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Inledning 

Under utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap har det 
förekommit litteratur och diskussioner som syftat till att vi 
bibliotekariestuderande ska få en djupare insikt i den del av bibliotekariens 
yrke som kallas referensarbete. 

Begreppet referensarbete innebär i bibliotekssammanhang den service som 
bibliotekarien ger till användaren då denne ställer en fråga. Detta kan innefatta 
exempelvis låntagarvägledning, rådgivning, information i sakfrågor och 
handledning vid medieval.1

Referensarbetet innefattar nu även så kallad elektronisk referensservice, 
vilket innebär att bibliotekarien får frågor och lämnar svar via e-post, 
webbplats eller chatt.2

Mitt intresse för detta ämne grundar sig i de erfarenheter jag fick av 
referensarbete under min praktiktid på ett folkbibliotek, ett huvudbibliotek med 
flera filialer. Jag uppmärksammade då hur sättet att arbeta i referensdiskarna 
skiljde sig markant mellan olika bibliotekarier och även mellan olika bibliotek. 
En annan sak som jag noterade var att användarna ofta drog sig för att be om 
hjälp i referensdisken och när de väl gjorde det så var de väldigt noga med att 
ursäkta sig för detta. 

Jag anser i enlighet med författarna till boken, Referensarbetets kvalitet – 
tolkning och verklighet, att referensarbetet är en av de viktigaste 
beståndsdelarna inom bibliotekarieyrket, eftersom yrket till stor del handlar om 
att kunna ta fram och värdera information samt att göra den tillgänglig för 
användaren. Exempelvis att kunna svara på användarnas frågor och finna 
relevant information till dessa genom personalens kompetens och med hjälp av 
bibliotekens material. De menar att referensarbetet är en del av 
bibliotekarieyrket som tas för självklar, att man tjänstgör i disken helt enkelt, 

                                                 
1 Ullström, Margaretha, 2005, Samtal på bibliotek – Om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet, s. 
83. 
2 Svensk biblioteksförening, 2002, Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referens- och 
informationsarbete, http://www.biblioteksforeningen.org/.
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och de eftersöker en fokusering på och en diskussion kring referensarbetets 
utformning och dess framtida möjligheter.3

Trots att referensarbetet är så centralt och förekommer i så hög grad på alla 
bibliotek så har det forskats relativt lite på det området, åtminstone i Sverige. 
De undersökningar som gjorts, och som jag kommer att redogöra för i 
forskningsöversikten, har till största del syftat till att undersöka kvaliteten på 
referensarbetet. Alla dessa undersökningar, utom en, visar på en låg kvalitet. 
Då kan man fråga sig vad det beror på egentligen? Fungerar 
referensverksamheten på biblioteken så dåligt? Och speglar sådana 
kvalitetsmätningar verkligen referensverksamheten på ett rättvist sätt? Syftet 
med den här undersökningen är istället att undersöka hur bibliotekarier 
uppfattar referensarbete. Det kommer jag att göra genom att intervjua 
bibliotekarier för att sedan försöka kartlägga deras syn på referensarbete. 
Undersökningen kommer att göras med utgångspunkt från fenomenografisk 
metod (se metodavsnittet). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bibliotekariers uppfattningar om 
referensarbete. De huvudsakliga frågeställningarna är: 

1. Vad innebär och omfattar referensarbete för bibliotekarier? 

2. Upplever bibliotekarier några svårigheter och problem i 
referensarbetet? 

3. Hur upplever bibliotekarier de mål och riktlinjer som finns för 
referensarbete, anser bibliotekarier att det behövs riktlinjer för 
referensarbete? 

4. Hur ser bibliotekarier på utbildning och fortbildning när det gäller 
referensarbete?  

5. Hur ser bibliotekarier på kvalitetsmätningar av referensarbete, anser de 
att man kan mäta referensarbetes kvalitet? 

Vidare kommer jag att undersöka hur referensarbetet ute i referensdiskarna 
brukar gå till, om det förekommer samarbete bibliotekarier emellan och om det 

                                                 
3 Gillberg, Wallner, Susanna, 1997, Referensarbetets kvalitet – Tolkning och verklighet, s. 13-14. 
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brukar ske någon uppföljning av frågorna. Jag kommer också att undersöka hur 
bibliotekarier upplever elektronisk referensservice och även hur de ser på 
tillgänglighet. 

Definitioner av referensarbete 
Det finns många olika definitioner av referensarbete. Lillemor Widgren menar 
att termen referensarbete kan definieras med den typ av service som ordet 
innebär. Denna service kan bestå av både enkla upplysningar som besvaras 
med hjälp av handböcker och mer komplicerade frågor som kräver mer 
sökande. Referensarbete innebär också, enligt Widgren, bibliografiskt 
beläggande och vägledning vid val av litteratur.4

Margaretha Ullström skriver i sin bok Samtal på Bibliotek, att i stort sett 
allt som sker i det för låntagarna tillgängliga biblioteksrummet kan betraktas 
som referensarbete. Enligt Ullström handlar begreppet referensarbete om en 
situation då en biblioteksanställd svarar på en fråga som ställts till 
honom/henne av någon som är i behov av ett svar. Hon tar upp den indelning 
av frågetyper som Denis Grogan presenterade 1979 och som sedan dess utgjort 
en grund för att försöka ringa in referensarbetet. De fyra frågetyperna är: 

1. Administrativa frågor och rutinfrågor som kräver kännedom om 
biblioteks lokaler. 

2. Frågor om författare, verk eller titel. 

3. Specifika faktafrågor. 

4. Öppna frågor som handlar om ett material om ett visst ämne.5 

Ullström pekar dock på att det skett en förändring på frågornas karaktär sedan 
Grogan presenterade denna frågeindelning och menar att det idag är befogat att 
lyfta fram låntagarnas frågor om hur sökprocessen går till och behovet av hjälp 
att bearbeta funnet material.6

Svensk Biblioteksförening, som är en ideell förening som verkar för ett 
nationellt bibliotekssystem, har utarbetat rekommendationer för vad 
bibliotekarien bör tänka på i referensarbetet. I Svensk Biblioteksförenings 

                                                 
4 Widgren, Lillemor, 1977, Referensarbete, s. 14. 
5 Ullström, 2005, s. 74.  
6 Ullström, 2005, s. 75. 
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rekommendationer för referens- och informationsarbete har man fritt översatt 
Denis Grogans definition av referensarbete i boken Practical Reference Work, 
så här: 

Referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få 
adekvat information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större 
utbyte av bibliotekets resurser än vad han/hon skulle ha fått på egen hand.7

En referensfråga definieras i Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för 
referens- och informationsarbete som följer: 

En referensfråga är en informationskontakt som omfattar kunskap, användning, 
rekommendationer, tolkning eller instruktioner mellan någon i personalen och användaren 
om hur man använder en eller flera informationskällor. Referensfrågan kan ställas 
personligen eller via telefon, post, fax eller elektroniska media såsom e-post, ICQ, chatt 
mm.8

Referensarbete innebär alltså förutom det som sker i det reella mötet mellan 
bibliotekarien och användaren, det som sker virtuellt, dvs. referenstjänster där 
man använder sig av datorteknologi i någon form. De flesta av folkbiblioteken 
i Sverige bistår med nättjänsten Fråga biblioteket, som är de svenska 
folkbibliotekens gemensamma elektroniska informationstjänst. Tjänsten har en 
chattfunktion och en e-postfunktion som kan användas för att få svar på frågor, 
hitta information samt få litteraturhänvisningar och länktips. Fråga biblioteket 
är ett samarbetsprojekt mellan folkbibliotek i Sverige och på Åland. Tjänsten 
stöds av kulturrådet, som givit Örebro Stadsbibliotek i uppdrag att samordna 
projektet och utveckla det till nationell elektronisk frågetjänst på nätet.9

                                                 
7 Svensk biblioteksförening, 2002. 
8 Svensk biblioteksförening, 2002. 
9 Örebro Stadsbibliotek, 2005, Fråga biblioteket!, http://www.eref.se.  
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Tidigare forskning 

För att sätta in min undersökning i ett större sammanhang så kommer jag här 
att presentera en del av den forskning som tidigare utförts på området 
referensarbete. Denna forskning består av användarstudier och av 
kvalitetsmätningar av referensarbete. Det kan tyckas omotiverat att ta med den 
här forskningen eftersom att jag ska undersöka bibliotekariers uppfattningar av 
referensarbete, men tanken är att den tidigare forskningen ska fungera som en 
bakgrund och för att ge en bild av referensarbetets omfattning och 
komplikationer. Jag har också utformat min frågeställning utifrån den tidigare 
forskningen som utförts på området och det är därför viktigt att forskningen 
finns med här. 

Internationella undersökningar 
Sedan 1960-talet har det gjorts många kvalitetsundersökningar av 
referensarbetet på olika slags bibliotek. De flesta är gjorda i USA men även i 
Norden har flera studier gjorts på detta område. De amerikanska 
undersökningarna kan, med några få undantag, delas in i två grupper. Dels 
dolda undersökningar med ett bibliotekarieperspektiv som fokuserat på rätta 
svar, källor och sökteknik, dels användarstudier.10 En dold undersökning 
innebär att undersökningsobjekten, i det här sammanhanget personalen på 
biblioteken som undersöks, inte vet att de är med i en undersökning. 

