undersökning av 
referensintervjun. Lynch utgår till viss del från Robert S. Taylors analys av 
kommunikationen mellan bibliotekarien och låntagaren, men undrar om det går 
att få samma resultat som Taylor om undersökningen görs på en annan typ av 
bibliotek (folk- istället för forskningsbibliotek) och med en annan metod 
(observation istället för intervjuer med bibliotekarier). Undersökningen 
fokuseras på bibliotekarien; hur vanligt det är med referensintervjuer, hur ofta 
bibliotekarien ställer följdfrågor osv. Ett intressant resultat av undersökningen 
är att bara 13 procent av frågorna ändrade sig i och med referensintervjun. Men 

                                                 
24 Radford, Marie L. listar i boken  The reference encounter. Interpersonal communication in the 
academic library. Chicago 1999 bl. a följande undersökningar: Frances Benham & Ronald R. Powell, 
Success in answering reference questions: two studies, Vaughan P. Birbeck, “Unobtrusive testing of 
public library reference services” Refer4 (1986), Thomas Childers “The quality of reference: still moot 
after 20 years” Journal of academic librarianship 13 (May 1987). 
25 Durrance, Joan C. “Reference success: does the 55 percent rule tell the whole story?”. 1989, s.31-36. 
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hon har av naturliga skäl bara tagit med de gånger då den ”egentliga” frågan 
upptäckts. Jag kommer att särskilja mig från Lynchs undersökning genom att i 
huvudsak lägga fokus på låntagaren.26

Marie L. Radford har skrivit boken The Reference Encounter : 
Interpersonal Communication in the Academic Library, som är en omarbetad 
version av hennes avhandling. Radford jämför, genom att göra intervjuer, 
forskningsbibliotekarien och användarens syn på samma möte.27

Sammanfattningsvis har forskningen i den engelskspråkiga världen i 
referensarbete handlat om servicekvaliteten gällande faktafrågor, men det finns 
även annan forskning där man ger andra perspektiv på ”the 55 percent rule”. 

 

Syfte och frågeställningar  
Det kan sägas vara allmänt känt att referensfrågor förändras i mötet med 
bibliotekarien, men det är inget som det har ägnats någon tid åt vid studier av 
referensarbete och referensfrågor. Istället har det blivit en stor fokusering på 
huruvida bibliotekarier kan svara rätt på faktafrågor, den frågetyp som sedan 
visat sig vara en väldigt liten del av det totala antalet frågor. I denna uppsats 
kommer det att presenteras en observerande studie av referensfrågornas 
förändring. Föränderligheten kommer att synliggöras av den typ av 
referensfrågor som Grogan kallar för Mutable enquiries (i min översättning 
”föränderliga frågor”) där frågorna först kan sägas vara en viss typ av 
referensfråga men som efterhand visar sig tillhöra en annan kategori. Även 
frågor som förändras utan att byta kategori kommer att studeras och kallas i 
uppsatsen för förhandlingsbara frågor. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en användares 
informationsbehov ser ut i jämförelse med den fråga som ursprungligen 
ställdes till bibliotekarien samt att diskutera de föränderliga frågornas roll i 
referensarbetet. Uppsatsen kommer att bestå av en kvalitativ undersökning av 
de föränderliga frågorna, men undersökningen har även vissa kvantitativa 
inslag. De frågeställningar jag använt mig av för att kunna uppnå mitt syfte är: 

   
• Hur förändras de olika frågetyperna? 

                                                 
26 Lynch, 1978, s. 119-141. 
27 Radford, Marie L, The reference encounter : interpersonal communication in the academic library. 
1999. 
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- är det någon speciell frågetyp som ofta förändrar sig? 
• Hur stor del av frågorna förändras?  
• Hur påverkas frågornas föränderlighet av bibliotekarien? 
• Vad kan studier av föränderliga frågor tillföra den existerande 

debatten om referensfrågor? 

I uppsatsen kommer Robert S. Taylors teori som behandlar 
biblioteksanvändares informationsbehov samt kommunikationen mellan 
bibliotekarie och användare att studeras. Utifrån hans teori väcks följande 
fråga: 

• Tar sig Taylors teori uttryck i den faktiska referenssituationen och i 
sådana fall hur (i synnerhet hur hans filter gör att frågorna förändras 
samt hans syn på referensfrågan som dynamisk)? 

Jag kommer också att utifrån mitt eget material och andra forskares resultat 
diskutera kring frågan: 

• Vilka tänkbara förklaringar finns till varför föränderliga frågor 
uppstår? 

Jag riktar mig främst till mina kurskamrater och andra i samma situation, dvs. 
blivande bibliotekarier men hoppas att även andra intresserade kan finna något 
av värde. Att intervjua låntagare och att förstå vad låntagare vill ha, är ett 
område där man i mångt och mycket lär sig av sina misstag. Katz menar att den 
erfarna bibliotekarien kommer fram till låntagarens egentliga fråga, medan den 
mindre erfarna bibliotekarien tolkar låntagarens första fråga som den riktiga.28 
Så om man i teorin vet hur referensfrågor kan ställas, kan identifiera 
problematiska frågor, samt börjar reflektera över intervjun så kan man 
säkerligen undvika vissa fallgropar när dessa väl dyker upp i det praktiska 
arbetet.  

Uppsatsens disposition 
Uppsatsens nästkommande kapitel kommer att bestå av en genomgång av de 
teorier och den tidigare forskning som är relevanta för uppsatsens ämne. I 
kapitel 3 behandlas uppsatsens metod som är observation. Kapitel 4 består av 

                                                 
28 Katz, William A, Introduction to reference work. Vol II : reference services and reference processes. 
1987. s.49. 
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resultatet från den genomförda observationen och i kapitel 5 tolkas resultaten 
och sätts i ett större sammanhang. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer först två olika teoretiker att presenteras; Robert S. 
Taylor och Tom Wilson. Deras teorier kan båda sägas behandla människors 
behov av information, processen att ställa frågor och sådant som kan hindra 
personen från att nå informationen. Därefter kommer det att redovisas andra 
forskares mer konkretiserade teorier, indelade efter olika teman som berör 
uppsatsens ämne. 

Taylors teori29

Robert S. Taylors teori om informationsbehov behandlar kommunikationen 
mellan biblioteksanvändaren och bibliotekarien. Modellen har utvecklats 
genom intervjuer av forskningsbibliotekarier, men teorin ska inte ses som 
platsbunden. Taylor utgår från en syn på bibliotekarien som en mellanhand 
mellan användaren och systemet, där bibliotekarien ska hjälpa användaren att 
förstå sitt informationsbehov. Problemet med denna kommunikation, är enligt 
Taylor, att användaren inte vet riktigt vad han/hon vill ha svar på och därmed 
kan det vara svårt för bibliotekarien att hjälpa till. 

Det finns fyra olika nivåer av informationsbehov som föregår 
förhandlingsprocessen med bibliotekarien: 

1. Ett medvetet eller omedvetet informationsbehov, som inte går att 
uttrycka i ord. Behovet, som ännu inte är en fråga, kommer att 
förändras allt eftersom personen får mer information. (The visceral 
need). 

2. Behovet är medvetet och finns i tankarna, men kan inte verbaliseras. 
När en person befinner sig på denna nivå är det möjligt att han/hon talar 
med någon annan, t.ex. en kollega i hopp om att få lite klarhet i ämnet. 
(The conscious need). 

                                                 
29 Taylor, Robert S, “Question-negotiating  and information seeking in libraries”. 1968,  s. 178-194. 
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3. Ett formaliserat (uttryckligt) behov. Bibliotekarien ses som en del av 
informationssystemet, till skillnad från den tidigare nämnda kollegan. 
(The formalized need) 

4. Ett modifierat behov. Tar sig i uttryck såsom frågan är ställd till 
informationssystemet, då man anpassat frågan efter sökingångarna. (A 
compromised need). 

När användaren tagit kontakt med en bibliotekarie (öga mot öga, via telefon, 
mail eller dylikt) börjar det Taylor kallar ”The negotiation process”; 
förhandlingen mellan bibliotekarien och användaren. Bibliotekariens uppgift 
här, är att hjälpa användaren att formulera det formaliserade behovet (Q3), 
kanske även att gå tillbaka till det medvetna behovet (Q2) för att kunna 
översätta frågan till en sökstrategi (Q4). 

För att kunna nå till den fjärde nivån ska varje fråga gå genom fem filter, 
dvs. att bibliotekarien ställer frågor som ger nödvändig information inom 
följande områden: 

1. Ämnet; hur det ska begränsas. Taylor ger som exempel att ämnet 
”biomedicin” kan snävas in till ”genetik” till ”den genetiska koden i 
DNA”. Taylor menar att det under detta stadium kan vara nödvändigt 
för bibliotekarien att utföra en snabb sökning ( i t.ex. katalogen) för att 
kunna avgöra ämnets omfattning och sedan fortsätta intervjun med 
användaren.  

2. Informationssökarens mål och motivation. Vad ska informationen 
användas till? Detta stadium är av stor betydelse för referensintervjun 
menar Taylor, eftersom det är det lättare för frågaren att formulera 
varför han/hon behöver informationen än vad han/hon vill ha. Han 
menar att bibliotekarier ansåg detta vara kanske den viktigaste punkten 
för att lyckas med intervjun. I de fall där denna punkt är mindre viktig 
är i de fall där användaren vet vad han/hon vill ha, vet mer än 
bibliotekarien, eller är medveten om sökstrategin. 

3. Informationssökarens personliga bakgrund (personens tidigare kunskap 
i ämnet samt informationssökningsfärdigheter). Bakgrunden har 
relevans för referensintervjun, då det avgör dialogens nivå. Det kan 
således bli problem när den som efterfrågar informationen inte är den 
som ska använda sig av den. 

4. Förhållandet mellan frågan och det tillgängliga materialet. Här anser       
Taylor att bibliotekarien, som mellanhand mellan frågeställaren och 
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systemet, ”bygger in frågan i systemet” d.v.s. att man anpassar frågan 
efter klassifikationssystem, ämnesord eller liknande. 

5. Förväntade eller accepterade svar. Frågeställaren har ofta någon idé om 
hur svaret på frågan ska se ut som när det gäller format, sidantal, men 
det ändras ofta allteftersom han/hon blir medveten om biblioteket och 
bibliotekariens kapacitet. Hur snabbt användaren behöver materialet 
spelar också in; behövs informationen om 30 minuter eller flera dagar 
så fjärrlån blir ett alternativ? Bibliotekarien har här, i en idealisk 
situation, identifierat informationsbehovet. 

Frågorna behöver inte ställas i denna ordning, utan kan t.ex. komma samtidigt 
då relevant fakta för olika filter kan finnas i samma påstående. Dessa filter 
hjälper bibliotekarien att förstå frågan, ämnesområdet kan fortfarande vara 
obekant. 

Allt i Taylors teori går inte att använda sig av i en uppsats som denna. 
Taylors första stadier är något som utvecklas i användarens inre, vilket gör att 
det är mycket svårt att undersöka (på vilken nivå biblioteksbesökarens 
informationsbehov befinner sig, är alltså ingenting som jag kommer att kunna 
spekulera i). Däremot kan det vara relevant att ha Taylors nivåer i bakhuvudet 
för att få en förståelse av referenssituationen, och för att betona vikten av att 
intervjua användaren så att det icke-formulerbara behovet kan uppfyllas. 
Taylors syn på frågande, är att han menar att  en fråga är ”[…] an area of doubt 
in which the question is open-ended, negotiable, and dynamic.”30 Det är just 
eventuella praktiska exempel på detta fenomen som kommer att lyftas fram i 
uppsatsen. 

Wilsons modell om informationssökning31

Tom Wilsons första modell om informationssökning kom till 1981, och har 
sedan utvecklats under årens lopp. Modellens första antagande bygger på att 
informationsbehovet inte är det primära behovet, utan har uppstått till följd av 
andra behov såsom psykologiska, kognitiva eller känslomässiga behov. 
Modellens andra antagande, och det i Wilsons modell som kanske skulle kunna 
användas i min uppsats, är de hinder som han anser kan uppstå i 
informationssökandet.  Hindren kan vara psykologiska, demografiska, roll-

                                                 
30 Taylor, 1968, s. 179. 
31 Wilson, Tom, ”Models of information behaviour research”. 1999, s. 249-270. 
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relaterade eller interpersonella, miljömässiga, eller beroende av källans 
karaktär.32 Beskrivningen av hindren är väldigt kortfattade, de nämns inte mer 
än vid de nämnda rubrikerna. Wilson själv nämner att en av modellens 
svagheter är att man inte anger närmare vilka faktorer som kan komma att 
fungera som hinder.33 Hur man kommer förbi dessa hinder anges inte heller.34 
Wilsons teori är svår att applicera på ett sätt som skulle kunna vara fruktbart i 
min uppsats, då den tycks kräva att man har viss information om låntagarna, 
vilket jag inte kommer att ha eftersom jag inte utför intervjuer. Däremot kan 
teorin ses som ett komplement till Taylor vid analys av resultaten, då Wilson 
belyser att de hinder som kan uppstå vid informationssökning är av olika 
karaktär och behöver inte ha med kontakten med bibliotekarien att göra. 