1968 genomfördes den första dolda undersökningen med testfrågor i USA 
av Terence Crowley och resultatet av undersökningen visade en låg kvalitet. 
1970 genomfördes en liknande undersökning av Thomas Childers som även 
den visade på en låg kvalitet. I båda dessa undersökningar besvarades endast 
55 procent av testfrågorna rätt. Även i andra undersökningar, främst i 
anglosaxiska länder, har resultaten visat kring 50 procent korrekta svar.11

                                                 
10 Holmberg, Elsbeth, ”Att det ska vara så svårt när man äntligen får en riktig fråga!” s. 4. 
11 Jansson, Britta-Lena, 1996, Det här var svårt – Referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken, s. 11. 
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Den senaste amerikanska referensundersökningen, som utfördes av Saxton 
och Richardson, finns dokumenterad i Understanding reference transactions – 
Transforming an art into a science, från 2002. I den undersökningen deltog 12 
folkbibliotek i Kalifornien under en treveckors period, då man noterade frågor, 
även telefonfrågor, på olika tider under dagen. Mer än 9000 frågor bearbetades. 
Frågorna delades in i två kategorier, korta faktafrågor, som också innefattade 
katalogfrågor och lästips och ämnesfrågor där flera källor var involverade och 
dessa frågor innebar även viss undervisning. I värderingen av svaren tittade 
man på om svaret var i rätt form och om det var begripligt för användaren, hur 
serviceprocessen varit, dvs. om besökaren kände sig väl behandlad och även 
om svaret var korrekt. Andra variabler som man tog hänsyn till i 
referenstransaktionen var bland annat biblioteksanvändarens utbildning, 
kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren och bibliotekens 
beskaffenhet. Resultaten som sedan bedömdes av en expertpanel visar att 
bibliotekarien i 90 procent hade rekommenderat en tillfredställande källa och 
behandlat frågeställaren väl. Studien visar också att de riktlinjer för 
referensarbete som utarbetats av American Library Associations avdelning för 
referensarbete spelade en avgörande roll för det framgångsrika resultatet. 
Riktlinjerna ger råd om tillgänglighet, intresse, att lyssna och att fråga, sökning 
och uppföljning. Richardssons och Saxons forskning visar också att själva 
intervjutekniken är viktigare än källorna. Författarna påpekar att det är 
någonting som det bör läggas större vikt vid under bibliotekarieutbildningen så 
att studenterna ska först det komplexa i referensprocessen, att det är en 
interpersonell process som inte bara handlar om teknologi och effektivitet.12

Författartrion Catherine Sheldrick Ross, Patricia Dewdney och Kirsti 
Nilsen är verksamma vid Fakulteten för informations- och mediestudier vid 
University of Western Ontario I Kanada I tidskriftartikeln Flying a light 
Aircraft: reference service evaluation from a users viewpoint rapporterar 
Dewdney och Ross från en Library Visit Studie som studenterna gjort. Studien 
gick ut på att studenterna skulle besöka ett valfritt bibliotek och ställa en fråga 
om vad som helst och sedan sätta betyg i en skala 1-7 med avseende på: hur 
vänlig bibliotekarien varit, hur väl bibliotekarien förstått frågan, hur 
användbart svaret varit, hur nöjd frågaren känt sig med hela processen och om 
denne skulle vilja återvända till samma bibliotekarie. Resultatet visar att drygt 
40 procent inte skulle vilja återvända trots att 75 procent angett en hög poäng 

                                                 
12 Holmberg, 2005, s. 8-9. 
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på frågan om svaret varit användbart. Att ett korrekt svar som man har 
användning av inte därmed ger en nöjd låntagare tyder på att 
kommunikationsfärdigheterna och beteendemönstret bör förbättras i 
referensprocessen enligt Dewdney och Ross. Studenterna fick också göra en 
skriftlig redogörelse för processens alla steg. Resultatet av dessa redogörelser 
visar på stora svårigheter hos studenterna att lokalisera och identifiera 
bibliotekarie och informationsställe. I 55 procent av fallen genomfördes inte 
någon som helst referensintervju, exempelvis så gick en student, som frågade 
om böcker om flygning, hem med en bok om flying a light Aircraft och hennes 
fråga gällde i själv verket jet lag. Något som ofta förekom var att bibliotekarien 
hänvisade studenten till en titel eller en hylla och följde sedan inte upp om 
denne hittade svaret. I två tredjedelar av alla fall gjorde bibliotekarien ingen 
uppföljning av frågan och tog reda på om studenten var nöjd.13

2004 publicerades resultatet av en undersökning av användarupplevelser i 
den digitala referensmiljön, The Library Visit Studie: user experiences at the 
virtual reference desk, av Kirsti Nilsen. Resultaten av denna undersökning 
visade på samma problem med ofullständig intervju och brist på uppföljning i 
referensarbetet.14

Danmark 
1984 genomfördes en kvalitetsundersökning av referenstjänsten på 
folkbibliotek i Danmark av Lisbet Elkaer Hansen m.fl. Undersökningen består 
av två delar, ett öppet och ett dolt och frågorna är av faktakaraktär. I det öppna 
testet sändes 14 frågor till 45 bibliotek för skriftligt svar, bara 18 av biblioteken 
svarade, vilket innebär att resultaten baseras på 252 svar. För att komplettera 
dessa resultat så gjordes ett dolt test bestående av 4 frågor till 40 bibliotek. 
Frågorna ställdes per telefon, en fråga per bibliotek, vilken innebär att det 
sammanlagt ställdes 40 frågor. Den öppna delen fungerar som 
huvudundersökning och den dolda som korrektiv och supplement. Resultaten 
av undersökningen visade 49,2 procent rätt svar i den öppna delen och 45 
procent i den i den dolda.15

                                                 
13 Holmberg, 2005, s. 9-10. 
14 Holmberg, 2005, s. 10. 
15 Elkaer Hansen, Lisbet, 1987, Referensarbejdets kvalitet: En undersogelse, s. 2 ff. 
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Norge 
I Norge genomfördes 1992-1997, projektet Biblioteket finner svaret,. Syftet 
med projektet var att förbättra referenstjänsten på norska folkbibliotek. Fyra 
undersökningar ingick i projektet och dessa beskrivs närmare i fyra 
delrapporter.16 Jag kommer bara att ta upp en av undersökningarna här, Finner 
biblioteket svaret?: utprovning av referansetjenestens kvalitet i norske 
folkbibliotek, då den fungerat som inspiration och vägledning till den svenska 
rapporten, Det här var svårt – Referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken, 
som jag återkommer till senare i det här kapitlet. 

Finner biblioteket svaret? är den första i serien av delrapporter i det norska 
projektet och denna undersökning utfördes av Gunhild Salvesen och Synnöve 
Ulvik. Fokus i undersökningen ligger, precis som i den danska, på att beräkna 
korrekthetsprocenten, dvs. andelen korrekta svar, av det totala antalet ställda 
frågor. Detta för att resultaten skulle kunna jämföras med den danska 
undersökningens resultat. Den norska undersökningen genomfördes som ett 
dolt test med personliga besök vid 49 bibliotek. Biblioteken var belägna i 
kommuner med fler än 10 000 invånare. Frågorna som ställdes var konkreta 
faktafrågor. I undersökningen tog man även hänsyn till institutionsrelaterade 
variabler, som totalt bestånd, driftsbudget och personal. Totalt ställdes 294 
frågor och resultatet av undersökningen visade att endast 23,8 procent av 
frågorna besvarades korrekt.17

Sverige 
1996 kom en svensk rapport, Det här var svårt – Referenstjänstens kvalitet vid 
folkbiblioteken, som bygger på en dold undersökning gjord av Britta-Lena 
Jansson på uppdrag från statens kulturråd. Syftet med underökningen var att 
mäta referensarbetet kvalitet i ett antal svenska folkbibliotek för att få kunskap 
om kvalitetsnivån.18

I rapportens inledning diskuterar Jansson kring olika definitioner av 
begreppet servicekvalitet. När det gäller kvalitetsbeskrivningar i 
bibliotekssammanhang hänvisas det till de riktlinjer för referensarbete som 
SAB formulerat. Där förutsätts att biblioteken samarbetar med andra bibliotek 
och organisationer, att resurser för fortbildning finns att tillgå för att 

                                                 
16 Johannsen, Carl Gustav, 1998, Hvordan finder biblioteket svaret?: evaluering, s. 3. 
17 Salvesen, Gunhild, 1994, Finner biblioteket svaret?: utprovning av referensetjenestens kvalitet i norske 
folkebibliotek, s. 2 ff. 
18 Jansson, 1996, s. 13. 
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upprätthålla bibliotekariernas yrkeskunskap samt att biblioteken har aktuella 
och allsidigt sammansatta mediesamlingar. Enligt Jansson behövs 
återkommande kvalitetsmätningar för att veta om en tjänst uppfyller de krav 
som ställs på den och hon menar att huvudskälet till att mäta kvaliteten är för 
att man ska kunna förbättra den.19

Undersökningen utfördes på 50 huvudbibliotek i kommuner med fler än 
15 000 invånare. Rent praktisk gick det till så att Jansson gjorde personliga 
besök på samtliga bibliotek och ställde samma frågor överallt, detta för att få 
en så likartad bedömning som möjligt av resultaten.20

Eftersom undersökningen var dold tog Jansson del av offentlig 
biblioteksstatistik för att få upplysningar om exempelvis bokbestånd, samlade 
kostnader och personalstorlek på de enskilda biblioteken. Dessa upplysningar 
fungerade sedan som bakgrundsvariabler i undersökningen. När det gäller 
frågorna så undersöktes bara frågor av faktakaraktär, med entydiga svar. 
Referensfrågor definieras i undersökningen som frågor vilka inte kan besvaras 
med hjälp av katalogen och kvalitetsnivån avgjordes av hur korrekt och 
fullständigt frågorna besvarades. Svaret räknades inte som korrekt om 
bibliotekarien exempelvis visade i vilken bok svaret stod att finna, utan för att 
bedömningen av svaret skulle bli korrekt krävdes det att svaret pekades ut för 
frågaren.21  

Resultatet av undersökningen blev 27 procent korrekt besvarade frågor, av 
300 frågor så besvarades 81 korrekt. Utifrån detta resultat konstaterades det att 
kvaliteten på referensarbetet vid de svenska biblioteken är låg.22

Rapporten avslutas med en diskussion kring vilka åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra referenstjänstens kvalitet. Där tas bland annat vikten av 
utbildning och fortbildning upp samt förslag hur man kan motverka stressen 
vid referensdiskarna.23

Under samma tidsperiod som Jansson utförde sin undersökning, hösten 
1995, gjordes en liknande undersökning, Äntligen en riktig fråga – 
Undersökning av referensverksamheten vid sex huvudbibliotek i Östergötland, 
av Anna-Lena Höglund. I inledningen till rapporten står att läsa att denna 
undersökning kan ses som ett komplement till den dolda undersökning som 
utfördes av Jansson på uppdrag av statens kulturråd. Till skillnad från den 

                                                 
19 Jansson, 1996, s. 8-9. 
20 Jansson, 1996, s. 20-22. 
21 Jansson, 1996, s. 17-18. 
22 Jansson, 1996, s. 50. 
23 Jansson, 1996, s. 70-71. 
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undersökningen så gjordes den här helt öppet och personalen vid biblioteken 
har på olika sätt deltagit i undersökningen. Undersökningen skiljer sig också 
från den norska och den som kulturrådet gjorde genom att den gjordes ur 
bibliotekens perspektiv.24

Höglund menar att kvaliteten på referensarbete inte kan mätas genom 
dolda undersökningar, där man ställer faktafrågor och sedan bedömer svaren, 
eftersom det är så många andra typer av frågor som ställs och att 
referensarbetet är en del i ett större system, där många variabler ingår. Bland 
dessa nämns kvaliteten på referenssamlingen, bemanningen i 
informationsdisken och gemensamma regler för verksamheten. Ett Syfte med 
undersökningen var att få kunskap om referensbeståndets utnyttjande. Detta 
gjordes bland annat genom att man räknade antal besökare och antal 
referensböcker, man utförde också observationer i referensavdelningen samt 
delade ut enkäter till besökarna. Ett annat syfte var att få veta hur och inom 
vilka områden flest frågor ställs, vilka metoder bibliotekarien använder för att 
ge kunden den efterfrågade service och även i hur stor utsträckning kunden 
själv söker svaren genom att använda referenssamlingarna.25 Jag kommer 
främst att ta upp den senare delen av undersökningen som mer direkt behandlar 
referensarbetet då detta är mest intressant med tanke på syftet med min 
undersökning. 