Vet låntagaren vad han/hon vill ha?  
Ellis Mount och många forskare med honom menar att biblioteksbesökarna 
inte ställer frågan till bibliotekarien på ett sätt som motsvarar det de egentligen 
vill veta. Mount skriver att: ”[…] more often than not, the question that is 
asked at the reference disc bears little resemblance to the question that should 
have been posed.”35 Även Don Mc Fadyen är inne på ungefär samma spår; han 
anser att  biblioteksbesökaren vet vad han/hon vill, men kan eller vill, inte 
formulera sig så att bibliotekarien förstår. 36  

Grogan, däremot, menar att de flesta användare vet vad de vill ha och kan 
ställa en klar och tydlig fråga till bibliotekarien. Han menar därför att 
låntagarnas osäkerhet överdrivs i den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga litteraturen. Han påpekar dock att det naturligtvis 
finns de som avviker, och trots att de är en minoritet är det viktigt att ta upp 
avvikarna eftersom de kräver mer av bibliotekarien. De frågeställare som inte 
uttrycker sitt informationsbehov delas av Grogan in i två grupper: (1) De som 
vet vad de vill ha men inte kan formulera sin fråga så att budskapet tydligt går 
fram. (2) De som inte vet riktigt vad de är ute efter. 

                                                 
32 Psychologic, demographic, role-related or interpersonal, environmental and source characteristic. 
33 Wilson, 1999, s. 253. 
34 Lorenzon, Tove, Meningen med modeller. En analys av två informationssökningsmodeller. 2001. 
35 Mount, Ellis, “Communication barriers and the reference question”. 1966,  s. 575.  
36 Mc Fadyen, Don, “The psychology of inquiry : Reference service and the concept of information / 
Experience”. 1978,  s. 106 ff. 
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Frågeställaren som inte kan formulera sin fråga 
När det gäller de som vet vad de vill ha men inte kan formulera sitt behov, 
menar Grogan att ingen funnit någon riktig förklaring till varför de inte säger 
vad de egentligen vill ha. En förklaring kan vara att låntagaren visst kan 
förklara sitt informationsbehov på andra sätt, men han/hon tror att 
generalisering förenklar för bibliotekarien. Han skriver: 

 It has been suggested that they may feel that a broader question is ’easier’ for the 
librarian than a specific request: surveys in academic libraries have shown that some 
students at least do not believe the librarian would understand or be able to answer 
anything other than a general question. 37

 Bergfasth och Brolunds informanter känner igen sig i påståendet att många 
frågeställare förenklar sina frågor; att det efter att bibliotekarien ställt lite 
följdfrågor, visat sig vara något helt annat än vad som tidigare sagts som 
låntagaren egentligen söker.38  

Olika forskare har olika idéer om varför användare ställer frågor som 
behöver följas upp av en referensintervju. Att användaren medvetet ställer en 
otydlig eller ofullständig fråga för att ställa till med problem för bibliotekarien, 
anses dock vara väldigt sällan hänt.39 Enligt Taylor går användarens 
informationsbehov, som nämnt, genom fyra faser. Det sista steget, det 
modifierade behovet, innebär att låntagaren ändrar frågan beroende på vilka 
förväntningar han/hon har på bibliotekets bestånd eller på bibliotekariens 
kunskaper. Detta innebär ofta i praktiken att låntagaren förenklar sin egentliga 
fråga eftersom det antas att den skulle vara för svår för att besvara.40 Även Katz 
menar att de flesta referensbibliotekarier skulle hålla med om att de flesta 
frågor går från att vara generell till att bli en väldigt specifik fråga.  

Grogan gör kopplingar till teorier om interpersonell kommunikation, där 
man menar att talandet inte alltid innehåller så mycket budskap. Det kan 
istället vara ett sätt att uttrycka någon sorts allmän sällskaplighet, särskilt i 
början av ett möte. Ett ”Hur är det?” behöver inte betyda att personen som 
frågar bryr sig om hur den andre mår, utan kan vara ett sätt att inleda samtalet 
och samma sak sker vid mötet i informationsdisken. Väder och vind är vid det 

                                                 
37 Grogan, 1992, s. 72. 
38 Bergfasth & Brolund Kvalitet inom referensarbete : intervjuer med bibliotekarier och 
biblioteksbesökare. 1998, s. 30. 
39 Jahoda & Schiek Braunagel, The librarian and reference queries : a systematic approach. 1980,  s. 
115. 
40 Jahoda & Schiek Braunagel, s 114f. 
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tillfället inget stort samtalsämne, utan i stället menar Grogan att låntagaren 
inleder med att säga något generellt om sitt ämne.41

Ingwersen och Wormell beskriver problemet med att låntagaren inte 
uttrycker det han/hon vill ha, som att frågan tar formen av en ”etikett”. Detta 
innebär att den första frågan som ställs till systemet eller 
informationsförmedlaren (dvs. bibliotekarien) är en kompromiss. Etiketten 
består alltså av generella begrepp som, enligt dem, inte motsvarar det egentliga 
informationsbehovet. Konsekvensen av den så kallade ”Etiketteffekten” blir 
således att bibliotekarien kan missförstå frågan om han/hon litar på de 
inledande formuleringarna vid mötet med användaren. 42

Katz refererar till Goffman som ger tre alternativ till bakomliggande 
orsaker till etikettfenomenet: (1) Låntagaren är orolig för hur bibliotekarien ska 
reagera på en fråga som är känslig för låntagaren. (2) Låntagaren är osäker på 
bibliotekariens ämneskunskaper, (3) låntagaren tycker att bibliotekarien inte 
ska lägga sig i t.ex. varför han/hon behöver informationen, och är därför inte så 
samarbetsvillig.43 Ellis Mount har ytterligare några tankar om varför den 
egentliga frågan inte ställs till bibliotekarien. Låntagaren vill kanske inte 
avslöja den egentliga frågan, personen kan tycka att det är jobbigt att svara på 
frågor och prata om sitt informationsbehov. Mount kommer också in på 
problem som även Taylor var inne på; det är svårt att sätta sina tankar i ord när 
man inte vet vilken information man saknar. 44  

Den osäkra frågeställaren 
Den osäkra frågeställaren är den som inte är säker på vilken sorts information 
han/hon behöver. Denna användare har, jämfört med användaren som i stycket 
ovan kallades ”frågeställaren som inte kan formulera sin fråga”, inte kommit 
lika långt i Taylors nivåer av förståelse av informationsbehovet. Personen är 
medveten om att den har ett problem som ska lösas och att det ska lösas med 
information, men vilken information som behövs vet personen inte. Den osäkra 
användaren ställer ofta frågor om ämnen, och bibliotekarien måste då hjälpa till 
att snäva in frågan. Ett annat exempel som visar låntagarens osäkerhet är när en 
fråga har ställts till bibliotekarien men den har föregåtts med ett uttalande i stil 
med ’jag är inte riktigt säker, men...’. Grogan menar alltså att den osäkra 

                                                 
41 Grogan, 1992, s. 72. 
42Ingwersen & Wormell, Informationsformidling I teori og praksis, 1990, s.29. 
43 Katz, William A, Introduction to reference work : vol II. 1974, s. 84. 
44 Jahoda & Schiek Braunagel, 1980,  s. 115 
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frågeställaren på olika sätt klargör sin osäkerhet för bibliotekarien, men om 
bibliotekarien inte är tillräckligt uppmärksam för att uppfatta det är det lätt att 
missförstånd och problem uppstår.45

Grogan refererar till Nicholas J. Belkin som har, utifrån Taylors teori, 
förklarat att människor som ägnar sig åt informationssökning gör det för att de 
uppmärksammat en kunskapslucka i det aktuella ämnet och de anser att glappet 
måste fyllas för att de ska kunna uppnå sina mål. Belkin kallar kunskapsglappet 
för akronymen ASK  (anomalous state of knowledge).46

Känslor av osäkerhet hos användaren 
Många forskare tar upp problematiken med att vissa biblioteksbesökare känner 
osäkerhet inför mötet med referensbibliotekarien, vilket påverkar hur de ställer 
frågor i referensdisken. Grogan beskriver låntagarens sårbara situation, då han 
skriver att det inte bara är att fråga efter något på samma sätt som i vilket 
varuhus som helst, utan personen som ställer en referensfråga befinner sig i en 
situation då den öppet måste erkänna sin okunnighet på det särskilda området. 
En undersökning visar att 40 procent av biblioteksbesökarna på stora 
forskningsbibliotek som söker en bok, hellre går därifrån tomhänta än att fråga 
bibliotekarien.47 Det finns även ett allmänt känt begrepp för känslan av obehag, 
nervositet och missnöje som många känner i samband med biblioteksbesök: 
”library anxiety”. I forskningen används begreppet library anxiety främst vid 
undersökningar som utförts på universitets- och högskolebibliotek, men att 
liknande känslor även skulle kunna finnas hos folkbiblioteksbesökare är troligt, 
om än kanske i mindre utsträckning. Cecilia Herdenstam behandlar fenomentet 
i sin magisteruppsats Library anxiety : en undersökning av psykologiska 
aspekter kring studenters upplevelser av sitt universitetsbibliotek. Herdenstam 
menar att library anxiety kan bero på bibliotekets storlek, förvirring över var 
materialet finns, att man inte vet hur man ska börja söka efter information eller 
hur biblioteket fungerar. Ofta tror användarna att deras egna kunskaper om 
biblioteket är sämre än andras, och man försöker dölja sin okunskap. Vidare, 
skriver Herdenstam att besökarna tror att bibliotekarierna förutsätter att de ska 
veta hur biblioteket fungerar, och vågar därför inte be om hjälp.48  Flera 

                                                 
45 Grogan 1992, s 75f. 
46 Grogan 1992, s. 77. 
47 Grogan 1992, s. 90. 
48 Herdenstam, Cecilia, Library anxiety : En undersökning av psykologiska aspekter kring studenters 
upplevelser av sitt universitetsbibliotek. 2002, s. 40. 
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informanter i den nämnda undersökningen upplever att man kommer och stör 
personalen när man ställer frågor, vilket kan leda till att man undviker att fråga 
en bibliotekarie, särskilt när man är rädd att frågan är för enkel. Istället frågar 
man kompisar eller kurskamrater.49  

Anledningar till intervju  
Det finns vissa indikatorer som tyder på att det finns behov att som 
bibliotekarie driva samtalet med låntagaren vidare, och inte bara nöja sig med 
frågan som den ställts. Tydlig osäkerhet eller en väldigt bred frågeställning är 
kanske självklara signaler medan andra är mindre tydliga. 

Att kunna identifiera vilka frågor som kräver en referensintervju och vilka 
som inte behöver det, kan ses som det första steget i intervjuteknik menar 
Jahoda, Scheik Braunagel m.fl. De menar att de frågor som kräver intervju 
innan själva sökningen är: 

• När den egentliga frågeställningen inte är vad som efterfrågas. Man 
kan dock aldrig vara säker på huruvida det som sägs är den riktiga 
frågeställningen. Författarna tar som exempel en hänvisningsfråga 
där låntagaren frågar var en viss referensbok står. De menar att det 
bästa sättet att hantera frågan är att berätta var boken är placerad och 
att sedan fråga om låntagaren behöver hjälp med att slå upp 
information. Författarna menar också att en väldigt bred fråga är en 
signal för att frågeställaren inte berättar vad han/hon vill veta. I detta 
läge är det bra att informera låntagaren om vilka underkategorier det 
finns inom området och fråga om det är något speciellt personen är 
ute efter. 

• När frågan tar lång tid och man inte har tid att besvara den i dess 
nuvarande form utan måste förenklas, kan låntagaren kanske få en 
lista över relevant litteratur så han/hon kan fortsätta sökningen själv. 

• När låntagaren inte specificerat hur mycket information som 
behövs. 

• När svaret på frågan är olika beroende på hur mycket kunskap 
låntagaren har om ämnet (gäller främst ämnesfrågor). En specialist 
inom ett område behöver naturligtvis inte samma information som en 
person som inte är särskilt bevandrad i ämnet. 

                                                 
49 Herdenstam, 2002, s. 55. 
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• När låntagaren använder sig av termer som kan ha flera betydelser 
måste man klargöra vad som menas. 

• När det är oklart vad användaren är ute efter. 
• När bibliotekarien inte känner till det efterfrågade ämnet. Jahoda 

m.fl. menar att bibliotekarien inte ska vara rädd för att fråga 
låntagaren, eller slå upp i en encyklopedi för att bättre förstå ämnet 
och vilken vokabulär som används.50 

 

                                                 
50 Jahoda et al,  “Instructions in negotiating the reference query”.  1978,  s. 118-130. 
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Metod 

Val av metod 
Anna Eriksson skriver i sin magisteruppsats att ingen av hennes informanter 
(bibliotekarier) kunde under intervju beskriva sin intervjuteknik eller hur 
samtalen mellan användaren och bibliotekarien ser ut.51 I Bergfasth och 
Brolunds intervjuer med låntagare så ansåg de allra flesta (utom 4 av 21 
tillfrågade) att bibliotekarien inte intervjuade låntagaren utan förstod frågan 
direkt.52 Detta resultat skiljer sig från resultatet av Lynchs observation, där 
hälften av alla referensfrågor följdes av intervju.53 Dessutom ansåg 9 av de 21 
låntagarna i Bergfasth och Brolunds uppsats att bibliotekarien brukade fråga 
vad informationen skulle användas till eller hur mycket information som 
behövdes. Här kan man säga att låntagarna till viss del säger emot sig själva, 
när de tidigare sagt att bibliotekarien förstår frågan direkt.54 Kanske kan man 
därför ana att låntagares bild av referenssituationen inte stämmer med det som 
faktiskt händer? 