Sex huvudbibliotek ingick i undersökningen och de valdes så att olika 
storlekar och organisationstyper skulle täckas in. Studien koncentrerades till 
referensarbetet för vuxna, både i referensavdelningen och i informationsdisken. 
Undersökningen pågick i två veckor och under den tiden räknade 
bibliotekarierna antal besökare och förde protokoll över samtliga frågor som 
ställdes och även vilka källor som användes vid frågornas besvarande 
noterades. Under hela undersökningsperioden ställdes 7335 frågor i de sex 
biblioteken. Frågorna som ställdes klassificerades enligt SAB och delades in i 
18 kategorier.26

Av resultatet kan utläsas att faktafrågor förekom väldigt sällan. I 
Linköping, var exempelvis 1,2 procent faktafrågor och i Norrköping 1,3 
procent. Den skönlitterära rådgivningen tar också överlag liten plats bland 
frågorna. Frågor om titel, författare och ämnesfrågor var de som dominerade. 

                                                 
24 Höglund, Anna-Lena, 1997, ”Äntligen en riktig fråga!” :  Undersökning av referensverksamheten vid 
sex huvudbibliotek i Östergötland, s.1. 
25 Höglund, 1997, s. 2-4. 
26 Höglund, 1997, s. 19 ff. 
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Frågor som handlade om annan service var också vanligt förekommande, i 
Norrköping uppgick den exempelvis till 17.4 procent.27

I slutsatsen skriver Höglund att undersökningen kan ligga till grund för 
diskussioner kring hur serviceutbudet och servicenivån kan höjas på 
Folkbibliotek. Hon menar att de två stora biblioteken som ingick i 
undersökningen skulle kunna förbättra sin verksamhet genom exempelvis 
bättre mediehantering, en klar policy och annan placering av böckerna. Vad 
gäller frågorna som ställdes i informationsdisken så visade undersökningen på 
att en stor del var frågor som berodde på att besökarna hade svårt att hitta. 
Höglund menar att många av dessa frågor inte skulle ställas om man arbetade 
mer ur ett kundperspektiv, bättre skyltning, en annan typ av uppställning av 
böckerna osv.  De frågor som genererades av brister i bestånden, avhjälps 
enligt Höglund genom att anpassa inköpen mer efter efterfrågan. Resultaten 
visade också att många frågor rörde ”annan service”, frågor som krävde 
bibliotekarisk specialkompetens var enligt de förda protokollen få.28

Resultatet av enkäterna som delades ut till besökarna under 
undersökningen visade att servicenivån inte var tillräcklig. Både enkäterna och 
observationerna i disken visade på att servicenivån skiftade mellan olika 
bibliotekarier och att de sällan samarbetade med varandra. Resultatet visade 
också på brister i samlingarna och referensintervjuerna och de förekom i lika 
hög grad på både de stora och de mindre biblioteken. Höglund diskuterar 
avslutningsvis vad som kan göras för att förbättra servicen vid och i 
informationsdisken, bland annat nämns vikten av en flexibel bemanningsplan, 
genomtänkt placering av informationsdisken, översyn av referensbestånden 
och en förbättrad tillgänglighet.29

Susanna Gillberg Wallner och Eva Hessman tar i sin magisteruppsats 
Referensarbetets kvalitet – tolkning och verklighet, upp ett antal 
kvalitetsmätningar som gjorts av referensarbete i norden. De diskuterar 
undersökningarnas genomförande och resultat och speglar även debatten och 
frågorna som följt efter undersökningarna. För att få en uppfattning av 
referensarbetet, hur man arbetar i informationsdisken och vilka frågor som 
ställs, på ett folkbibliotek så har de studerat Stadsbiblioteket i Uppsala. De gick 
då dubbelt med bibliotekarier under deras arbetspass och noterade hur många 
och vilken typ av frågor som ställdes under arbetspasset. Resultaten av detta 

                                                 
27 Höglund, 1997, s. 67-82. 
28 Höglund, 1997, s. 116-122. 
29 Höglund, 1997, s. 122-125. 
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kommer jag inte att gå in närmare på. Det som är intressant för min 
undersökning är att de, till skillnad från tidigare presenterad forskning, även 
intervjuade fyra bibliotekarier på Uppsala bibliotek om hur de uppfattade 
referensverksamheten, dess mål och organisation. Resultatet av intervjuerna 
visade bland annat på en stor olikhet i synen på referensarbetet och dess 
organisation hos bibliotekarierna. Författarna jämförde också resultatet av 
intervjuerna med de kvalitetsmätningar som gjorts och även med sin egen 
studie på Stadsbiblioteket i Uppsala. I undersökningens slutsats står bland 
annat att läsa att de kvalitetsmätningar som utförts tagit väldigt liten hänsyn till 
den verkliga situationen på biblioteken. Och utifrån Intervjuerna kunde de 
konstatera att bibliotekarierna hade en betydligt snävare bild av referensarbete 
än vad som kan utläsas ur de kvalitetsmätningar som gjorts, i dessa finns sällan 
någon definition av referensarbete, utan man definierar istället det som man 
ämnar att mäta. Det konstaterades också att bibliotekarierna upplevde tidspress 
och köer vid disken som ett stort problem i referensarbetet och att det skiljer 
sig mycket mellan bibliotekarier i hur man arbetar i referensarbetet.30

Sammanfattning av tidigare forskning 
De undersökningar som gjorts för att mäta kvaliteten på referensarbete skiljer 
sig lite ifrån varandra, men i stort sett så har de gett liknande resultat. De visar 
alla, med undantag från Saxton och Richardson, på en låg kvalitet. I 
undersökningarnas slutsatser så ges också liknande förslag till vad som kan 
göras för att förbättra kvaliteten. Man kan fråga sig om sådana mätningar 
verkligen visar kvaliteten på ett rättvist sätt. Många bygger exempelvis på om 
faktafrågor besvaras korrekt eller inte och Höglunds undersökning visade ju på 
att sådana faktafrågor överhuvudtaget förekom väldigt sällan. Catherine 
Sheldrick Ross och Patricia Dewdneys undersökning av användarupplevelser 
av referensarbete visade att ett korrekt svar inte nödvändigtvis ger en nöjd 
låntagare, utan att det är många andra faktorer som spelar in. Det är bara i 
Gillbergs och Hessmans undersökning som bibliotekarierna själva fått uttala 
sig om referensarbete, och det bara i den lilla del av undersökningen som 
handlade om att kartlägga referensverksamheten på Uppsala Stadsbibliotek. I 
den här undersökningen kommer betoningen att ligga på hur bibliotekarier 
uppfattar referensarbete. Detta för att bibliotekarier har deltagit, frivilligt och 
ofrivilligt, i så många undersökningar som syftat till att mäta kvaliteten på den 

                                                 
30 Gillberg, Wallner, 1997, s. 14 ff. 
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del av deras arbete som kallas referensarbete. Jag kommer att utgå ifrån 
resultaten av tidigare presenterade undersökningar när jag utformar 
intervjufrågorna som ska ställas till bibliotekarierna om referensarbete, detta 
för att se om deras uppfattningar stämmer överens med det som resultaten från 
dessa undersökningar visar. Jag vill genom att kartlägga bibliotekariers 
uppfattningar av referensarbete kunna lyfta fram de olika beståndsdelarna av 
referensarbete och även försöka se om det finns problem och svårigheter och i 
så fall vad dessa grundar sig i. Jag hoppas på så vis kunna reda ut de orsaker 
som gör att man arbetar på ett visst sätt och därmed skapa en diskussion kring 
detta. 

 15



Teori och metod 

Den fenomenografiska ansatsen 
Den fenomenografiska forskningsansatsen har växt fram ur de metodologiska 
erfarenheter som erhölls vid ett antal kvalitativt inriktade forskningsprojekt. 
Den utformades alltså inte inom en uttalad teoretisk referensram och inte heller 
i direkt anslutning till en bestämd filosofisk idétradition, utan den är empiriskt 
utprövad. Begreppet fenomenografi myntades av Ference Marton 1981 i 
samband med en presentation av studier kring inlärning och 
omvärldsuppfattning som utförts av en grupp forskare vid pedagogiska 
institutionen vid Göteborgs universitet.31  

Fenomenografin utforskar människors sätt att uppfatta sin omvärld, fokus 
ligger alltså på att beskriva uppfattningar. Grundläggande för den 
fenomenografiska forskningsansatsen är distinktionen av hur någonting är och 
hur någonting uppfattas vara. Marton betecknar detta som en skillnad i 
beskrivningsnivå. Han benämner det första som första ordningens perspektiv 
och det handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. Det andra benämns 
som andra ordningens perspektiv och det handlar om hur någon upplever 
någonting, hur någonting ter sig för någon. Det är frågan om vad man studerar 
och inte om något är sant eller falskt. Kvalitativ metod kan vara inriktad på 
beskrivningar i båda det första och andra perspektiven, men fenomenografins 
domän är andra ordningens perspektiv. Fenomenografin syftar alltså till att 
beskriva hur företeelser, fenomen i omvärlden uppfattas av människor och det 
är hur något framstår för dessa människor som undersöks och inte hur något 
egentligen är.32  

Begreppet uppfattning har i efterhand ofta kommit att ersättas med att 
erfara, vilket enligt Limberg är att föredra, då termer som uppfattning och 
tänkande ofta härleds till någonting som pågår inne i huvudet på en människa 

                                                 
31 Alexandersson, Mikael, 1994, ”Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus”, s. 112. 
32 Larsson, Staffan, 1986, Kvalitativ analys – Exemplet fenomenografi, s. 12-13. 
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och inom fenomenografin är det relationen mellan en människa och ett 
fenomen som studeras.33

Alexandersson sammanfattar den fenomenografiska ansatsen som att den 
utgår ifrån att människor har olika uppfattningar av fenomen, företeelser i 
världen, dessa olikheter förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter 
genom att de har olika relationer till världen. Sedan gör människor olika 
analyser och erhåller på så vis olika kunskap om dessa fenomen, företeelser. 
Fenomenografins huvudsyfte är att beskriva dessa olikheter, dvs. variationer i 
uppfattningar som resultat.34

Teoretiska förhållningssätt 
I fenomenografisk forskning har man inte en på förhand bestämd teori om 
fenomenen som behandlas. Enligt fenomenografisk metod (se metodavsnittet) 
så ska man läsa igenom intervjuerna och gå igenom svaren noga och utifrån 
dessa ska man sedan komma fram till olika kategorier av uppfattningar av ett 
fenomen, i det här fallet referensarbete. Man använder alltså det manifesta 
innehållet i intervjuerna, vilket innebär att man inte utgår ifrån någon särskild 
tolkningsram, som exempelvis marxistisk eller psykodynamisk teori.35

Jag kommer alltså att inte, i genomförandet av min studie, att utgå ifrån en 
viss teori och undersöka om den stämmer. Jag kommer här att presentera den 
fenomenografiska forskningsansatsens förhållningssätt. 

Enligt fenomenografin står människans aktivitet i ett beroendeförhållande 
till det kunskapsobjekt som aktiviteten riktas emot. Kvalitativa skillnader i 
människors uppfattningar är knutna till det specifika innehållet snarare än att 
människor enligt givna principer uppfattar en given struktur hos en företeelse 
eller ett objekt. Inlärningen, tänkandet, kunskapsbildningen och 
språkutvecklingen ses som en förändring i relationen mellan människan och 
hennes omvärld och det är den meningsskapande naturen hos människan som 
utgör grunden för att relationen skall förändras. Denna relation är intentional, 
vilket innebär att relationen till omvärlden både bestäms av och är beroende av 
att människans tänkande och handlande riktas mot något i omvärlden. En 
specifik aktivitet kan inte särskiljas från sitt innehåll utan relationen dem 
emellan ska betraktas som en helhet.36

                                                 
33 Limberg, Louise 1998, Att söka information för att lära – En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 66. 
34 Alexandersson, 1994, s. 120. 
35 Limberg, 1998, s. 89-90. 
36 Alexandersson, 1994, s. 115. 
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När det gäller kunskapssyn har fenomenografin en icke-dualistisk syn på 
subjekt och objekt. Uppfattning ses som en relation mellan en människa och ett 
fenomen i världen och erfarenheten finns i förhållandet mellan människan och 
värld, mellan subjekt och objekt, och är en del av båda. Människa och värld är 
alltså ömsesidigt relaterade till varandra och själva relationen, förhållandet, 
utgörs av människans erfarenhet av världen. Kunskap definieras här som 
erfarenhet och det som är centralt är inte hur en människa mottar kunskap från 
världen utan hur förhållandet mellan människa och värld förändras.37 När 
uppfattning beskrivs som en relation mellan människan och omvärlden så är 
denna relation dynamisk, den förändras allt eftersom situation och 
sammanhang förändras. Detta innebär att uppfattningar av en företeelse eller 
ett objekt kan komma att förändras över tid.38

Fenomenografisk metod 
Undersökningen kommer att utföras med hjälp av Fenomenografisk metod, 
som är en kvalitativ metod. Detta innebär att den handlar om hur man ska 
karaktärisera något, hur man ska gestalta det. Kvalitativ metod syftar till att 
beskriva egenskaperna hos något, hur någonting är beskaffat.39 Den kvalitativa 
metodens målsättning är att identifiera och bestämma ännu icke kända 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende 
på variationer, strukturer och/eller processer.40

Inom den fenomenografiska forskningsinriktningen har en speciell 
metodisk arbetsgång utvecklats. Hur denna arbetsgång genomförs exakt 
varierar med innehållet i undersökningen, men den grundläggande metodiska 
arbetsgången presenteras som följer: 

1. Avgränsning av en företeelse i omvärlden. 

2. En eller flera aspekter av företeelsen välj ut. 

3. Intervjuer av individers uppfattningar av företeelsen. 

4. Utskrivning av intervjun. 

5. Analys av de skriftliga utsagorna. 

                                                 
37 Limberg, 1998, s. 80. 
38 Alexandersson, 1998, s. 117. 
39 Larsson, Staffan, 1986, Kvalitativ analys -exemplet fenomenografi , s. 7.  
40 Starrin, Bengt, 1994, ”Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning”, s. 21. 
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6. Redovisning av analysen i from av beskrivningskategorier.41 

Det man intresserar sig för och som man sedan beskriver, tolkar och analyserar 
är alltså hur människor uppfattar ett fenomen eller företeelse i världen. För att 
avgränsa och specificera forskningsproblemet så väljs sedan en eller flera 
aspekter av företeelsen ut. Man väljer sedan ut personer, vars uppfattningar om 
en företeelse man är intresserad av och intervjuar dessa. I urvalet av 
undersökningsgrupp bör man ha i åtanke att det gäller att skapa förutsättningar 
för att få en variation i hur undersökningsgruppen uppfattar samma företeelse. 
Urvalet ska därför ske utifrån strategiska överväganden och inte utifrån 
principer om att få ett representativt underlag. Det handlar inte om att försöka 
se hur stor andel av populationen som har en viss uppfattning om en företeelse, 
utan att försöka identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större 
delen av variationen av uppfattningar i populationen.42

Målet för den fenomenografiska forskningen är att ge så rika och 
fullständiga beskrivningar som möjligt av de uppfattningar som människor har 
av en företeelse, betoningen i forsningsansatsen ligger därför på intervjun och 
bearbetningen av denna.43 När man gör intervjuer i fenomenografiska 
undersökningar så ska de alltid bandas och sedan skrivas ut ordagrant. Hur 
exakt den avskrivna texten från ljudbandet återger intervjusituationen kan 
variera, men det vanligtvis förekommande är att utskriften är så nära talspråket 
som möjligt, att den innehåller samtliga ord och även mumlanden, pauser osv. 
Detta för att uppfattningar av en företeelse kan förmedlas i alla språkliga 
uttryck i form av kommunikativa handlingar.44

Analys av materialet, de utskrivna intervjuerna, görs genom att man om 
och om igen läser igenom utskrifterna från intervjuerna och försöker att se 
skillnader och likheter mellan intervjupersonernas utsagor, för att på så vis 
finna innebörder och sammanhang i svaren. Man läser intervjuerna som en 
enda lång text och bortser för tillfället från vem som har sagt vad. Samma 
person kan vid olika tillfällen ge uttryck för olika uppfattningar vilket innebär 
att samma person i slutändan kan hamna i olika kategorier. Enligt 
fenomenografin kan skillnader av uppfattningar av ett fenomen finnas både 
inom och mellan individer, vilket innebär att det är uppfattningarna och inte 

                                                 
41 Alexandersson, 1994, s. 121-122. 
42 Alexandersson, 1994, s. 122. 
43 Limberg, 1998, s. 89. 
44 Alexandersson, 1994, s. 124. 
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personerna som utgör grunden till de olika kategorierna. Resultatet av 
undersökningen presenteras sedan i form av kategorier av uppfattningar av ett 
fenomen, dessa kategorier bygger på innehållet i det som intervjupersonerna 
har sagt. De olika kategorierna förstås sedan som en del av helheten av 
samtliga kategorier.45

Sammanfattningsvis kan man säga att fenomenografisk metod är en 
forskningsmetod som används för att ta reda på människors uppfattning av ett 
visst fenomen eller en företeelse, detta görs genom intervjuer med de berörda 
människorna. Resultatet av en fenomenografisk undersökning är de kategorier 
av uppfattningar som man kommer fram till genom att förutsättningslöst läsa 
igenom de utskrivna intervjuerna många gånger. 