Eftersom dessa problem har funnits när intervjuer har används för att 
undersöka referenssituationen, väljer jag istället att utföra en observation. 
Observation som metod kan visserligen sägas ha en ganska låg reliabilitet, då 
det är svårt för en annan forskare att upprepa resultaten. Å andra sidan har 
observationen fördelen av att vara en förstahandskälla då man studerar vad 
människor gör vid den tidpunkt de gör det, och inte vad de säger sig eller tror 
sig göra. Detta kan jämföras med intervjun som metod, då de eventuella 
informanterna först skall återberätta sina tidigare upplevelser för intervjuaren 
som sedan skall skriva ner och tolka vad som sagts. Om intervjuer skulle 
utföras blir det också, gissningsvis, lätt att undersökningen förskjuts till att 

                                                 
51 Eriksson, 2002,  s. 40. 
52 Bergfasth & Brolund,  s. 40. 
53 Lynch, 1978, s. 133f. 
54 Bergfasth & Brolund,  s. 40. 
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handla om låntagarnas syn på referensarbetets kvalitet, vilket redan undersökts 
i ett flertal uppsatser. Observation förefaller därför att vara den 
undersökningsmetod som bäst skildrar referensintervjusituationen och lämpar 
sig för mitt syfte.  

Observation 
Observation är en metod som används vid studier av människor och hur 
människorna uppträder i olika situationer. Man brukar skilja på öppen och dold 
observation. Min undersökning kommer kanske att kunna ses som ett 
mellanting; bibliotekarierna kommer självklart att veta att jag observerar det 
som sker. Låntagarna däremot, kommer inte att veta om varför jag sitter med i 
informationsdisken. Om jag skulle förklara orsaken till min närvaro för 
låntagarna, tror jag att det skulle påverka mitt resultat på ett negativt sätt. Man 
kan dock inte helt bortse från möjligheten att både låntagarna och 
bibliotekarierna kan bete sig annorlunda än vad de skulle göra om jag inte satt 
med i informationsdisken. Dolda observationer kan även vara problematiska av 
etiska skäl. Låntagarna som förekommer i min undersökning kommer självklart 
att vara anonyma, inte ens jag ju vet vilka de är. Det faktum att jag sitter med i 
informationsdisken kan eventuellt innebära att vissa låntagare, kanske särskilt 
de som vill ställa frågor av känsligare natur, väljer att inte ställa sina frågor. 
Jag kan hoppas att det bara gäller ett fåtal, då jag inte tycker att det är 
försvarbart att exempelvis dolt spela in låntagarnas frågor. Jag ser emellertid 
inga etiska problem för min undersökning, såsom den slutligen utfördes.  

Observatörens roll 
Man skiljer på passiv och aktiv observation. Idar Magne Holme och Bernt 
Krohn Solvang menar att oavsett vilket förhållningssätt man använder sig av, 
blir man en del av gemenskapen och både påverkar och blir påverkad av 
omgivningen. Det finns alltså ingen helt neutral observerare, samtidigt som de 
som observeras kan bete sig annorlunda än vad de i vanliga fall brukar. 55 Jag 
hoppas att det faktum att jag praktiserat fem veckor på det aktuella biblioteket 
gör att bibliotekarierna kan känna sig bekväma i situationen; de har ju en viss 
vana av att jag sitter med dem i informationsdisken. Om min närvaro eventuellt 
skulle påverka bibliotekarierna på så sätt att de anstränger sig mer för att hjälpa 

                                                 
55 Holme, Idar Magne & Solvang, Bengt Krohn, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 1991, s. 130f. 
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låntagarna och ta reda på vad de egentligen vill ha, så ser jag inte det som 
någonting negativt. De föränderliga frågor som jag kan komma att diskutera är, 
av naturliga skäl, endast de frågor där man lyckas reda ut vad användaren är 
ute efter. Om undersökningen skulle visa att inga frågor förändrar sig så 
behöver det inte betyda att låntagarna lämnar biblioteket nöjda. Det kan ju 
faktiskt vara så att bibliotekarien aldrig lyckades ta reda på låntagarens 
informationsbehov. Det innebär således att resultatet av de föränderliga 
frågorna i undersökningen skulle kunna vara endast ”toppen av ett isberg”, och 
ju mer bibliotekarierna som figurerat i observationen anstränger sig, desto 
tydligare bild kan vi få av hur frågorna förändrar sig.  

Genomförande 
Att valet för observationen föll på ett folkbibliotek beror delvis på att jag tror 
att frågorna är mer varierade än på ett forskningsbibliotek som tillhandahåller 
litteratur inom ett snävare område. Troligtvis är även användargruppen mer 
heterogen på folkbibliotek, vilket kanske leder till större olikheter bland de 
ställda frågorna. Liknande påståenden om folkbibliotekets variationer kan även 
ses hos Katz.56  

Innan observationen genomfördes, gjorde jag en pilotstudie under en 
arbetsdag, för att kunna beräkna ungefär hur lång tid undersökningen skulle ta 
att genomföra, samt om uppsatsämnet verkade fungera. Resultatet av 
pilotundersökningen kommer att tas med i undersökningen, då jag inte ändrat 
genomförandet något och jag anser att resultatet lättare kan generaliseras ju fler 
timmar observationen pågår. 

Observationen gick till så att jag satt med i informationsdisken och 
antecknade. Eftersom Jakobsbergs bibliotek, där undersökningen genomfördes, 
har två diskar så valde jag att sitta i den som är vänd mot entrén. Troligtvis är 
det är dit biblioteksbesökarna lättast vänder sig om det inte är kö vid disken. 
Den andra informationsdisken är vänd mot barn- och ungdomsavdelningen och 
får därför lite fler frågor ställda av barn, även om det inte är en speciell barn-
informationsdisk. Jag hade under tiden för observationen på mig en skylt med 
texten ”Praktikant” och när bibliotekarierna visade låntagarna till hyllorna 
följde jag med. Jag fick en hel del frågor ställda till mig när bibliotekarien 
exempelvis gått för att hämta något. Jag fick då be användaren att dröja till 

                                                 
56 Katz, William A, Introduction to Reference Work Vol II, 1987, s. 40. 
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bibliotekarien kom tillbaka, men vissa låntagare försökte ändå få mig att 
besvara på frågan som de själva uppskattade som en enkel fråga.  

Alla frågor som ställdes i den valda informationsdisken delades in efter 
Grogans frågetyper. De frågor som var t.ex. titelfrågor och som inte ändrats när 
låntagaren lämnat disken uppmärksammades inte mer än att det noterades att 
frågan var en titelfråga. Dessa frågor har markerats för att jag sedan ska kunna 
se hur stor andel de föränderliga frågorna är. Vid förekomst av föränderliga 
frågor har hela dialogen skrivits ner för att dessa sedan ska kunna 
djupanalyseras. Det har även noterats vilken av Grogans frågetyper som frågan 
har utvecklats till. Datan har i vissa fall registrerats i efterhand, vid tillfällen 
där jag inte hunnit med att skriva, t.ex när låntagaren pratat väldigt mycket 
eller har vidareutvecklat sin fråga när vi var gående på väg mot bokhyllan. Jag 
har i dessa fall gått lite avsides, när referensprocessen var över, och antecknat 
förloppet. 

Det bör även påpekas att undersökningen visar hur situationen ser ut på 
Jakobsbergs folkbibliotek under en vecka i februari och kan inte generaliseras 
till att gälla alla bibliotek.  

Avgränsningar 
De låntagare vars frågor jag avser att studera, är låntagare som jag bedömer 
vara 16 år och över, då jag tror att barns frågor kan skilja sig rejält från en 
vuxens samt att barns frågor till bibliotekarien har avhandlats i andra 
magisteruppsatser. Det är alltså åldern på den som frågar som avgör; när en 
vuxen ställer en fråga för ett barns räkning tas denna fråga med i 
undersökningen. Jag har även bortsett från referensfrågor som inte ställts 
ansikte mot ansikte, utan ställts exempelvis via telefon eller e-post. Det är 
också värt att nämna att uppsatsen varken syftar till att testa huruvida 
bibliotekarierna kan svara på frågorna eller deras ”intervjuskicklighet”. Fokus 
ligger på låntagarna och deras frågor, även om perspektivet är till gagn för 
blivande bibliotekarier /bibliotekarier och i förlängningen även låntagarna. 
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Undersökning 

Presentation av biblioteket 
I denna uppsats kommer en observation, utförd på Järfälla kommuns 
huvudbibliotek i kommundelen Jakobsberg, att presenteras. Järfälla ligger i 
Stockholms län. Under år 2002 hade kommunen 62 000 invånare, varav 24 000 
var bosatta i Jakobsberg.57 I kommunens bibliotek finns 160 000 böcker, 4 000 
talböcker, 470 tidskrifter, 4 000 cd-skivor och mycket annat (filialernas 
bestånd inkluderat). Huvudbiblioteket ligger en trappa upp från Jakobsbergs 
galleria i centrum och har öppet 11-20 måndagar-torsdagar. På fredagar är 
biblioteket öppet 10-19. Biblioteket har även helgöppet.58 Min observation 
genomfördes den 26/1 och 2-6/2 år 2004 under sammanlagt 36 timmar.  

Jag anlände till platsen för observationen när biblioteket öppnade för 
låntagarna och lämnade biblioteket vanligtvis vid 18-19-tiden. Huruvida 
frågorna som ställs på kvällstid är annorlunda än de som ställs på dagtid, har 
jag inget säkert svar på. Jag fick emellertid uppfattningen att situationen skilde 
sig åt lite; att det på dagtid var många studenter som frågade efter vissa titlar 
samt pensionärer (som ofta ställde frågor rörande skönlitteratur) medan 
låntagarna på kvällstid i större utsträckning var i medelåldern och ställde en 
annan typ av frågor. Jag frågade därför två av bibliotekarierna som deltog i 
observationen om de tyckte att frågorna såg olika ut på dagtid jämfört med 
kvällstid, men de tyckte inte att det var så stor skillnad. Däremot berättade 
bibliotekarierna för mig att det så här i början av en termin, enligt deras 
uppfattning, var många universitetsstuderade som ville ha hjälp med att hitta 
kurslitteratur från litteraturlistor. Detta innebar, enligt dem, ovanligt många 
författar/titelsökningar. Bibliotekarierna berättade även att det för tillfället var 

                                                 
57 Järfälla i siffror: http://www.jarfalla.se/upload/Kommunen/Statistik/Pdf/Statistik2002.pdf (2004-02-
19). 
58 Biblioteken i Järfällas hemsida, http://www.jarfalla.se/templates/page____5674.asp (2004-01-27). 
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problem med vissa av de publika datorerna som gjorde att det inte gick att 
reservera böcker själv, utan låntagarna fick be personalen om hjälp. 

Hur kösituationen på biblioteket ser ut kan också ha betydelse för 
låntagarnas frågor; vet man som låntagare att det är väldigt många på kö väljer 
man kanske att ställa en fråga som man uppfattar som snabb och enkel för 
bibliotekarien att svara på. På Jakobsbergs bibliotek uppfattade jag köerna som 
väldigt varierande, ibland var det lugnt i biblioteket och ingen besökare som 
ställde frågor till bibliotekarien och i nästa stund var det kö till båda 
informationsdiskarna.  

Nedan redovisas resultatet av min observation på Jakobsbergs bibliotek. 
Informationen är indelad under rubrikerna ”Hur stor del är föränderliga 
frågor”, samt efter Grogans frågekategorier ”Hänvisningsfrågor”, 
”Författar/titelfrågor”, ”Faktafrågor” och ”Ämnesfrågor” där resultatet 
presenteras för hur de olika frågetyperna förändras. Till dessa frågekategorier 
finns även underrubriker där jag tar upp vad jag kallar förhandlingsbara frågor. 

Hur stor andel är föränderliga frågor? 
Jag har räknat alla de frågor som under mina 36 timmar i informationsdisken 
på Jakobsbergs bibliotek, förändrade sig från att börja som en fråga tillhörande 
en viss av Grogans frågekategorier och som efter följdfrågor av en 
bibliotekarie eller att användaren själv förtydligar, kommer att tillhöra en 
annan frågekategori. Frågorna har delats in efter den kategori den 
ursprungligen tillhörde, för att det ska gå att urskilja mönster. Sammanlagt är 
de föränderliga frågorna 9 procent av det totala antalet referensfrågor, och det 
är dessa frågor som huvudsakligen kommer att avhandlas i 
undersökningskapitlet. Jag kommer utöver dessa 9 procent även att visa hur en 
låntagares fråga kan vara förhandlingsbar, dvs. hur frågan ändras utan att för 
den skull byta kategori. 16 procent av frågorna visade sig vara 
förhandlingsbara. Slår man ihop dessa kategorier ser man att 25 procent av 
referensfrågorna är antingen föränderliga eller förhandlingsbara. 
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Tabell 1. Antalet föränderliga referensfrågor på Jakobsbergs bibliotek. Indelade efter 
Grogans frågekategorier. 