Kritiska reflektioner kring fenomenografin 
Man kan fråga sig hur väl den uppfattade verkligheten återges i 
fenomenografiska undersökningar. Frågor om undersökningsresultats 
trovärdighet, noggrannhet och giltighet gäller för all forskning. I kvalitativ 
forskning handlar dessa frågor i huvudsak om i vilken mån tolkning och analys 
representerar verkligheten. När det gäller fenomenografin handlar frågorna om 
trovärdighet, noggrannhet och giltighet om i viken mån de erhållna 
beskrivningskategorierna representerar undersökningspersonernas 
uppfattningar. Frågan om fenomenografiska undersökningars reliabilitet har 
därför kommit att handla om att en utomstående person ska kunna identifiera 
forskarens upptäckter, dvs. att de olika beskrivningskategorierna kan kännas 
igen i själva datamaterialet. Detta görs genom att man med stöd av utdrag ur 
intervjuerna, i form av citat, försöker belägga de erhållna 
beskrivningskategorierna. Det är då möjligt att följa forskarens 
ställningstaganden och värdera rimligheten i dessa. Citaten har också 
funktionen att de berikar och konkretiserar innebörden i kategorier som annars 
beskrivs i mera abstrakta termer. Eftersom det är opraktiskt att citera hela 
intervjuer så måste den som tar del av redovisningen få en reell möjlighet att 
granska om forskarens resonemang om och tolkning av utsagorna i 
intervjuerna är logisk och riktig och även på vilket sätt tolkningen grundas på 
datamaterialet.46

Mycket av den kritik som riktats mot den fenomenografiska ansatsen 
handlar just om hur vida de erhållna uppfattningarna återspeglar innehållet i 
                                                 
45 Limberg, 1998, s. 90. 
46 Alexandersson, 1994, s. 128-129. 
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själva intervjusituationen. Fenomenografin har också kritiserats för att den inte 
fokuserat på den individuella nivån. I fenomenografin så är innehållet i 
uppfattningarna på den kollektiva nivån huvudintresset och inte de enskilda 
individers uppfattningar. Uppfattningarnas relation till 
undersökningspersonernas sociala verklighet uppmärksammas därför 
marginellt och det är sällan som de olika uppfattningarnas uppkomst förklaras 
eller diskuteras. Kritiken handlar alltså om att fenomenografin inte formulerar 
kunskapssociologiska frågor. Annan kritik som riktats mot fenomenografin 
berör avsaknaden av en grundläggande analys av den fenomenografiska 
forskningspraktiken. I detta sammanhang efterlyses en sammanhängande 
teoretisk ram för forskningsansatsen.47

Metod 
För att få en bredare bild av fenomenet referensarbete har jag studerat litteratur 
och tidigare forskning som berör ämnet. För att avgränsa mig valde jag sedan 
ut några aspekter av referensarbete som jag ville studera närmare, dessa valdes 
utifrån den tidigare forskning som gjorts i ämnet. Utifrån dessa aspekter 
konstruerade jag sedan en intervjuguide (se bilaga) att utgå ifrån i utförandet av 
intervjuerna. Jag har valt fenomenografisk metod för att denna fokuserar på 
skillnader i uppfattningar om ett visst fenomen eller företeelse. Det jag har valt 
att undersöka är tio bibliotekariers uppfattningar om referensarbete. Själva 
undersökningen består av intervjuer med dessa bibliotekarier. 

Urval och avgränsning 
Jag har valt att intervjua tio stycken bibliotekarier om deras uppfattningar av 
referensarbete. När jag valde hur många bibliotekarier som skulle vara med i 
undersökningen så utgick jag ifrån Larssons två aspekter. Han menar att 
poängen med fenomenografisk metod är att upptäcka okända mönster och sätt 
att resonera och då krävs en djup granskning av intervjumaterialet, vilket gör 
att man måste begränsa materialet. Mot detta står att ge olika uppfattningar 
chansen att komma fram, vilket kräver ett visst omfång.48 Tio stycken 
intervjuer verkade rimligt med tanke på uppsatsens omfång och även med 
tanke på att fenomenografisk metod är väldigt tidskrävande, exempelvis på 
grund av att man bandar in intervjuerna och sedan skriver ut de ordagrant. När 
man använder sig av fenomenografisk metod är det vanligt att man väljer ut 
                                                 
47 Alexandersson, 1994, s. 131-132. 
48 Larsson, 1986, s. 30-31. 
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sina intervjupersoner utifrån att de är intresserade av det fenomen som man 
undersöker.49 Jag utgick inte från intresse när jag gjorde mitt urval av 
intervjupersoner, utan istället var min utgångspunkt att intervjupersonerna 
skulle erfarenhet av och kunskap om referensarbete, och på så vis ha haft 
möjlighet att bilda sig uppfattningar av det. Andra kriterier som jag utgick ifrån 
när jag gjorde mitt urval av intervjupersoner var att de skulle ha 
bibliotekarieutbildning och att de arbetar som bibliotekarie på ett folkbibliotek 
och har gjort det i minst ett år.  

Syftet med undersökningen är inte att jämföra skillnader i uppfattningar 
hos bibliotekarier på olika bibliotek, utan att analysera alla bibliotekariers svar 
och försöka beskriva variationer i uppfattningar. Detta eftersom att den 
fenomenografiska analysen fokuserar på variationer i uppfattningar och inte på 
variation mellan individer. De olika uppfattningarna som framträder ur 
intervjuerna är sedan obundna av de individer som ursprungligen 
intervjuades.50  

Alexandersson skriver att man när man gör sitt urval av 
undersökningsgrupp måste ha i åtanke att skapa förutsättningar för att få 
variation i hur gruppen exempelvis uppfattar en och samma företeelse. Han 
menar att om undersökningsgruppen är allt för homogen så finns risken att de 
nyanser och variationer som kan vara av intresse inte framträder. Detta innebär 
enligt Alexandersson att det kan vara en fördel i fenomenografiska 
undersökningar att intervjupersonerna handplockas med tanke på olika strata 
som kan vara relevanta i sammanhanget.51 Jag har tagit hänsyn till detta i mitt 
urval av intervjupersoner. Jag valde dessa så att det skulle bli skillnader i ålder, 
typ av bibliotekarieutbildning och tid som verksam bibliotekarie, detta för att 
få variationsbredd i undersökningen. 

Intervjufrågorna 
I fenomenografiska undersökningar är intervjun den vanligaste metoden för att 
samla in data. Strukturen på intervjuerna kan variera men oavsett struktur 
innehåller intervjuerna inga fasta svarsalternativ. Det finns tre olika typer av 
forskningsintervjuer som varierar i stil och format: den strukturerade intervjun, 
den halvstrukturerade och den ostrukturerade. Dessa skiljer sig huvudsakligen 
genom i vilken utsträckning intervjufrågorna är bestämda och strukturerade på 

                                                 
49 Limberg, 1998, s. 92. 
50 Limberg, 1998, s. 83 
51 Alexandersson, 1994, s.122. 
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förhand. Den strukturerade intervjun består av en uppsättning frågor som noga 
formulerats i förväg. Liksom enkäter kan strukturerade intervjuer bestå av 
slutna eller öppna svarsalternativ. I den ostrukturerade intervjun utgår man inte 
ifrån några förutbestämda frågor utan försöker följa samtalets naturliga flöde 
och den som intervjuar är öppen för att följa upp teman som kommer fram i 
intervjun. Den ostrukturerade intervjun ska i så stor utsträckning som möjligt 
påminna om ett ”vanligt” samtal.52

Jag har valt att arbeta med den halvstrukturerade intervjun. Den kan ses som ett 
mellanting mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Att 
utföra en halvstrukturerad intervju innebär att man inte utgår ifrån ett antal 
förberedda frågor, utan att man utarbetar en intervjuguide, en uppsättning av 
områden och teman som man på förhand har bestämt att man vill täcka upp i 
intervjun. Inom ramen av dessa områden och teman så kan intervjun sedan 
flyta relativt fritt. Man ställer alltså frågor, men inte på ett visst sätt eller i 
någon speciell ordning, man har också möjlighet att ställa följdfrågor. Att 
arbeta på det här sättet innebär att det finns viss information som ska ges av 
alla intervjupersonerna men eftersom att intervjupersonen har får möjlighet att 
styra samtalet och introducera nya ämnen så finns det också utrymme för det 
oförutsedda och unika hos varje person. Intervjuguider kan vara mer eller 
mindre detaljerade, beroende på i vilken uträckning man vill ställa samma 
frågor i alla intervjuer och i vilken utsträckning man vill låta samtalet flyta 
fritt.53 Jag har valt att arbeta med relativt detaljerade frågor då det är viktigt för 
min undersökning att samma frågor ställs till alla intervjupersoner, detta för att 
jag i analysen ska jämföra svaren och försöka se skillnader och likheter i 
intervjupersonernas uppfattningar av referensarbete. 

Intervjuerna 
Intervjuerna utfördes under fyra veckor i mars/april 2006. Jag ringde till 
respektive bibliotekarie och förklarade att jag höll på med en D-uppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap, som behandlar referensarbete, och 
frågade om de ville ställa upp på en intervju. Jag skickade sedan e-post till 
samtliga bibliotekarier, där jag beskrev hur intervjun skulle gå till, jag bifogade 
intervjuguiden (se bilaga) för att de skulle få en uppfattning om vad intervjun 
skulle handla om. Jag bad dem också att gå in på Svensk Biblioteksförenings 
hemsida och titta på de rekommendationer som utformats för referensarbete, 
                                                 
52 Sveningsson, Malin, 2003, Att fånga nätet: Kvalitativa metoder för Internetforskning, s.83-85. 
53 Sveningsson, 2003, s. 84-85.  
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länk till hemsidan fanns i intervjuguiden. Jag var noga med att påpeka att de 
skulle vara fullständigt anonyma i uppsatsen, detta för att de skulle känna sig 
fria att säga vad som helst utan att behöva vara rädda för att sedan bli utpekade 
för vad de sagt under intervjun. Intervjuerna utfördes i bibliotekariernas 
arbetsrum eller på annan ostörd plats. Intervjuguiden följdes inte precis, utan 
användes för att pricka av att jag fick med allt som jag skulle ta upp under 
intervjuerna. En risk med intervjuer kan vara att intervjupersonerna svarar det 
de tror att den som intervjuar vill höra, detta försökte jag undvika genom att 
ställa samma frågor ur olika synvinklar och att ställa följdfrågor för att få ut så 
mycket som möjligt av svaren.  

Intervjuerna spelades in på en diktafon och skrevs sedan ut ordagrant. Jag 
läste därefter igenom intervjuerna noga, gång på gång, för att kunna se 
skillnader och likheter i uppfattningar av referensarbete. Sammanställningen av 
intervjuerna, det vill säga bibliotekariernas uppfattningar av referensarbete 
presenteras i nästföljande kapitel. Intervjupersonerna utlovades, som jag 
tidigare nämnde, fullständig anonymitet. Att de intervjuade är anonyma 
innebär, enligt Trost, inte bara att man inte uppger deras namn, utan även att de 
inte heller går att känna igen på andra igenkänningstecken.54 För att undvika att 
intervjupersonerna ska bli igenkända har jag valt att inte nämna deras ålder 
eller vilket bibliotek de arbetar på. Varje intervjuperson har istället fått ett 
nummer och kallas för det i undersökningen. 

                                                 
54 Trost, jan, 1997, Kvalitativa intervjuer, s. 40. 
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Undersökning 

Undersökningen bygger på de intervjuer jag gjort med tio bibliotekarier 
angående deras uppfattningar av referensarbete. Resultatet presenteras i form 
av olika kategorier av uppfattningar. För att belägga de presenterade 
kategorierna finns det utdrag ur de nedskrivna intervjuerna, i form av citat, som 
exemplifierar bibliotekariernas uppfattningar. 