Frågetyp Antal 
frågor 

Antal 
Föränderliga

Antal föränderliga 

frågor i % per 

frågetyp 

Hänvisningsfrågor   36 7  19% 
Författar/titelfrågor 169      12    7% 
Faktafrågor     5 1  20% 
Ämnesfrågor   75 6     8% 
Totalt 285      26     9% 
Källa: Observation på Jakobsbergs folkbibliotek 26/1 samt 2-6/2 2004. 

Tabell 2. Antalet förhandlingsbara referensfrågor. Indelade efter Grogans frågekategorier. 

Frågetyp Antal 
frågor 

Antal 
Förhandlingsbara 

Antal förhandlingsbara 

frågor  i % per frågetyp 

Hänvisningsfrågor   36 2    6% 
Författar/titelfrågor 169      15    9% 
Faktafrågor     5 0  - 
Ämnesfrågor   75      29  39% 
Totalt 285      46 16% 
Källa: Observation på Jakobsbergs folkbibliotek 26/1 samt 2-6/2 2004. 

Som synes i tabellerna finns det skillnader mellan frågetyperna vad gäller hur 
föränderliga /förhandlingbara de är. Hänvisningsfrågor har, procentuellt sett, 
ett betydligt större antal föränderliga frågor än de andra kategorierna. Ett 
resultat som förvånade mig var att författar/titelfrågor var i princip lika 
föränderliga som ämnesfrågor, då jag trodde att ämnesfrågor skulle förändra 
sig mer än författar/titelfrågor. När det handlar om förhandlingsbara frågor är 
det istället ämnesfrågor som sticker ut med sitt stora antal förhandlingsbara 
frågor.  

Vad gäller faktafrågorna är det viktigt att påpeka att eftersom 
undersökningen grundar sig på så få faktafrågor, blir procentsatsen 
missvisande. 
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Hänvisningsfrågor  
Hänvisningsfrågor är frågor som enligt Grogan inte kräver mer av 
bibliotekarien än kännedom om biblioteket. I denna undersökning innebar de 
flesta hänvisningsfrågor att låntagaren vill bli hänvisad till en viss hylla, t.ex. 
”hylla O” eller ”medicinhyllan”. Hänvisningsfrågor är den frågetyp som har 
störst andel föränderliga frågor i förhållande till kategorins storlek; nästan var 
femte hänvisningsfråga har visat sig dölja en annan fråga. 

I princip alla hänvisningsfrågorna som ändrade sig blev till titelfrågor. Det 
är kanske inte så oväntat; låntagaren tror antagligen att en fråga om var en viss 
hylla står är en enkel fråga för bibliotekarien och tar mindre tid än en titelfråga. 
Till viss del har de kanske rätt, om man som bibliotekarie vill göra det enkelt 
för sig kan man naturligtvis bara berätta att ”hylla xx står längst bort i 
biblioteket” och låta låntagaren själv söka fram det han/hon vill ha. Min 
undersökning visar att användarens egentliga fråga har uppdagats när 
bibliotekarien frågat om personen är ute efter något särskilt. Även de tillfällen 
då bibliotekarien lämnar disken för att följa med låntagaren till hyllan, verkar 
vara en situation då användaren självmant förtydligar sin fråga. Kanske beror 
det på att det känns mer avslappnat och informellt när bibliotekarien lämnat sin 
disk och låntagaren därför vågar fråga vidare, kanske känner personen inte att 
han/hon stör på samma sätt som i disken. Om låntagaren frågar efter en väldigt 
specifikt signum t.ex. Ohjab, så kan man rimligtvis anta att personen redan sökt 
själv i katalogen. Däremot verkar låntagarna inte särskilt ofta kolla om boken 
verkligen finns på den angivna hyllan eller om den är utlånad alternativt 
placerad på någon av filialerna, vilket gör att det kan vara nödvändigt för 
bibliotekarien att söka fram boken igen. Jag observerade även att det är lätt att 
missförstånd sker då barn- och ungdomsböcker har signum som börjar på u 
(med gemener) vilket kan blandas ihop med U (med versaler) som syftar på 
naturvetenskap. När en låntagare muntligen frågar efter en hylla med 
bokstäverna U C gäller det att vara uppmärksam på att det kan betyda att 
låntagaren vill ha litteratur om antingen fysik och kemi, eller en barnbok i 
ämnet religion. Annars är det lätt att låntagaren blir hänvisad åt helt fel håll. 

Ett exempel på en föränderlig hänvisningsfråga kan lyda som följande: en 
kvinna frågar bibliotekarien ”Var finns Juridikhyllan?”. Bibliotekarien frågar 
om det var något särskilt, eftersom juridik har många underavdelningar? 
Kvinnan svarar ”Ja, jag skulle ha Vem är vem och Norstedts juridik.” 

 Vad som här började som en snabb hänvisning visade sig vara två 
titelfrågor. Boken hon kallade Norstedts Juridik hette egentligen Norstedts 
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juridiska handbok, hon uppgav alltså en felaktig titel. Vem är vem är en 
biografisk handbok som står på L(m) och inte i närheten av juridiken. I detta 
fall är det alltså tveksamt om låntagaren skulle hittat de hon sökte, om inte 
bibliotekarien varit uppmärksam och frågat vad hon var ute efter. 

Ett annat exempel är när en man frågar ”Ljudböcker, har ni nån särskild 
katalog över det?” Bibliotekarien säger att det inte finns och frågar om han är 
ute efter någonting särskilt. ”Ja, just nu läser jag Vilhelm Mobergs 
Utvandrarna, finns fortsättningen?” När den inte finns inne frågar han efter 
Gullious böcker om Arn. 

Hänvisningsfrågor är alltså, som nämnt, den kategori som visade sig ha 
störst antal föränderliga frågor. Vid de tillfällen där bibliotekarien inte ställde 
följdfrågor eller följde med låntagaren till bokhyllan, skedde ingen förändring i 
frågan. Det är därför rimligt att tro att det finns ett stort antal oupptäckta 
föränderliga frågor inom frågekategori; många av dessa frågor ställdes lite i 
förbifarten medan bibliotekarien höll på med annat och inte hade en chans att 
ställa följdfrågor. Hänvisningsfrågor som var föränderliga, förändrade sig från 
att ha varit en fråga om en placering, till att bli författar/titelfrågor och de 
löstes vanligtvis genom att bibliotekarien hänvisade till rätt plats i lokalen och 
följde upp med ett ”var det något särskilt du var ute efter?” Jag ser det som 
viktigt att bibliotekarien ställer dessa följdfrågor för att undvika att låntagarna 
går till en hylla som inte har det de söker efter (som i exemplet med den 
biografiska handboken som inte alls stod på juridikhyllan). Det betyder dock 
inte att man helt bör glömma vad man brukar kalla hjälp till självhjälp, att 
hjälpa låntagarna så att de vid nästa biblioteksbesök klarar sig själva.  

Frågor av det mer administrativa slaget, där frågorna rörde t.ex. lånekort 
och låntagarregister, bytte inte kategori och förändrades inte. 

Förhandlingsbara hänvisningsfrågor 
En förhandlingsbar hänvisningsfråga är en fråga där låntagaren t.ex. vill veta 
var en viss bokhylla står och där frågan ändras utan att byta kategori. Särskilt 
många frågor som skulle kunna placerats under denna rubrik fanns inte i 
undersökningen. Kanske för att, som nämnt, låntagaren vid hänvisningsfrågor 
ställer en snabb fråga för att sedan skynda sig ifrån disken. Följande möte 
mellan bibliotekarie och användare bytte inte kategori, men man kan ana en 
egentlig fråga som doldes. Åtminstone var det inte riktigt klart vad han var ute 
efter.  

En man kommer till informationsdisken och ställer några frågor av 
administrativ karaktär. Han börjar med att fråga om man får låna på sin frus 
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lånekort och om man får låna tidskrifter. Bibliotekarien berättar att alla 
nummer utom det nyaste är till hemlån, och berättar var de gamla numren 
ligger. Anteckningarna från denna fråga är något kortfattade, men jag minns att 
jag fick intrycket av att låntagaren redan vet detta. Han säger något om att det 
bara finns ett nummer av den önskade tidskriften och undrar om det betyder att 
den inte är till hemlån.  

Exemplet kan tyckas ganska otydligt, men det är just de otydliga 
frågeställningarna jag vill illustrera med exemplet. Under observationen fick 
jag, som nämnt, intrycket av att mannen i exemplet redan verkade veta svaret 
på åtminstone en av frågorna han ställde. Orsaken till mannens handlande kan 
jag naturligtvis inte veta, utan det kan jag bara spekulera i. Den inträffade 
situationen fick mig att börja fundera över huruvida låntagare ställer frågor 
som de redan vet svaret på, och i sådana fall varför? Kanske kan det vara så att 
mannen i exemplet frågade om låneregler för att hans sista (egentliga?) 
frågeställning inte skulle verka så lösryckt. Eller så ville han kanske komma 
runt det faktum att ”hans” tidskrift inte gick att låna och försökte ”linda in” det 
i andra frågor. Troligtvis borde det inte vara allt för ovanligt att låntagare 
försöker kringgå låneregler. Vad orsaken än var, kan exemplet illustrera de 
förhandlingsbara hänvisningsfrågorna och synliggöra hur låntagare ”fiskar” 
efter något som ibland kan vara svårt för bibliotekarien att uppfatta. De 
förhandlingsbara hänvisningsfrågorna är dock, som nämnt, väldigt få i 
undersökningen. I övrigt kan man säga att hänvisningsfrågor är den 
referensfrågetypen där låntagaren inte på samma sätt som vid övriga frågor 
behöver känna att de visar sin okunnighet inom det aktuella området. Vid 
hänvisningsfrågor behöver man inte som låntagare, om bibliotekarien inte 
ställer följdfrågor, förklara varför man behöver informationen, vad den ska 
användas till och liknande. Det känns troligtvis lättare att fråga om det enskilda 
bibliotekets rutiner eller bara be om en hänvisning, än att fråga om en viss typ 
av information inom ett ämne, då man måste försöka förklara vad det är man 
vet att man inte vet.  

Författar/titelfrågor 
Till författar/titelfrågor räknar jag, förutom frågor av typen ”Har ni boken 
Sandvargen?”, även frågor där det är ett specifikt verk (bok/tidskrift) som 
efterfrågas även om författaren/titeln inte uttrycks. T.ex. när låntagaren frågar 
”Har ni fortsättningen på den här boken?”, medan han/hon sträcker fram en 
bok. Av de författar/titelfrågor som observerades var 7 procent föränderliga, ett 
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resultat som till viss del var förvånande. Synen på titelfrågor som något relativt 
”fast” och icke-föränderligt är jag säkert inte ensam om bland blivande 
bibliotekarier. För många låntagare är naturligtvis titeln de frågar om exakt den 
bok de vill läsa. Särskilt om låntagaren kommer med en litteraturlista från 
universitetet eller kanske ett urklipp från en dagstidning. Tyvärr tänkte jag inte 
på denna aspekt under de första dagarna av min undersökning, och noterade 
inte huruvida det handlade om kurslitteratur eller inte, vilket hade kunnat vara 
intressant att ha exakta siffror på. Det verkar nämligen som att det finns 
skillnader mellan olika sorters titelfrågor, även om frågorna formuleras 
likadant. Jag tycker att det finns tendenser till att de som kommer med 
litteraturlistor från exempelvis universitetet, vill ha just den specifika titeln och 
ingen annan. De beställer gärna in den från filialerna eller fjärrlånar in den, 
vilket kan ses som ganska logiskt. Bland de användare som vill ha en viss titel 
för privat bruk, anser jag att man generellt kan se titeln/författaren som enbart 
ett förslag, en utgångspunkt för vidare sökningar om den efterfrågade titeln inte 
finns eller är utlånad. De titelfrågor som förändrar sig blir till ämnesfrågor (alla 
föränderliga författar/titelfrågor i undersökningen förändrade sig på detta sätt); 
man vill ha något som liknar det man ursprungligen frågade efter. Detta låter 
kanske som självklarheter, men ofta verkar låntagarnas titelförfrågningar bygga 
på att de ska hitta en viss information i boken och inte boken i sig, och därför 
kan informationsbehovet ibland bli bättre, eller åtminstone lika bra, tillgodosett 
med ett annat material. 

Ett exempel på detta är när en äldre man kommer in och frågar efter en viss 
titel av författaren som kallas Västgöta-Bengtsson. När den specifika boken 
inte finns inne beställs en liknande bok av samma författare in från en filial. 
Bibliotekarien frågade om han behövde boken idag, och det var hans önskemål. 
Denna fråga från bibliotekarien gör att låntagaren på eget initiativ berättar att 
anledningen till att han ville ha boken snarast är för att han deltar i en 
studiecirkel om Västergötland. Bibliotekarien förstår då att det är något i ämnet 
Västergötland han vill ha och visar honom till rätt hylla i biblioteket. Där lyfter 
hon fram en bok av Dan Korn och berättar att han har åkt runt i Västergötlands 
byar och intervjuat ”original”. Låntagaren verkar väldigt nöjd med den boken 
då det var precis sådan information han sökte efter och han säger ”Jaha, det var 
nåt sånt jag trodde fanns i Västgöta-Bengtssons böcker”.  

Denna frågesituation började som en titelfråga, där låntagaren trodde sig 
kunna hitta den information han var ute efter i den specifika boken. Den 
efterfrågade boken hade kanske motsvarat hans förväntningar men eftersom det 
egentligen var ämnet han var ute efter så blev han antagligen lika nöjd med det 
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som bibliotekarien plockade fram, och han kunde få böckerna när han ändå var 
på biblioteket.  

Ett liknande exempel: en kvinna kommer in och frågar om en viss titel. När 
bibliotekarien hittar boken i katalogen frågar låntagaren om hon tror att den 
handlar om hur miljö påverkar barn. Eftersom den inte finns inne kan 
bibliotekarien inte svara på det och då frågar låntagaren om bibliotekarien har 
något annat tips på böcker i ämnet, för egentligen skulle hon ha en valbar bok i 
ämnet utöver den obligatoriska kurslitteraturen.  

De två exemplen ovan är relativt lika. Skillnaden är att i det senare fallet är 
låntagaren själv som går vidare med frågan när titeln inte fanns inne. Troligtvis 
för att hon är osäkrare än mannen på huruvida boken verkligen behandlar det 
ämne som söktes. Mannen som frågade efter Västgöta-Bengtssons böcker hade 
kanske gått ifrån biblioteket tomhänt om inte bibliotekarien tagit initiativ till att 
visa ytterligare några böcker i samma stil som den efterfrågade boken.  

Även vanliga missförstånd kan komplicera kommunikationen. Frågan ”Har 
ni farmakologi” tolkades i det här fallet av bibliotekarien som en titelfråga och 
hon söker efter boken i katalogen och visar träffarna för låntagaren. Låntagaren 
säger egentligen ingenting uttryckligen, men jag som observatör får intrycket 
av att det var information om farmakologi hon ville ha. 

Förhandlingsbara författar/titelfrågor 
Övrigt ”trassel” som präglar Författar/titelfrågorna är naturligtvis felaktiga 
titlar och/eller författarnamn. Ungefär 10 av titel/författarfrågorna hade felaktig 
titel och/eller författare, vilket blir ungefär 8 procent av titelfrågorna. Detta gör 
att frågan i dessa fall förändras till att bli lite av ett detektivarbete där man 
måste, ofta genom andra hjälpmedel än katalogen, försöka belägga verket. 
Bibliotekariens personliga bokkännedom och associationsförmåga kan även 
vara avgörande. Grogan menar att frågan vid ett sånt tillfälle blir till en 
faktafråga. Men huruvida dessa frågor verkligen byter kategori kan diskuteras. 
I denna undersökning har sådana frågor inte räknats till de föränderliga 
frågorna. Hur som helst är titel/författarfrågor alltså inte alltid så enkla som de 
kan tyckas vara vid första anblicken, något som även Gillberg-Wallner och 
Hessmans informanter håller med om.  

Exempelvis kom en kvinna in på biblioteket och frågade efter en viss bok. 
Hon visste att det var en bulgarisk författare som skrivit boken, men kunde 
varken författarens namn eller titel på boken. Däremot mindes användaren 
annan kuriosa, översättarens namn och slutligen berättade hon att författaren 
nämndes i en artikel i Dagens Nyheter för några dagar sedan. Frågan löstes 
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genom att bibliotekarien sökte på DN:s webbplats, fann artikeln och kunde 
därefter söka på författarnamnet i bibliotekets katalog. 

I många fall uttrycker låntagaren att den är osäker på titeln, som i exemplet 
ovan, men inte alltid. Om låntagaren inte säger att den är osäker på 
titeln/författaren fall kan det ödslas mycket tid på att söka efter något som inte 
alls stämmer. 

Även om antalet författar/titelfrågor som förändras är relativt få till antalet, 
så bör man inte ha inställningen att alltid släppa frågan när den efterfrågade 
boken visar sig vara utlånad alternativt att den inte finns i bibliotekets ägor. 
Fjärrlån är naturligtvis ett alternativ men observationen visar att i de fall där 
bibliotekarien frågar om någon liknande bok kan vara av intresse, är det oftast 
så. Låntagarna verkar bli väldigt nöjda när de får lite extra service. Endast vid 
ett tillfälle hände det att bibliotekarien försökte tipsa om en annan bok än den 
efterfrågade, och låntagaren inte var intresserad. Det var när en man frågade 
om en viss titel. Bibliotekarien nämnde en annan titel och frågade om den 
skulle duga. Låntagaren verkade känna till titeln som bibliotekarien föreslog, 
men menade att det inte fanns information om taksäkerhet i boken. Mötet 
slutade med att låntagaren blev hänvisad till Stockholms Stadsbibliotek där den 
ursprungligt efterfrågade boken skulle finnas inne. Detta var alltså den enda 
gången något sådant hände. 

Undersökningen har även visat att det är vanligast att låntagaren själv ”går 
vidare” med frågan vid titelfrågor, om de vill ha något som liknar den 
efterfrågade titeln. 

Faktafrågor 
Under observationens gång påträffades endast 5 faktafrågor, vilket blir ungefär 
2 procent av det totala antalet frågor. Alltså var det betydligt färre än det 
resultat som Gillberg-Wallner och Hessman kom fram till i sin undersökning. 
Alla undersökningar där man räknat referensfrågor verkar dock vara 
samstämmiga i att faktafrågor är den frågekategori som förekommer minst 
frekvent, och så är fallet även i denna undersökning. Anna-Lena Höglund 
menar att de få faktafrågorna beror på att bibliotekarier idag, till skillnad från 
tidigare, tolkar en fråga där låntagaren söker ett svar som en ämnesfråga 
snarare än en faktafråga. Undersökningar från 50-talet visar att faktafrågorna 
var 7,4 procent av det totala antalet referensfrågor, alltså betydligt fler än vad 
de flesta undersökningar visat på senare år. En orsak till detta kan, enligt 
Höglund, vara bibliotekariens pedagogiska roll där man hjälper användaren till 
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självhjälp.59 Ett annat tänkbart alternativ är att bibliotekarien inte intervjuat 
användaren tillräckligt djupt, vilket även Höglund nämner. 

En av faktafrågorna i undersökningen var föränderlig, men egentligen är 
alla frågor placerade i denna kategori något oklara. Den faktafråga som man 
skulle kunna kalla föränderlig, löd:  

”Boken To kill a Mockingbird, heter den Dödssynden på svenska?” När 
bibliotekarien söker i katalogen säger användaren att hon är ute efter den 
svenska versionen och pratar om att hon tänkte köpa boken, men om den finns 
på biblioteket så slipper hon köpa den. Det som börjar som en faktafråga, visar 
sig vara en titelfråga. 

Annars verkar låntagare inte vilja fråga rätt ut efter den fakta de vill veta. 
En låntagaren frågade t.ex. ”Var kan man kolla under vilka år den här boken 
skrevs?”. I undersökningen finns visserligen bara ett sånt exempel, men om 
undersökningen gjorts under en längre tid skulle man gissningsvis komma fram 
till att fler biblioteksanvändare frågar om var man hittar fakta istället för att 
ställa frågan rakt ut. Jag har alltså inga tydliga belägg för detta i 
undersökningen eftersom jag inte har intervjuat personerna i fråga, men är ändå 
av tron att låntagarna inte ser det som bibliotekariens uppgift att leverera svar 
på frågor. I stället tror jag att bibliotekarien uppfattas som en pedagog som 
visar vilka källor som kan användas, särskilt idag när väldigt många 
skoluppgifter bygger på så kallat problembaserat lärande. Man kan spekulera i 
att låntagarnas syn är en följd av att, som Höglund påpekar, bibliotekarier idag 
ofta tolkar faktafrågor som ämnesfrågor. Låntagaren anpassar sig efter 
bibliotekarien och frågar istället efter hur man hittar informationen. Har en 
låntagare besökt ett bibliotek, ställt en faktafråga och endast blivit hänvisad till 
källan är det alltså rimligt att användaren vid nästa möte med bibliotekarien 
väljer att fråga på ett annat sätt. 

 I övrigt tycks de få faktafrågor som observationen gav, handla om böcker. 
Vid två tillfällen frågas det efter var man som privatperson kan köpa något som 
finns i bibliotekets ägo exempelvis; ”Var kan man köpa den här DVD:n?” Den 
tydligaste faktafrågan ställdes av en dam som frågade: ”Kan du säga, så här på 
rak arm, hur många kvinnliga nobelpristagare i litteratur det finns?” Även den 
frågan var, som synes, bokrelaterad. 

                                                 
59 Höglund, Anna-Lena, ”Äntligen en riktig fråga!” :  undersökning av referensverksamheten vid sex 
huvudbibliotek i Östergötland, s. 73. 
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Faktafrågorna är alltså få till antalet och endast en fråga skulle kunna 
räknas som föränderlig. Inte heller var de lika självklara att placera in i 
kategorin som de faktafrågor som ställts i andra undersökningar. 

Ämnesfrågor 
En materialfråga är en fråga där låntagaren vill ha material i ett visst ämne, och 
vid genomgång av observationsanteckningarna blev jag faktiskt lite förvånad 
över att det inte var fler än 8 procent av ämnesfrågorna som bytte kategori. 
Under observationens gång fick man nämligen känslan av att det hände väldigt 
mycket vid ämnesfrågor.   

Den vanligaste förändringen bland ämnesfrågor var att frågan ställdes som 
en materialfråga, men att låntagaren egentligen var ute efter en specifik titel. 
Ett väldigt tydligt exempel på detta är en ung man som frågade efter 
databöcker. Bibliotekarien följer med honom till hyllan, nämner att många av 
de nyare databöckerna är utlånade, och frågar om det var något särskilt han var 
ute efter. ”Jo, egentligen var det en viss bok jag var ute efter” svarar han, men 
väljer att ändå gå till hyllan och titta själv. Han kommer strax tillbaka till 
informationsdisken och frågar efter boken Lär dig C++. Han poängterar att det 
ska vara den fjärde upplagan samt nämner författaren och utgivningsåret. Det 
är intressant att han hellre går till hyllan och själv söker efter sin bok för att 
sedan återkomma till informationsdisken, vilket tar längre tid och kan tyckas 
besvärligare än om han direkt hade frågat efter den exakta titeln och den rätta 
upplagan.  

 Den unge mannen i exemplet ovan hade inga problem med att komma 
ihåg titeln, men annars verkar en ämnesfråga vara ett sätt att få tag i en viss 
bok där man inte minns titeln. Kanske hoppas användaren att den eftersökta 
titeln ska dyka upp på skärmen när bibliotekarien gör ämnessökningen?  

En kvinna frågade efter ”böcker om Jung”. Efter att bibliotekarien sökt i 
katalogen, men inte hittat någonting som är till belåtelse säger låntagaren 
”Egentligen var det Från Jung till Freud jag ville ha, men om den inte finns 
kan jag ta någonting annat”. Låntagaren fyller sedan i med ”Men jag är inte 
riktigt säker på att den heter så”. Den enda boken med liknande titel som 
bibliotekarien kan hitta är Jung & Freud - vänskapen som brast. Efter 
ytterligare en stund säger låntagaren ”Jag tror att det också ska finnas nåt som 
heter Ett porträtt av Jung”. Boken visar sig, efter sökning i katalogen, heta 
Jung - Ett porträtt. Alltså, vad som här började som en materialfråga blev efter 
interaktion mellan låntagaren och bibliotekarien till två titelfrågor, där de 
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angivna titlarna dessutom var felaktiga. Huruvida man ska tolka denna 
låntagare som ett exempel på vad som Grogan kallar ”den osäkra 
frågeställaren” eller om hon vet exakt vilka böcker hon vill ha men inte 
kommer på vad de heter, är oklart.60 Hennes uttryckssätt, ”egentligen ville jag 
ha…” låter som ett uttryck för säkerhet. Samtidigt får man intrycket av att hon 
”fiskar” efter något mer specifikt som hon inte riktigt kan uttrycka, i och med 
att hon ställer en bred frågeställning men samtidigt inte blir nöjd med de 
böcker bibliotekarien föreslår. Grogan menar just att den osäkra frågeställaren 
ofta ställer ämnesfrågor. 

Ibland blev det problematiskt att dela in frågorna efter Grogans frågetyper. 
Ett exempel på det var när en kvinna önskade ”något om radions historia”. 
Bibliotekarien frågar om det ska gå långt tillbaka i tiden. ”Ja, vad den har 
betytt för samhället och så”, svarar låntagaren. När vi går till hyllan för att se 
vad som finns inne säger hon ”…för när man söker på nätet finns det så många 
olika uppgifter på när radion uppfanns.” Det är dock oklart vad hon ville ha, 
om det bara var det specifika årtalet eller allmän information i ämnet. 
Bibliotekarien sa efteråt, när jag frågade, att användaren gissningsvis ville veta 
när radion uppfanns och lite information omkring. Frågan kan därför räknas 
som föränderlig, från ämnesfråga till en faktafråga, även om det ursprungliga 
informationsbehovet fortfarande verkade vara aktuellt. 