 

Undersökning bestående av intervjuer med tio 
bibliotekarier 

Vad innebär och omfattar referensarbete? 
Tidigare i uppsatsen under rubriken, definitioner av referensarbete, tar jag upp 
några av de definitioner som gjorts av referensarbete. I de undersökningar som 
gjorts i ämnet förekommer också flera olika definitioner och man får 
uppfattningen att det är ett vitt begrepp. Jag var därför intresserad av hur 
bibliotekarierna själva definierar den del av deras arbete som kallas 
referensarbete och vad detta innebär och omfattar för dem. Det visade sig att de 
har olika uppfattningar om vad referensarbete är. 

Referensarbete är att söka efter information 
En uppfattning är att referensarbete likställs med informationssökning, att söka 
och att ta fram information. Intervjuperson 5 menar att referensarbetet är själva 
sökandet efter information och även intervjuperson 2 tycker att referensarbete 
är att leta reda på informationen låntagarna frågar efter. Intervjuperson 10 
uttrycker sig så här: 
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Jag tycker att referensarbete, det är när man försöker leta upp information, som man inte 
kan utantill så att säga, i böcker och på nätet och även om man ringer och frågar en 
kollega eller utnyttjar en sån här e-tjänst för bibliotekarier.55

Intervjuperson 3 menar också att referensarbete är att leta reda på den 
informationen som låntagaren behöver. 

Referensarbete handlar om att ge service 
Uppfattningen om att referensarbete framförallt handlar om service till 
låntagarna finns också. Intervjuperson 4 liknar biblioteket vid en affär: 

För mig är det enkelt, precis som om det skulle vara en affär och någon frågar mig något 
och då frågar jag, vad är det du vill ha för någonting, vill du ha röd färg eller blå färg? 
Och så försöker vi gemensamt komma fram till vad det är de vill ha. Ville de ha ett par 
byxor när de kom in och får en väst när de går, då kanske jag har vilselett dem, men ändå 
har jag gett dem någon form av service. Jag har en så otroligt enkel filosofi när vad gäller 
referensarbete, jag vill att folk ska bli glada av att komma hit, att de ska bli nöjda och få 
en positiv bild med sig härifrån och det handlar ju mycket om att bjuda på sig själv.56

Intervjuperson 1 är också inne på att det handlar om att ge service, fast 
uttrycker det mer som att referensarbete helt enkelt handlar om att hjälpa 
låntagarna eller besökarna med det de vill ha hjälp med, oavsett vad det är. 

Svara på frågor, men också mötet och kommunikationen med låntagarna 
Några av bibliotekarierna har uppfattningen att referensarbete främst handlar 
om att svara på frågor men att det även inkluderar kontakten med låntagaren 
och kommunikationen med denne. Intervjuperson 7 menar att referensarbete 
innebär att man svarar på frågor men att det också inkluderar själva mötet med 
låntagaren och referensintervjun, eftersom det är där man tar reda på vad 
låntagaren behöver. Intervjuperson 6 uttrycker det så här: 

Referensarbete är kontakten med låntagaren, frågan och svaret, men det är också själva 
sökprocessen som leder till svaret förstås och den innefattar ju också kontakten med 
låntagaren, att ta reda på vad låntagaren egentligen vill ha, men framför allt är det ju att 
försöka komma fram till ett svar på en fråga.57

Intervjuperson 9 menar att referensarbete innebär att ta emot en fråga och sen 
använda en metod som gör att man svara på frågan, men att mycket handlar om 
att försöka tolka frågan rätt också. 
                                                 
55 Intervjuperson 10. 
56 Intervjuperson 4. 
57 Intervjuperson 6. 
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Referensarbete är en sökhandledning 
Intervjuperson 8 har uppfattningen att referensarbete är en form av 
handledning, en sökhandledning, där man ger låntagaren hjälp att hitta 
information och kunskap.  

Vad är egentligen en referensfråga? 
En av frågorna handlar om vilken typ av frågor som bibliotekarierna räknar 
som referensfrågor. Här finns det i sort sett två typer av uppfattningar. Det 
skiljer sig dock lite inom de två uppfattningskategorierna. 

Alla frågor är referensfrågor 
En uppfattning är att i stort sett alla frågor är referensfrågor. Intervjuperson 1 
menar att oavsett om någon vill veta vad den jästa fisksåsen heter eller vart 
Lisa Marklunds senaste bok står så är det en referensfråga. Intervjuperson 5 
anser att: 

Alla frågor som rör någonting som man kan hitta i biblioteket tycker jag är referensfrågor. 
Till exempel, var har ni böcker om djur? Var finns Madicken? Nya deckare, vart har ni 
det någonstans? Eller vad det är för befolkningsmängd i ett visst land. Allt sådant räknar 
vi som referensfrågor.58

Intervjuperson 8 menar att: 

Alla frågor som är relaterade till ett arbete tycker jag är referensfrågor, allt som är kopplat 
till mitt arbete, om jag sitter i disken eller om någon ringer mig. Om någon frågar mig vart 
en speciell bok står och jag visar det så är det ju på något sätt att visa på en referens, att 
visa på en källa och samtidigt en pedagogisk situation på något sätt, man delger hur 
systemet uppbyggt, så det skulle jag nog säga är en referensfråga också.59

Intervjuperson 2 anser att alla frågor är referensfrågor, vare sig det gäller 
litteratur, film, vart någon specifik samhällsinformation finns, eller om någon 
frågar vart en speciell bok står. 

Alla frågor är inte referensfrågor 
En annan uppfattning är att bara en viss typ av frågor är referensfrågor. 
Intervjuperson 9 menar att alla frågor absolut inte är referensfrågor och anser 
att om någon exempelvis vill reservera en bok så är det inte en referensfråga 
eftersom det då handlar mer om att ge service. Om någon frågar vart en bok 
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står så är det inte heller en referensfråga enligt intervjuperson 9. Det anser inte 
intervjuperson 7 heller. Intervjuperson 6 uttrycker sig så här: 

Vet inte om alla frågor kan räknas som referensfrågor, korsordsfrågor kan ju diskuteras, 
men det kommer ju förstås ofta en sökning av sådana frågor också. Vart står den och den 
boken? Det tycker jag inte är referensfrågor, det skulle ju vem som helst kunna svara på 
bara man kan systemet.60

Det verkar alltså som om intervjuperson 6 endast tycker att det är en 
referensfråga om det följer en sökning på frågan. Intervjuperson 10 ger inget 
exempel på vad som kan vara en referensfråga, men menar att en fråga om vart 
en särskild bok står, eller vart böcker i ett visst ämne finns, inte är 
referensfrågor. Intervjuperson 4 utrycker sig så här vad gäller om en fråga är en 
referensfråga eller inte: 

Jag tycker att det är en referensfråga om någon vill ha svar på en kunskapsbit, om någon 
frågar om en speciell bok tycker jag inte riktigt att det är en referensfråga utan då är det ju 
en information om hur man hittar på biblioteket. Men vill de veta något mer specifikt, om 
till exempel lotterilagen, då är det en referensfråga. Likadant om  någon vill ha en svensk 
roman från nittonhundratalet, eller vill veta vilka  trettiotalsförfattare det finns, då är det 
ju en kunskap som jag letar fram.61

Intervjuperson 3 menar att det beror på hur omfattande frågan är, om det är en 
referensfråga eller inte. 

Hur var studierna av referensarbete under utbildningen? 
I flera av de undersökningar som utförts på området referensarbete, förs det en 
diskussion om hur utbildning och fortbildning skulle kunna bidra till att 
förbättra kvaliteten på referensarbete. En av frågorna som ställdes till 
bibliotekarierna behandlar därför studierna av referensarbete under 
bibliotekarieutbildningen, om det förekom och i sådana fall hur stor vikt det 
lades vid detta och även om bibliotekarierna var nöjda med upplägget. Frågor 
om fortbildning i referensarbete ställdes också till bibliotekarierna, dessa 
behandlas under en egen rubrik. 

Det lades stor vikt vid referensarbete och det var bra 
Hälften av bibliotekarierna upplevde att det lades stor vikt vi referensarbete 
under utbildningen och var nöjda med det. Intervjuperson 10 menar att 
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utbildningen var väldigt inriktad på att just slå i böcker och att man hade stor 
nytta av det när man sedan började jobba. Intervjuperson 8 menar också att 
referensarbete var en stor del av utbildningen och upptäckte att den kunskapen 
var väldigt bra att ha när man sedan kom ut i arbetslivet. Intervjuperson 7 
beskriver referensarbetet under utbildningen så här: 

Det lades väldigt stor vikt vid det och det kom tillbaka gång på gång. På den tiden hade vi 
ju inga databaser, men vi jobbade ju väldigt mycket med litteratur och vi lärde oss också 
att det här referensmaterialet finns på ett större ställe, det här finns på ett mindre ställe och 
nu är vi på ett pyttelitet bibliotek och då löser du saker på det här sättet. Det var liksom 
nivåindelat så att jag tycker att vi fick lära oss det på ett bra sätt. Det har fungerat bra som 
en bas att stå på.62

Intervjuperson 5 menar att det under utbildningen var väldigt stort fokus på hur 
man skulle lära sig att leta och hitta och att det var kunskap som var bra att ha 
med sig ut i arbetslivet sedan. Intervjuperson 4 ansåg att studierna var 
referensarbete var både omfattande och väldigt bra: 

Det lades otroligt stor vikt på referensarbete när jag gick utbildningen. Jag hade en lärare 
som var en riktig referensräv och nästan all undervisning handlade om att lära sig 
uppslagsböcker. Mycket handlade om att slå och hitta i uppslagsböcker och lärarna hade 
ett enormt batteri av frågor och även tentorna var ju referensfrågor som man skulle söka 
efter i biblioteket och sedan bedömdes de utifrån hur man hade svarat. Nu var ju det här 
tjugo år sedan, men det var en otroligt bra utbildning för att jag kunde absolut ingenting 
om bibliotek och hur man hittade och när jag kom ut så kunde jag sköta ett eget bibliotek, 
och då är det en bra utbildning. Så jag var väldigt nöjd.63

Här verkar det som om det referensarbete som förekom under utbildningen i 
stort sätt handlade om att lära sig hur och vart man finner information. Ingen av 
dessa intervjupersoner nämnde att det ingick någon typ av pedagogiskt 
referensarbete under utbildningen och ingen verkar heller ha saknat det på 
något vis. 