Förhandlingsbara ämnesfrågor 
Som nämndes tidigare, fick man lätt intrycket av att frågorna förändrades mer 
än de gjorde, för att det hände så mycket annat. Undersökningen visar 
nämligen att bara 8 procent av ämnesfrågorna var föränderliga men hela 39 
procent var förhandlingsbara. Man skulle alltså kunna säga att ämnesfrågor är 
en kategori där det lätt sker många missförstånd och oklarheter. När det gäller 
ämnesfrågor så kan det nämnas att, kanske inte alla, men majoriteten kräver att 
bibliotekarien ställer någon sorts följdfråga för att ringa in och smala av ämnet. 
Att frågan går från generell till specifik kan sägas vara allmänt känt, vilket 
även underbyggs av denna undersökning och gäller kanske främst ämnesfrågor 
(där följdfrågor uppskattningsvis ställdes/behövdes ställas i över 80 procent av 
ämnesfrågorna). Hur generella frågorna ursprungligen är varierar naturligtvis. 
En fråga som ”faktaböcker, har ni det?”  eller kort och gott ”avtal” behöver 
naturligtvis en viss precisering. Ofta verkar låntagaren förstå behovet av att 

                                                 
60 Beskrivning av “Den osäkra frågeställaren” se sid 19. 
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begränsa ämnet när bibliotekarien visar hyllan där böckerna står och 
användaren får en uppfattning om hur många olika inriktningar som ryms inom 
samma ämne. 

Som bibliotekarie behöver man dock inte alltid försöka precisera frågan; 
när bibliotekarien vet att utbudet inom området är litet är det kanske onödigt att 
ställa en massa följdfrågor. I det undersökta biblioteket var ”Har ni böcker om 
Japan” en sådan fråga, som enklast löses genom att gå till den aktuella hyllan. 
En fråga efter ett fransk-svenskt lexikon är också ganska lätt att förstå och 
behöver inga följdfrågor. Under observationen ställdes dock frågan om ett 
lexikon från arabiska till svenska, där låntagaren sedan själv upplyste om att 
lexikonet skulle vara på marockansk arabiska. I vissa fall är låntagaren också 
ute efter generell information. När skolelever har fått i uppgift att skriva om ett 
land verkar det ofta vara övergripande information de söker. En fråga som 
lyder ”Har ni böcker om England” behöver alltså inte nödvändigtvis dölja en 
specifik fråga. Överhuvudtaget verkar elevers skolfrågor vara ganska 
förhandlingsbara, vilket en av de tjänstgörande bibliotekarierna även upplyste 
mig om. När frågan inte ställts av ett genuint intresse utan är en av läraren 
tilldelad uppgift, verkar man kunna anpassa sig efter vad som finns inne på 
biblioteket för tillfället.  

Intressant var även att många låntagare verkar ha bestämda tankar om 
vilken sorts litteratur de ska ha, även om den efterfrågade litteraturen möjligen 
inte skulle ge den information som skulle svara mot informationsbehovet. 
Gissningsvis beror detta på att personerna inte riktigt kände till de begrepp de 
använde sig av. Fenomenet kan skapa en del missförstånd och försvåra 
kommunikationen mellan bibliotekarien och låntagaren.  

En kvinna ville ha kassettböcker på lätt svenska. Bibliotekarien frågar 
henne om det var en språkkurs på svenska som hon ville ha, och kvinnan svarar 
bestämt ”nej”. Bibliotekarien visar därför var de vanliga kassettböckerna står, 
men säger att det är vanliga inlästa böcker och att det inte finns några som 
direkt är lättare än de andra. Bibliotekarien frågar igen om hon vill ha en 
språkkurs, och nu svarar låntagaren ”ja”. Efter att ha tittat på språkkurserna i 
svenska verkar låntagaren inte riktigt nöjd. Bibliotekarien säger att det är de 
ljudböcker biblioteket har att erbjuda, om hon inte vill ha en barn-ljudbok. 
Låntagaren frågar om ljudböckerna för barn har en tillhörande tryckt bok 
(precis som språkkurserna har), men det har de inte. När låntagaren lämnar 
biblioteket har hon ett språkkurspaket under armen.  

Var det kanske en språkkurs hon egentligen var ute efter, men inte kände 
igen begreppet? Eller var hon så inställd på att det skulle finnas särskilda 
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kassettböcker på lätt svenska, att hon när hon fick reda på att det inte fanns 
blev lite förvirrad och inte riktigt visste vad hon då ville ha? 

Annars verkar begreppen resehandbok och biografi vara särskilt 
förvirrande. En man säger ”Jag skulle vilja ha en reseskildring över ön 
Fuerteventura”. Bibliotekarien frågar om det inte är en resehandbok låntagaren 
är ute efter, och förklarar skillnaden. ”Jo, det är nog en resehandbok jag vill 
ha” svarar låntagaren lite buttert. En annan låntagare frågar: ”Information om 
Karin Boye, var hittar man det?” Bibliotekarien visar litteraturvetenskapliga 
hyllan och säger att det även finns biografier. Låntagaren verkar tycka är det är 
en biografi hon ska ha och låter entusiastisk. Bibliotekarien frågar om 
informationen ska användas till ett skolarbete, och säger att i såna fall är det 
nog inte en biografi hon behöver och förklarar vilken sorts information man 
kan hitta på de olika avdelningarna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ungefär 8 procent av de ställda 
ämnesfrågorna, som nämnt, bytte frågekategori och då förändrades de flesta till 
att bli titelfrågor. Ämnesfrågor var dock den kategori där kommunikationen 
mellan låntagare och bibliotekarie är som viktigast, då låntagarna ställer 
väldigt breda frågor även om de vill veta något mer specifikt. I de flesta 
ämnesfrågor krävdes det följdfrågor för att informationsbehovet skulle gå att 
förstå. Vissa låntagare verkar också ha förutbestämda synpunkter på vilket 
sorts material de ska ha eller inte ha, även om de inte är särskilt bekanta med 
begreppen.  

Dessutom kan jag nämna att jag i samband med ämnesfrågor hörde många 
låntagare nästan be om ursäkt för att de inte hittade i biblioteket eller att de 
ursäktade sina frågor med att säga att de inte besökt biblioteket på väldigt 
många år. 

Sammanfattning av observationen 
Hänvisningsfrågor är den av Grogans frågetyper som har störst andel 
föränderliga frågor. Nästan var femte hänvisningsfråga har utvecklats till att 
höra till en annan frågekategori. Den frågetyp som hänvisningsfrågorna visar 
sig dölja är titelfrågor, vilket uppdagats när bibliotekarien frågat om låntagaren 
är ute efter något särskilt. I kapitlet presenterades ett exempel som illustrerade 
hur låntagaren ställer en hänvisningsfråga även om han/hon är ute efter en 
speciell titel, och exemplet visade hur viktigt det kan vara att som bibliotekarie 
ta reda på vad personen egentligen vill veta. 
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Författar/titelfrågor är vanligt förekommande på bibliotek, och de var 
kanske mer föränderliga än vad man kan tro. 7 procent av författar/titelfrågorna 
kan kallas föränderliga. Om den efterfrågade titeln inte kommer från någon 
litteraturlista över obligatorisk kurslitteratur kan man se den föreslagna titeln 
som en utgångspunkt för vidare sökning. Något som liknar det efterfrågade 
materialet passar ofta lika bra. Annat som kan komplicera författar/titelfrågor 
är de felaktiga referenser som ofta förekommer. 

Faktafrågor är, enligt observationen, sällan förekommande på Jakobsbergs 
bibliotek. Om de är föränderliga eller inte kan vara svårt att avgöra eftersom 
faktafrågorna i allmänhet är lite luddiga och svåra att skilja från 
ämnesfrågorna.  

Ämnesfrågor som bytte kategori var 8 procent, ungefär lika stor andel som 
de föränderliga författar/titelfrågorna. De frågor som förändrades blev oftast 
till titelfrågor. De förändrades dock väldigt ofta utan att byta kategori, vilket 
gör att de kräver lite mer av bibliotekarien än en författar/titelfråga. Frågorna 
gick från att ha varit generella till specifika i och med bibliotekariens 
följdfrågor. 
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Diskussion  

I detta kapitel kommer jag att resonera kring det insamlade materialet i relation 
till de i teorikapitlet presenterade teorierna. Resultatet kommer även att sättas i 
ett sammanhang genom att det diskuteras i förhållande till den existerande 
debatten kring referensfrågor, dvs. det som redovisades i forskningsöversikten.  

Referensfrågornas förändring 
Syftet med uppsatsen var att undersöka det som kan uppfattas som 
biblioteksanvändarnas informationsbehov i jämförelse med den referensfråga 
som personen först ställer till bibliotekarien. Som undersökningen visar finns 
tydliga mönster för hur de olika frågetyperna förändras. De föränderliga 
författar/titelfrågorna visar sig vara faktafrågor, faktafrågor döljer titelfrågor, 
ämnesfrågor och hänvisningsfrågor likaså. Hänvisningsfrågor var för övrigt 
den mest förändringsbenägna frågekategorin medan ämnesfrågor var oerhört 
förhandlingsbara. Av det totala antalet referensfrågor var 9 procent 
föränderliga. I Mary Jo Lynchs undersökning visade det sig att 13 procent av 
frågorna var föränderliga. Vilka kriterier Lynch använt sig av vid indelning av 
frågorna framgår inte. Hon utgår däremot från resultatet och menar att eftersom 
det var så få frågor som förändrades, är påståendet att låntagaren inte vet vad 
de vill ha överdrivet.  

I min undersökning bytte, som nämnt, 9 procent av frågorna kategori, 
vilket kanske kan framstå som en ganska låg siffra. Däremot var 16 procent av 
frågorna vad jag kallar för förhandlingsbara frågor. Räknar man med både de 
frågor som byter kategori och de som förändrar sig på andra sätt blir resultatet 
att vid 25 procent av frågorna som ställs i informationsdisken vill låntagarna ha 
något annat än det de exakt frågar efter. Var fjärde fråga är en ganska stor 
andel, och jag anser att det är detta resultat som det bör fokuseras på när man 
studerar problem i kommunikationen mellan låntagare och bibliotekarie, då 
förhandlingsbara frågor kan vara lika komplicerade som föränderliga. 

Det är viktigt att komma ihåg att de frågor som undersökts, endast är de 
fall där den egentliga frågan uppdagats. Inom samtliga frågekategorier verkar 
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det som att om bibliotekarien kommer med egna förslag, tas det tacksamt emot. 
Det var bara någon enstaka låntagare som avstyrde bibliotekariens försök att 
erbjuda ett annat alternativ och/eller gå vidare med frågan. Hur stort 
mörkertalet är kan vi tyvärr inte veta. Köer och stress påverkar naturligtvis 
bibliotekariernas referensintervjuer, men man kan alltså fråga sig hur resultatet 
sett ut ifall bibliotekarier i allmänhet ställer ännu mera följdfrågor och tar ännu 
mer egna initiativ. Hade alla frågor varit förhandlingsbara då? 

Som sagt, det finns de som påstår att ”låntagare frågar aldrig efter vad de 
vill veta”. Detta kan tyckas vara ganska överdrivet, då undersökningen visar att 
låntagare faktiskt verkar fråga efter vad de vill ha i ganska stor utsträckning. 
Man bör däremot som bibliotekarie tänka på att inte ”släppa” frågor så fort 
(främst vid hänvisnings- och ämnesfrågor). Det betyder dock inte att man hela 
tiden behöver misstro låntagaren, underskatta den och automatiskt fråga ut 
låntagaren om vad frågan egentligen gäller. Widegren menar att en av de 
viktigaste egenskaperna hos en referensbibliotekarie är förmågan att intervjua 
lagom mycket eller lagom lite.61 Detta är något som jag instämmer i.  

Att kunna avgöra vilka låntagare som ställer en fråga som 
överrensstämmer med informationbehovet, och vilka som inte gör det kan dock 
vara svårt. Därför är det också viktigt att bibliotekarier och blivande 
bibliotekarier förstår att många biblioteksbesökare tycker att det är jobbigt att 
ställa sin fråga. Därför bör man alltid som bibliotekarie uppmuntra låntagaren 
att återkomma om han/hon behöver mer hjälp, få personen att känna förtroende 
så att han/hon vågar ställa frågor utan att känna sig dum osv. Grogan har en 
viktig poäng när han menar att de föränderliga frågorna kräver mer av 
bibliotekarien och det är därför viktigt att detta ämne uppmärksammas av 
sådana som ska komma att jobba i referenstjänst. 

Tänkbara förklaringar till referensfrågornas förändring 
Observation som metod kan inte ge några tydliga förklaringar till varför 
referensfrågorna förändras, vilket kanske skulle vara svårt att besvara oavsett 
metod. Hursomhelst var tanken med observationen att se om den kan stödja 
eller avvisa andra forskares syn på saken. 

Olika forskare har alltså olika syn på huruvida låntagarna vet vad de vill ha 
och om de kan formulera sin fråga så att bibliotekarien kan hjälpa dem. Både 
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Don Mc Fadyen och Mary Jo Lynch anser t.ex. att låntagaren vet vad den vill 
ha, men inte kan formulera sig och detta tycker jag mig kunna se i de 
biblioteksbesökare som deltagit i observationen. Man kan säga att problemet i 
kommunikationen mellan de låntagare och bibliotekarier som observerats, 
tycks bero på att låntagarna vet vad de vill ha, men kan eller vill inte formulera 
sig tillräckligt detaljerat så bibliotekarien kan hjälpa till på bästa sätt. Att 
låntagarnas ”problem” främst ligger i att formulera sig, är ett påstående jag 
grundar på att låntagarna i ganska stor grad förtydligar sina frågor på eget 
initiativ när de märker att de inte får det material de vill ha. Bibliotekarien 
behöver alltså inte alltid utföra en intervju. Oväntat många biblioteksanvändare 
uttryckte sig även med ett ”egentligen ville jag ha…”, efter att bibliotekarien 
ställt en följdfråga eller att låntagaren blivit hänvisad till böcker som inte 
riktigt var vad de tänkt sig. Själva formuleringen ”egentligen ville jag ha” tyder 
på en medvetenhet om att de tidigare uttryckt något annat, använt en fråga som 
inte motsvarar vad de vill veta. Många frågor som ställdes under observationen 
var generellt formulerade och det finns skäl att tro att det bakom en väldigt 
generell fråga döljer sig en mer specifik fråga som låntagaren inte kan 
formulera. Att fråga efter något generellt kan alltså vara ett sätt att bli hänvisad 
till en viss hylla för att sedan kunna få idéer till inriktningar. Vad jag kan säga 
är att låntagarna alltså verkar vara säkra på sin sak. Jag hörde aldrig något 
uttalande i stil med ”jag är inte riktigt säker, men…” som Grogan menar att 
låntagaren yttrar när den är osäker. Däremot var det ett antal som ursäktade sig 
för att de inte visste hur man hittar i biblioteket, och det kan kanske vara ett 
sätt för låntagaren att klargöra sin osäkerhet och fungera som en signal till 
bibliotekarien att vara extra uppmärksam.  

Även de frågor som inte byter frågekategori visade sig kunna ta många 
vändningar. Bland dessa hittar vi det stora antalet felaktiga titlar och de oklara 
och/eller väldigt generella ämnesfrågorna, vilket tyder på hinder i 
kommunikationen mellan låntagare och bibliotekarie. Felaktiga titlar kan man 
dock tolka som osäkerhet hos låntagaren och inte som en formuleringsfråga. 

I Herdenstams undersökning om library anxiety berättar flera informanter 
att de upplever att man kommer och stör personalen när man ställer frågor, 
särskilt när man är rädd att frågan är för enkel. Detta är något som jag stött på 
under min observation. Att låntagaren tror att den stör tycker jag syns i det 
faktum att många låntagare helst bara, i förbifarten, frågar efter en viss hylla, 
för att sedan själv söka rätt på den litteratur de vill ha. Väldigt många ursäktade 
sig och underströk att de nästan aldrig varit i biblioteket tidigare. Som jag 
nämnde tidigare, så kom många låntagare och ställde frågor till mig när 
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bibliotekarien var upptagen eller om bibliotekarien tillfälligt var borta. Det är 
naturligtvis inte så konstigt, eftersom jag hade en praktikantskylt på mig, men 
vad jag slogs av var att låntagarna verkade tro att deras frågor var väldigt enkla 
och att de gick att svara på ”på rak arm”. Antagligen kändes det lättare att 
snabbt fråga en praktikant, än att fråga bibliotekarien. När bibliotekarien sedan 
kom tillbaka och hjälpte låntagaren visade det sig att personens fråga ofta 
krävde en del efterforskning, sökning i katalogen och liknande. Låntagarna 
verkar inte alltid kunna avgöra vad som är lätt och svårt och verkar nästan tro 
att bibliotekarien föredrar att bara hänvisa till någon hylla för att kunna 
fortsätta med att hjälpa nästa låntagare.  

Taylors teori i den faktiska referenssituationen 
Bibliotekariens uppgift är, enligt Taylor, att hjälpa användaren att formulera 
det formaliserade behovet. Kanske att även gå tillbaka till det medvetna 
behovet för att kunna översätta frågan till en sökstrategi. Han menar att 
referensfrågan är ”[…] an area of doubt in which the question is open-ended, 
negotiable, and dynamic.”62 Utifrån resultatet av undersökningen kan jag hålla 
med om citatets senare del; referensfrågan är dynamisk och förhandlingsbar. Så 
osäkra på sitt informationsbehov tycker jag ändå inte att låntagarna i 
undersökningen har varit, de verkar veta ungefär vad de vill ha men uttrycker 
det inte alltid. Huruvida det handlar om osäkerhet eller problem att uttrycka 
sig, kan naturligtvis diskuteras. Låntagarna kan ofta anpassa sig efter det 
material som biblioteket har innestående, och tar gärna emot förslag från 
bibliotekarien vilket gör att Taylors syn på frågandet som förhandlingsbart och 
dynamiskt stämmer väl på de frågor som ställts under undersökningen. 

Att låntagarnas informationsbehov befinner sig på olika nivåer har ibland 
kunnat synas. Det har funnits tillfällen, dock inte särskilt många, då 
användaren själv har uttryckt att de inte vet sitt informationsbehov. Exempel på 
detta var när bibliotekarien bad låntagaren att fråga läraren som delat ut 
uppgiften om hjälp med lämplig litteratur, eftersom hon själv inte var så bekant 
med vad de läser och med ämnet.  Låntagaren svarade då ”Nä, det är knappt 
jag heller”. Vad bibliotekarien gjorde här, var att få låntagaren att gå tillbaka 
till vad Taylor kallar nivå 2, där frågeställaren exempelvis vänder sig till en 
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kollega (i det här fallet en lärare) för att bibliotekarien ska få klarhet i vad som 
efterfrågas och kunna översätta frågan till en sökstrategi.  

Nedan presenteras hur det som Taylor benämner som olika filter gjorde att 
frågorna i undersökningen ändrades. 

Filter 1 - Ämnet 
Taylors första filter innebär att bibliotekarien måste begränsa ämnet. I 
uppsatsens undersökning observerades hur viktigt det är att begränsa ämnet, 
särskilt när det gäller ämnesfrågor. En fråga som kort och gott löd ”avtal” 
behöver begränsas rejält. Just den här frågan kunde efter följdfrågor från 
bibliotekarien snävas in till att handla om att låntagaren var ute efter ett 
standardformulär för hur man skriver avtal mellan kund och hantverkare i 
måleribranchen. På samma sätt kunde frågan ”faktaböcker, har ni det?” 
preciseras en aning till att handla om faktaböcker inom ämnet ”bygg och 
betong”. Precis som Taylor menar, är även jag av uppfattningen att 
bibliotekarien ibland måste göra en kort sökning i katalogen innan en intervju 
utförs för att ta reda på hur mycket material biblioteket har inom ämnet. 

Filter 2 - Mål och motivation   
Taylors andra filter, där informationssökarens mål och motivation 
utkristalliseras, är enligt honom en viktig del för att lyckas med intervjun. 
Detta syntes tydligt, särskilt när gymnasieelever kom och ville ha hjälp att hitta 
information inom vissa områden. Frågor om hur informationen skulle användas 
kunde också i vissa fall fastställa att användarna verkligen ville ha den 
generella informationen som de frågade efter och att frågan inte behövde 
snävas in ytterligare. T.ex. när några låntagare söker efter information om 
England, för att efter bibliotekariens fråga säga att det är till ett skolarbete där 
de ska skriva lite övergripande om landet. När det klargörs att informationen 
ska användas till ett skolarbete är det ofta lättare för bibliotekarien att hjälpa 
till. Kanske har andra elever från klassen frågat efter liknande ämnen, vilket 
kan göra att bibliotekarien får en mer komplett bild av lärarens utdelade 
uppgift. Annars gör en sådan fråga ofta att eleverna preciserar sin fråga genom 
att visa/berätta vilka instruktioner läraren gett till uppgiften. 

Filter 3 - Frågeställarens bakgrund 
Eftersom Taylors teori grundar sig på forsknings-/specialbibliotek verkar hans 
exempel utgå från att bibliotekarien känner till frågeställarens bakgrund, status 
i organisationen osv. Att bibliotekarien känner till låntagaren sedan tidigare är 
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ingenting jag känner igen från min observation. Något som däremot är 
applicerbart på ett folkbiblioteks situation, är problemet där den som frågar 
efter informationen inte är den som ska använda den. Under observationens 
gång var det många föräldrar som ställde frågor för sina barns räkning. Ofta sa 
de på en gång att det var barnet som skulle ha boken.  

Ett exempel på detta är den låntagare som frågade efter ”en lättläst 
klassiker till min son som går i 8:an och är dyslektiker”. (Här följdes frågan 
visserligen av en diskussion om hur sonens lärare definierade en klassiker, men 
den egentliga låntagarens nivå klargjordes.)  

Faktumet att föräldrar frågar åt sina barn kan dock bli ett problem i de 
fallen när föräldern inte berättar att boken är till sonen eller dottern. En 
situation som inträffade under observationen var att en medelålders man gick 
förbi informationsdisken, troligtvis samtidigt som bibliotekarien hjälpte någon 
annan, och frågade ”Filmhistoria, vilken bokstavskombination har det?”. 
Bibliotekarien informerade om var böckerna stod, och mannen kommer 
tillbaka lite senare. Han säger, lite i förbifarten, något i stil med ”Vilka mossiga 
böcker ni har, det fanns ju ingenting för en fjortonåring som gillar film!” och 
går ut från biblioteket. Den tjänstgörande bibliotekarien säger till mig att om 
hon vetat att det var till en fjortonåring hade hon kunnat hänvisa till barn- och 
ungdomsavdelningen eller visat på de vuxenböcker som är lämpliga för 
ungdomar.  

Filter 4 - Förhållandet mellan frågan och materialet 
Detta filter faller utanför mitt uppsatsämne då jag inte studerat 
bibliotekariernas sökstrategier. 

Filter 5 - Förväntade eller accepterade svar 
Taylor menar också att låntagaren ofta har någon idé om hur svaret på frågan 
ska se ut när det exempelvis gäller formatet. Detta kan illustreras med de 
tillfällen då låntagarna frågade efter en biografi, utan att egentligen veta vad en 
biografi är. Att någon av låntagarna på Jakobsbergs bibliotek ville ha ”en tunn 
bok” eller att de måste ha boken samma dag var inte heller särskilt ovanligt. 
Däremot kan man fråga sig om huruvida en låntagare som frågar efter ”En bok 
om Fritiof Nilsson Piraten” nödvändigtvis måste ha materialet i bokform. 
Kanske skulle artiklar passa lika bra, men synen på bibliotek som ”ett ställe 
som har böcker” gör nog att frågan formuleras som den gör.  

Avslutningsvis kan det sägas att Taylors filter fokuserar på relevanta 
följdfrågor som i den faktiska referenssituationen fungerar bra när en 
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frågeställning ska redas ut. Förhållandet mellan frågan och materialet, filter 4, 
har jag dock inte kunnat ta någon ställning till. Taylor beskriver hur avgörande 
det kan vara för bibliotekarien att veta vad informationen ska användas till, 
vilket jag efter observationen kan hålla med om. 

Eftersom resultatet av undersökningen visade att 25 procent av 
frågeställningarna var antingen föränderliga eller förhandlingsbara anser jag att 
man kan säga att Taylors bild av referenssituationen som ”negotiable and 
dynamic”63 stämmer överens med verkligheten som den ser ut på Jakobsbergs 
bibliotek. 

Bibliotekariens inverkan på frågornas föränderlighet 
Hittills har den huvudsakliga fokuseringen legat på användaren och hur 
han/hon förändrar sin frågeställning. Bibliotekariens inverkan har ännu inte 
diskuterats. För naturligtvis är det så att bibliotekarien genom referensintervjun 
får en referensfråga att förändras. Frågornas förändring har lika mycket att göra 
med bibliotekariens intervjuförmåga som att låntagaren själv inser att frågan 
bör förtydligas, vilket bör nämnas i en uppsats som denna. Observationen 
visade exempelvis att en hänvisningsfråga alltid förändrade sig om 
bibliotekarien följde upp frågan med ett ”är du ute efter något särskilt?” 
Generellt sett blev låntagarna alltid nöjda om bibliotekarierna tog egna initiativ 
och visade på böcker som liknade den de frågade efter. Alltså borde man kunna 
dra slutsatsen att bibliotekarien gärna får utföra referensintervjuer i högre grad 
och inte behöver vara särskilt orolig för att fråga för mycket. 

En annan möjlig aspekt på saken är att man kanske kan tycka att 
bibliotekarien vid föränderliga frågor övertygar låntagaren att den vill ha nåt 
som den egentligen inte vill. Själv ser jag det som positivt att så många frågor 
som möjligt förändras för att komma närmare det låntagaren egentligen vill ha, 
och tror inte att bibliotekarier i allmänhet tvingar på låntagarna något. Att 
intervjua lagom mycket tror jag dessutom är något man som bibliotekarie till 
viss del lär sig med tiden, och jag tror också att man tränar upp förmågan att 
avläsa människor. 