Det lades inte stor vikt vid referensarbete och det behövdes inte heller 
Uppfattningen att det inte lades så stor vikt vid referensarbete under 
utbildningen men att det som togs upp ändå var tillräckligt, av olika 
anledningar finns också. Intervjuperson 2 uttrycker sig som följer: 
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Vi hade bara ett moment på utbildningen där referensarbete ingick då vi fick arbeta 
utifrån frågor och försöka hitta svaren, vi var på ett bibliotek då. Också kom man ju i 
kontakt med referensarbete på riktigt på praktiken också. Personligen tyckte jag att det 
räckte rätt bra för att jag tror att det kan skilja sig på olika ställen som man arbetar på 
också, med det datasystem man använder och vilken typ av information man jobbar med 
och vad folk frågar efter, om det är ett företag eller bibliotek som man arbetar på.64

Intervjuperson 6 har inte för sig att lades just någon stor vikt på referensarbete 
och verkade inte ha saknat det på något sätt heller. Intervjuperson 1 utrycker så 
här angående referensarbete under utbildningen: 

Det lades inte så där jättestor vikt vid just referensarbete och någonting som inte allas 
förekom var diskussion om referensarbete för barn utan det var bara inriktat på vuxna. Vi 
satte i små grupper och diskuterade referensarbete. Sedan kom man ju i kontakt med det 
under praktiken också och det tyckte jag räckte.65

Ingen av intervjupersonerna här heller nämner något om referensarbetets 
pedagogiska del och inte heller att man saknat den delen. 

Det lades stor vikt vid referensarbete men inte på ett bra sätt 
Några av bibliotekarierna upplevde att studierna av referensarbete var 
omfattande men inte så bra, av olika anledningar. Så här utrycker sig 
intervjuperson 9: 

När jag tänker på det nu så var sättet som man pratade om referensarbete på väldigt 
gammaldags. Det var ju precis på gränsen, då man började använda elektroniska källor, 
fast det inte är så länge sedan jag gick, så slog vi i bibliografier och vi slog i bibliografier 
också tog de tid på oss hur fort det gick att få fram och en sak som jag minns väldigt 
tydligt är ett besök på stadsbiblioteket i Uppsala, där en lite äldre kvinnlig bibliotekarie 
talade om för mig hur många dagstidningar jag måste läsa för att kunna vara en kunnig 
referensbibliotekarie, och känns ju lite off liksom. Vi jobbade också väldigt mycket med 
databassökningar, men det var ju rätt så nytt då, men bilden som jag fick med mig 
därifrån var att jag skulle vara kunnig, kompetent och välinläst. Jag anser däremot att det 
pedagogiska är väldigt viktigt. Varje fråga jag får måste jag ju läsa av och så måste jag ju 
svara på ett sätt som du förstår, det är ju pedagogik det. Så att det är enormt viktig bit av 
referensarbetet.66

Intervjuperson 3 menar att det hade varit bra om det funnits möjlighet att välja 
en inriktning under utbildningen, beroende på vilken typ av bibliotek som man 
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sedan vill jobba på. Så här anser intervjuperson 3 att studierna av 
referensarbete var: 

Jag tycker att vi fick prova olika sätt att leta information i olika källor, i olika databaser på 
olika bibliotek i olika kataloger och så där. Men det var i en annan situation, för att då 
fick vi ett papper med frågor på som vi skulle besvara och då fick man ju ingen övning i 
att ställa följdfrågor och så vidare eftersom det var väldigt specifika frågor. När man sitter 
i en informationsdisk så är frågan ofta väldigt ospecifik från början. Vi fick ju inte öva 
någonting på den här dialogen som man måste ha, den här intervjun eller vad man ska 
kalla den för, som man ofta måste göra när man får en fråga av en riktig människa.67

Både intervjuperson 9 och intervjuperson 3 utrycker här en avsaknad av det 
pedagogiska i studierna av referensarbete som förekom under utbildningen. 
Intervjuperson 9 poängterar även att det är en viktig del av referensarbetet. 

Angående fortbildning gällande referensarbete 
Jag frågade även bibliotekarierna hur de ser på fortbildning när det gäller 
referensarbete, om de fått någon sådan och i sådana fall vad det handlat om och 
också om de anser sig behöva fortbildning och i så fall inom vilket område. 

Har inte gått någon fortbildning men anser att det behövs 
En uppfattning är att fortbildning behövs. Intervjuperson 3 har inte fått någon 
fortbildning inom det här området, men skulle vilja ha det och poängterar att 
det är viktigt. Intervjuperson 7 har inte fått just någon fortbildning i 
referensarbete men menar att: 

Fortbildningen inom det här området har varit så gott som obefintlig, det är mer som 
någon sorts internutbildning som man ger varandra i det dagliga arbetet. Jag kan inte 
påminna mig om att jag har fått någon fortbildning i referensarbete, men jag tror att det 
skulle behövas. Det är också viktigt att vi för en dialog inom kollegiet, att vi verkligen lär 
varandra, det tror jag är ett jättebra sätt att lära sig på.68

Gått fortbildning med  inriktning på sökteknik och saknar pedagogiken 
Uppfattningen att fortbildningen man gått bara varit inriktad på sökteknik och 
att man önskar sig mer pedagogisk utbildning finns hos flera av 
bibliotekarierna. Intervjuperson 4 har fått fortbildning i nätanvändande men 
menar att det har varit dåligt med annan fortbildning. Intervjuperson 10 har 
gått på mycket fortbildning men poängterar att allt har handlat om sökteknik 
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och sådant och inte om det pedagogiska.  Samma sak gäller för intervjuperson 
5, som uttrycker det så här: 

Just det här pedagogiska har jag inte fått någon fortbildning i, men det borde ingå för att 
det är viktigt. Just det här mötet, att man etablerar kontakt, att man hälsar, att man inte 
sitter försjunken i papper eller läser listan eller så, så att folk inte törs fråga för att de 
kommer och stör, det tycker jag är jätteviktigt. Vi är ju liksom till för dem.69

Intervjuperson 8 vet att det finns pedagogisk fortbildning men har inte gått på 
någon sådan och tycker att det är synd. Kurser i att söka i databaser och sådant 
har även intervjuperson 8 deltagit i. 

Gått fortbildning i både sökteknik och bibliotekspedagogik 
Endast två av intervjupersonerna har gått fortbildning i bibliotekspedagogik. 
Intervjuperson 1 berättar om en kurs med fem kurstillfällen, med olika 
föreläsare, där man bl.a. diskuterade hur man ger bra service. Detta var en 
nyttig kurs, enligt intervjuperson 1. Intervjuperson 9 har förutom kurser i 
sökteknik även gått pedagogiska kurser och menar att all utbildning egentligen 
syftar till att man ska kunna sköta sin yttre tjänst på ett bra sätt. 

Gått fortbildning i sökteknik och anser inte att fortbildning i pedagogik behövs 
Uppfattningen att pedagogiska kurser inte är nödvändiga finns också. 
Intervjuperson 2 har gått kurser i hur man använder bibliotekets databaser, men 
inte någon kurs med inriktning på pedagogik och tycker inte att det behövs 
heller, eftersom det mer är en sorts erfarenhet som man skaffar sig. 
Intervjuperson 6 menar att det är viktigast att man kan leta fram fakta: 

Det har funnits servicekurser, just i bemötande och sådant, men de har jag valt bort och 
föredragit kurser i sakfrågor istället, inom de områden som jag har arbetat med. Jag tror 
inte att det behövs sådana kurser heller, det handlar om så självklara saker. Jag tycker att 
det är viktigare att man kan leta fram fakta och om man nu inte kan bemöta folk så tror 
jag dessvärre att det är någonting som man har i sin läggning, och frågan är om det då 
hjälper att gå någon kurs för att lära sig det. Jag tycker att den kunskapen man har för att 
kunna hjälpa sin kund att få fram fakta i så fall är viktigare.70
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Hur upplever du svensk biblioteksförenings rekommendationer för 
referensarbete? 
Samtliga bibliotekarier ombads att titta på de riktlinjer, rekommendationer som 
svensk biblioteksförening utformat för referensarbete innan intervjun och alla 
hade också gjort det. Endast fyra av bibliotekarierna hade sett 
rekommendationerna förut, de övriga sex kände inte till dem och hade alltså 
inte sett dem innan de ombads att titta på dem inför intervjun.  

Bra, välformulerade och användbara 
Några av bibliotekarierna har uppfattningen att rekommendationerna är bra på 
olika sätt. Intervjuperson 5 menar att de är bra och tydligt formulerade och 
menar att det är ju precis så de arbetar. Etablerar ögonkontakt, visar 
uppmärksamhet och även försöker avgränsa frågan, är några exempel som 
intervjuperson 5 tar upp i det sammanhanget. Intervjuperson 8 uttrycker sig så 
här angående rekommendationerna: 

De är relevanta, tydliga, välformulerade och väl uttänkta. När man läser det här så får man 
ju lite tips på hur man kan göra, man blir medveten om viktiga inslag som man kanske 
inte tänker på annars, till exempel hur viktigt det är att bekräfta den du möter och att vara 
empatiskt och inte tappa koncentrationen och börja göra andra saker. Jag tycker att det här 
är ett bra dokument.71

Intervjuperson 3 menar att de verkar bra och att de kan fungera som en sorts 
grund att stå på. Även intervjuperson 2 anser att de är bra, på vilket sätt 
framgår inte i intervjun. Intervjuperson 9 utrycker sig så här: 

Jag tycker att svensk biblioteksförenings manual är bra skriven. Jag tycker att den 
stämmer otroligt bra överens med hur jag ser på det. Den är välformulerad. Jag vet att vi 
har läst den här och pratat om den. Och min personliga uppfattning stämmer överens med 
det här och om det är så att jag verkligen tycker det eller om det är det här som sitter i 
huvudet på mig det vet jag inte.72