Hur gör man då för att få fram den egentliga frågan? Undersökningen visar 
en del allmänna tips som kanske kan verka självklara, men kan säkert vara lätta 
att glömma i en stressig referenssituation. Däribland att fråga om låntagaren är 

                                                 
63 Taylor, 1968,  s.179. 
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ute efter något särskilt, efter att en generell hänvisnings- eller ämnesfråga 
ställts. Om låntagaren frågar efter t.ex. böcker av Doktor Phil, som man endast 
hade en bok av på det undersökta biblioteket, brukade bibliotekarierna nämna 
att det finns många likvärdiga böcker av andra författare. Författar/titelfrågor 
var inte så oföränderliga som man kanske kan tro, i alla fall inte när låntagaren 
vill använda informationen till privat bruk och inte till någon universitetskurs 
eller liknande. Även att fråga efter vad informationen ska användas till, klargör 
mycket och gör att frågan ändrar sig. 

Föränderliga frågor och debatten om referensfrågor  
Flertalet av de tidigare undersökningar som behandlat referensfrågor har 
kommit fram till att referensarbetets kvalitet inte är försvarbar eftersom 
bibliotekarien endast kunna leverera rätt svar på en minoritet av frågorna. 
Andra undersökningar menar att den typen av undersökta frågor (faktafrågor) 
sällan förekommer i verkligheten. Att låntagaren inte frågar vad den egentligen 
vill veta brukar ses som allmänt känt och nämns ofta i den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga litteraturen. Några undersökningar som behandlar 
hur frågorna förändras i praktiken har dock inte setts, och därför är det viktigt 
att det undersöks och förhållandena klargörs.  

Som redan påpekats i uppsatsen är faktafrågorna få till antalet i förhållande 
till övriga referensfrågor, och det är även sällan som en faktafråga behöver 
följas av en intervju. Detta kan ställas i kontrast till Lynchs undersökning som 
visar att hälften av de studerade referensfrågorna följdes av intervju. Dessutom 
visar denna uppsats att hela 25 procent av de ursprungligt ställda 
referensfrågorna inte motsvarade användarens egentliga informationsbehov. 
Observationen visade alltså att en betydande del av låntagarna inte ställer så 
klart formulerade frågor som man gjort vid dolda undersökningar av 
referensarbetet. Så vitt jag vet, så har man vid alla sådana undersökningar gått 
till väga på samma sätt; bibliotekarien/forskaren som skriver rapporten har 
själv uppträtt som låntagare och formulerat sina egna referensfrågor. Eftersom 
frågorna är uttänkta på förhand kan man anta att de är ovanligt välformulerade 
och därmed lätta att förstå för bibliotekarien (det betyder dock inte att frågorna 
är lätta att svara på).  Man har alltså inte tänkt på/ valt att ta upp att det kan 
finnas hinder i kommunikationen, så väl miljömässiga som andra skäl, vilket 
gör att ”vanliga” låntagare kanske inte kan formulera sitt informationsbehov 
lika klart som författaren. Detta gör att man i undersökningar där man räknar 
antalet rätta svar har bortsett från vad det är i den faktiskt förekommande 
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frågesituationen som är det komplexa: de tillfällen då låntagaren ställer en 
fråga som inte motsvarar det personen egentligen vill veta. För hur ska man 
som bibliotekarie kunna ge ett svar som låntagaren är nöjd med om man inte 
ens har förstått frågan? Själva tanken på att det finns ett svar som är objektivt 
sett ”rätt” kan också diskuteras. Kan man exempelvis säga att det finns ett rätt 
svar på en ämnesfråga? Och vad är det ”rätta” svaret när det gäller föränderliga 
och förhandlingsbara frågor; det svar som bäst överensstämmer med hur frågan 
är formulerad eller svaret som motsvarar det icke uttalade 
informationsbehovet? Det verkar därför nästan som att man i de tidigare gjorda 
undersökningarna av antalet rätt besvarade frågor har en syn på 
kommunikation som en enkel, linjär process utan hinder där 
biblioteksbesökaren sänder ett budskap som nås av bibliotekarien.  

Bibliotekariens roll som pedagog är också en aspekt som inte bör glömmas 
i dessa sammanhang, dvs. om det verkligen är bibliotekariens roll att leverera 
svar på faktafrågor då PBL och andra självständiga metoder verkar vara 
vanliga arbetssätt i skolor och på universitet.64 Ytterligare en följd av debatten 
kring referensfrågor är att det diskuterats huruvida bibliotekariens kompetens 
verkligen kommer till sin rätt i biblioteken. Man brukar mena att man som 
bibliotekarie inte får svara på frågor där bibliotekariekompetensen utnyttjas, 
om man inte får svara på frågor som kräver kunskaper om biografier och 
uppslagsverk. Anna-Lena Höglund menar exempelvis att många av de frågor 
bibliotekarierna svarar på är tämligen enkla och skulle kunna lösas med bättre 
skyltning och andra anpassningar till användaren.65 Jag är osäker på om jag 
håller med om detta. Kanske är min syn färgad av att jag snart är färdigutbildad 
bibliotekarie och därför vill värna om mitt framtida yrke och framhålla att 
bibliotekarier har kvalificerade arbetsuppgifter, men jag anser inte att de få 
ställda faktafrågorna betyder att bibliotekariekompetensen inte tas till vara på 
bibliotek. Måhända är det som Höglund menar vara den traditionella 
bibliotekariekompetensen, inte längre lika aktuell. Det behöver dock inte 
betyda att det är enkelt att som bibliotekarie tjänstgöra i informationsdisken. 
Om man som bibliotekarie vill göra det enkelt för sig, så kan man kanske få det 
ganska lätt. Man söker helt enkelt fram de titlar som användaren frågar efter, 
utan att ta reda på om det egentligen var något annat personen ville ha hjälp 
med. Vill man ge låntagarna den bästa tänkbara servicen blir det svårare. 

                                                 
64 PBL betyder ProblemBaserat Lärande, och är ett arbetssätt som går ut på att lösa olika problem genom 
att självständigt hitta den information som behövs.  
65 Höglund, 1997,  s. 120ff. 
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Resultatet av undersökningen visar nämligen att kommunikationen som sker 
mellan användare och bibliotekarie i informationsdisken inte är så enkel att det 
ställs en klar fråga som bibliotekarien kan ge ett snabbt svar på. De 
föränderliga frågorna var betydligt fler i antal än faktafrågorna, som brukar 
vara den frågetyp som uppmärksammas. Att ta reda på vad låntagaren vill är en 
svårighet i sig, och sedan gäller det naturligtvis att även kunna hjälpa personen 
på bästa sätt. Eller som Wood uttrycker det: ”The hardest part of answering a 
reference question is frequently not so much finding the answer as finding out 
the question”.66 Naturligtvis bör bibliotekarier i yttre tjänst kunna använda sig 
av referensbeståndet, men med tanke på hur situationen ser ut vid bibliotekens 
informationsdiskar så borde det viktigaste vara att kunna hjälpa låntagarna att 
få sitt informationsbehov tillgodosett. Därför är det, enligt min åsikt, viktigare 
att som bibliotekarie besitta en ”intervjukompetens” och en förmåga att få 
låntagaren att våga ställa sin fråga, än att hitta exakt rätt svar på en faktafråga.  

Slutligen kan det alltså sägas att studiet av föränderliga frågor nyanserar 
tidigare undersökningars fokusering på faktafrågor, ”rätta” svar och de rätta 
svarens inflytande på bibliotekens service. Undersökningen visar att 
verkligheten så som den, enligt min tolkning, ser ut på Jakobsbergs 
folkbibliotek skiljer sig rejält från den uppfattning man får av referensarbetet 
när man läser undersökningar som testar bibliotekariernas förmåga att besvara 
faktafrågor. Taylor är mer inne på rätt spår. Eftersom 25 procent av 
referensfrågorna i undersökningen inte stämmer med informationsbehovet, 
samt att låntagarna ofta kan anpassa sig efter det material som biblioteket har 
innestående och gärna tar emot förslag från bibliotekarien stämmer Taylors syn 
på frågandet som förhandlingsbart och dynamiskt. Däremot tenderar jag att 
instämma med Grogan som menar att låntagaren inte är fullt så osäker på vad 
han/hon vill ha, som Taylor anser. Många av låntagarna verkade vara medvetna 
om att deras frågor behöver förtydligas och därför verkar det som att problemet 
främst ligger i att formulera sig. 

Kommunikationen är alltså inte så rak som den skildras i de dolda 
faktafrågeundersökningarna, men kanske inte fullt så komplicerad som Taylor 
anser. 

                                                 
66 Wood i Mount, s. 575. 
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Nya frågor 
Den redovisade undersökningen visar, som nämnt, hur frågorna i 
informationsdisken ställs och hur de förändras. Vad jag vet så har frågornas 
föränderlighet aldrig tidigare diskuterats i någon svensk uppsats eller i annan 
svensk forskning. Studien skulle därför kunna kompletteras/följas upp av 
studier av liknande ämnen, behandlade med andra metoder och perspektiv. Det 
skulle exempelvis vara intressant att intervjua låntagare om varför de ställde 
frågan till bibliotekarien som de gjorde, eller utföra en liknande studie på en 
annan typ av bibliotek. Referenstjänsten och kommunikationen mellan 
låntagaren och bibliotekarien är en viktig del av bibliotekarieyrket. Därför 
borde många finna nytta i ytterligare undersökningar av referenssituationen, 
där man har en annan vinkel än på den så omskrivna faktafrågan. 

 54



Sammanfattning 

Bakgrund till denna uppsats finns i att man, i den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen som handlar om referensarbete, kan 
finna två sätt att betrakta referensfrågan. I den teoretiska litteraturen framhåller 
man det förvirrade och osäkra tillståndet som en biblioteksbesökare befinner 
sig i när denne är i färd att söka efter information. Det brukar sägas att 
bibliotekarien ska ta reda på vad användaren vill ha, även om låntagaren i vissa 
fall inte ens vet det själv. Dessutom har det, både i Sverige och utomlands, 
gjorts dolda undersökningar där man undersöker referensarbetets kvalitet 
genom att ställa faktafrågor till bibliotekarien. Resultatet på dessa 
undersökningar brukar bli att biblioteken inte ger tillräckligt bra service. I 
denna typ av undersökningar diskuteras aldrig ”osäkerhetsaspekten”, den som i 
annan litteratur ofta nämns som något allmänt känt. 

Syftet har därför varit att undersöka referensfrågornas eventuella 
förändring för att se om teorierna är grundade i det vardagliga 
informationsarbetet och hur situationen i så fall ser ut. Detta för att ge studenter 
i biblioteks- och informationsvetenskap en inblick i det praktiska 
biblioteksarbetet. 

En av de teoretiker som behandlar användarens möte med bibliotekarien är 
Taylor. Han beskriver referenssituationen som ”an area of doubt” och menar 
att bibliotekariens roll är att hjälpa låntagaren att förstå vad han/hon vill ha 
svar på. Taylor menar även att bibliotekarien, för att kunna förstå frågan, bör 
låta den passera fem olika filter dvs. att ställa följdfrågor till låntagaren inom 
fem olika områden. 

Metoden som valts till uppsatsen är observation, och den utfördes på 
Jakobsbergs folkbibliotek i sammanlagt 36 timmar. 

I undersökningskapitlet redogörs för hur referensfrågorna, indelade efter 
Grogans frågetyper, förändrar sig. Både de föränderliga frågorna, som byter 
kategoritillhörighet och de förhandlingsbara, som inte byter kategori, 
behandlas. Resultatet blev att 9 procent av det totala antalet frågor var 
föränderliga och 16 procent var förhandlingsbara. En sammanslagning av dessa 
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kategorier visar att 25 procent av frågorna inte formulerades på ett sätt som 
svarade mot informationsbehovet. Sättet frågorna förändrades på var inom 
varje kategori väldigt lika. Hänvisningsfrågor blev titelfrågor och denna 
kategori av frågor hade störst andel föränderliga frågor. Författar/titelfrågor 
blev ämnesfrågor och ämnesfrågor blev oftast titelfrågor. Ämnesfrågor visade 
sig vara den kategori där frågorna var mest förhandlingsbara. 

Slutligen diskuterades föränderliga frågor i ett större perspektiv; vilka 
tänkbara förklaringar som kan finnas till frågornas förändring, undersökningen 
fick fungera som praktiska exempel som till stora delar stödjer Taylors teori 
och uppsatsens resultat diskuterades i ljuset av tidigare studier av 
referensfrågor. Problemet med att låntagares frågor förändras verkar inte alltid 
bero på att låntagaren inte vet vad den vill ha utan beror troligtvis på att 
han/hon inte kan formulera sig. Även bibliotekariens inverkan på frågornas 
förändring diskuterades. Slutsatsen blev att studiet av föränderliga frågor kan 
nyansera tidigare undersökningars fokusering på faktafrågor, ”rätta” svar och 
dess inflytande på bibliotekens service då denna undersökning visar på den 
komplexa kommunikationen som finns mellan låntagare och bibliotekarie.  
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