Kontroversiella saker som man får använda med förstånd 
En uppfattning är att det mesta av rekommendationerna är kontroversiella 
saker som man får använda med förstånd. Intervjuperson 6 exemplifierar som 
följer: 

Jag tycker det mesta av det här är kontroversiella saker, men ställde mig frågande just till 
punkten, förklara sökprocessens gång för användaren och visa hur han/hon kan gå vidare 
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själv, det tycker jag faktiskt att man får använda med förstånd. Om man arbetar på ett 
högskolebibliotek så har man ju stor behållning av det själv som bibliotekarie, att lära ut 
hur man söker. Men kommer det en äldre dam till ett folkbibliotek och man får den 
kontakten och märker att hon är intresserad, då kan man göra det, men annars får man ju 
bara ge svaret. För att man kan märka på vissa låntagare att de kan bli lite irriterade och 
missnöjda om man propsar på att de ska söka själva. De förväntar sig nog inte det. Man 
kan ju göra det med lite yngre människor i alla fall men det är lite svårare med äldre.73

Självklara saker 
Några av bibliotekarierna har uppfattningen att det som tas upp i 
rekommendationerna är väldigt självklara saker. Intervjuperson 10 tycker att de 
saker som tas upp är väldigt självklara, som till exempel att man ska bistå till 
användandet av bibliotekets egna medier och det är ju självklart att man även 
ska försöka vara pedagogiskt när man gör det, menar intervjuperson 10. 
Intervjuperson 1 är inne på samma linje och uttrycker sig så här: 

De flesta av Svensk biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete upplever 
jag som väldigt självklara när man arbetar med service. Som till exempel att ha 
ögonkontakt, uppträda vänligt, inte försvinna ur personens åsyn utan att förklara varför 
osv. Bibliotekarien bör tänka på att ge besökaren tid att redogöra för hela sin 
frågeställning, står det också här, det tycker jag är sunt förnuft. Visst kan man använda sig 
av de här rekommendationerna men jag tycker att de här sakerna är vanligt sunt 
serviceförnuft.74

Även intervjuperson 7 menar att mycket av det som står i rekommendationerna 
är självklart. 

Stora och fina ord, men kan fungera som hjälpmedel när man är nyanställd 
Uppfattningen att rekommendationerna kan fungera som hjälpmedel när man 
är ny finns också. Intervjuperson 4 menar att: 

De här riktlinjerna är ju oerhört bra men de är ju svåra också, jag tror att när man har varit 
ute verksamheten i några år så finns de här i ryggmärgen, men inte så tjusigt formulerade. 
Det är ju stora och fina ord, men det kan ju vara ett hjälpmedel, framförallt för dem som 
är nya.75

Har ni några riktlinjer för referensarbete? 
En av frågorna som ställdes till bibliotekarierna var om det finns några 
riktlinjer för referensarbetet på biblioteket där de arbetar. Ingen av 
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bibliotekarierna har sett eller hört någonting om att det skulle finnas några 
riktlinjer. Det har de lite olika uppfattningar om: 

Inga riktlinjer, men däremot överenskommelser mellan de anställda 
En uppfattning är att det inte finns några särskilda riktlinjer, utan mer 
överenskommelser. Intervjuperson 10 kan aldrig tro att det finns några regler 
för hur referensarbetet ska fungera, i så fall är det mer så att de anställda har 
kommit överens om hur de ska arbeta. Intervjuperson 5 uttrycker det så här: 

Tror inte att det finns några riktlinjer för referensarbete, men vi har bestämt att vi inte ska 
göra någonting annat när vi står i disken, som att läsa listan eller att lägga in böcker, utan 
när vi står där så är vi till för låntagarna. Vi har sagt att där ska man finnas till hands för 
låntagarna. Vi har pratat om att vi ska jobba pedagogiskt också.76

Inga riktlinjer, mer som överenskommelser, som skiljer sig mycket beroende på 
vart man arbetar 

Uppfattningen att det inte finns särskilda riktlinjer, utan mer 
överenskommelser och att det skiljer sig mycket på olika bibliotek finns också. 
Intervjuperson 2 har lagt märke till det: 

Har inte sett några särskilda riktlinjer för referensarbetet här, men jag har märkt att det 
skiljer sig lite på olika ställen hur man ska jobba. På ett ställe så fick jag till exempel höra 
att sitter man i disken så hjälper man ju till men är det ingen låntagare där så kan man 
sätta upp böcker och ta ut plocklistor och sådana saker som måste göras, så att man inte 
bara sitter och rullar tummarna. Och om det är lugnt så kunde man även sitta och läsa 
listan och göra andra saker i disken. Och här är det sagt att man bara ska finnas och jobba 
för låntagarna i disken och inte att man gör någonting annat där. Så det är väl inga 
uttalade riktlinjer utan mer en överenskommelse bland dem som jobbar. Och sen är det 
väl sagt att man ska jobba med hjälp till självhjälp just för studenter och elever, för att de 
ska lära sig att hitta i biblioteket. Fast jag gör i princip aldrig det, om de inte sitter vid 
datorn och ropar på en då så att jag hjälper de och visar hur de ska hitta i katalogen. Men 
annars så brukar jag ta fram den informationen som de vill ha.77

Intervjuperson 8 har aldrig hört att det skulle finnas några särskilda riktlinjer 
för referensarbete, men har upplevt att det finns mer eller mindre outtalade 
riktlinjer som varierar på olika arbetsplatser. Samma sak gäller för 
intervjuperson 1, som uttrycker det så  här: 

Jag har inte hört att det finns några uttalade riktlinjer om hur vi ska jobba med 
referensarbetet här. Jag har upplevt att man jobbar olika i referensarbetet på olika ställen, 
man är så illa tvungen i och med att det är så olika låntagare. På ett ställe är till exempel 
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en stor del av låntagarna är en homogen välartad medelklass som vill bli bemött på ett 
sätt, och på ett annat ställe så är det till exempel mycket mer folk och en helt annan typ av 
frågor och framför allt så ska det gå mycket snabbare.78

Inga riktlinjer men det skulle inte fungera heller 
En annan uppfattning är att det inte skulle fungera att ha några riktlinjer. 
Intervjuperson 6 har inte hört det finns några riktlinjer och menar att det inte 
går att ha några bestämmelser för hur man ska arbeta heller, eftersom det 
kommer så många olika typer av människor till ett folkbibliotek. 
Intervjuperson 3 uttrycker det så här: 

Vad jag vet så har inte vi några uttalade riktlinjer, det var inte så att jag fick nåt papper 
där det stod hur jag skulle bete mig när jag sitter i informationsdisken. Alltså vi har ju 
våra mål, där det står att man ska ge bästa möjliga hjälp till alla låntagare och sådana 
saker. Men man får väl utgå ifrån sunt förnuft, att man har respekt för andra människor 
och så där, det är ju ganska självklart, också att man tar alla frågor på allvar. Sen tror jag 
inte att det skulle fungera att ha någon manual eller några bestämmelser för hur man ska 
svara på frågor för att alla frågor är ju så olika.79

Intervjuperson 4 tror inte heller att det skulle fungera att ha särskilda riktlinjer 
för referensarbete: 

Tror inte att vi har några särskilda riktlinjer här, med policy och sådant, det är möjligt att 
vi har det men jag vet inte. Det är ju ett serviceyrke och det handlar ju om att ge service 
också är det ju utifrån egen kunskap och eget lynne och en del är duktiga på det och andra 
inte. Jag tror inte att det skulle fungera att ha uttalade riktlinjer eller regler, för att hur 
skulle de följas och hur kollar man upp att alla följer dem. Det är ju till exempel sagt att vi 
inte ska hämta upp magasinböcker under passen, men jag är extremt serviceinriktad så att 
självklart går jag och hämtar boken, fast det är sagt att vi inte ska hämta under pass. Så 
det är ju svårt med sådana regler.80

Intervjuperson 4 poängterar också att man lär sig hur man ska jobba av 
erfarenhet, att det är någonting som man skolas in i och blir upplärd av de som 
är ännu mer erfarna. 

Inga riktlinjer men det skulle behövas 
Uppfattningen att riktlinjer skulle behövas eller åtminstone att det förs en 
diskussion kring det, finns också. Intervjuperson 7 har aldrig sett några 
riktlinjer för referensarbete och inte upplevt att det har pratats om hur man ska 
arbeta heller, men menar att det skulle behöva och att det är viktigt att det förs 
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en diskussion kring referensarbete, vad det är, vad som ingår och hur man kan 
utveckla det. Intervjuperson 9 menar att det skulle behövas grundläggande 
riktlinjer:  

Några särskilda riktlinjer för hur vi ska arbeta finns det inte. Jag brukar tänka att min 
viktigaste förmåga i yttre tjänst är min förmåga till associationer, att jag uppfattar rätt vad 
du är ute efter och att jag sen kan tolka det så att jag får fram rätt sak. Och det är nog 
någonting som man övar upp med tiden. Jag tror att vi borde prata mer om det, för att vi 
gör ju inte lika allihopa. Jag tror att man ska ha en grund av riktlinjer, snarare så här 
allmänt formulerade som svensk biblioteksförenings är.81

Hur ser du på din yttre tjänst i förhållande till dina övriga 
arbetsuppgifter? 
En av frågorna handlade om hur bibliotekarierna ser på sin yttre tjänst i 
förhållande till sina övriga arbetsuppgifter. Alla bibliotekarierna tycker att den 
yttre tjänsten är viktig och rolig, därför blev följdfrågan vad de tycker är bäst 
med den yttre tjänsten. 

Mötet med människor 
En uppfattning är att det är mötet med människor som är det bästa med den 
yttre tjänsten. Intervjuperson 3 menar att det är just att möta människor som är 
det roliga med bibliotekarieyrket, att sitta och göra i ordning böcker är enligt 
intervjuperson 3 inte så upplyftande. Intervjuperson 2 menar att mötet med 
människor är roligt, men poängterar att den inre tjänsten också är nödvändig: 

Jag tycker att den yttre tjänsten är rolig, för mig så är det som är det skojiga i det här 
yrket, just att möta människor. Det är det som gör att det är roligt att arbeta på bibliotek. 
Men samtidigt så är det sån hög ljudnivå och sånt tryck vid disken så att skulle man bara 
stå där så skulle man inte orka med det, man måste ju få komma undan och vara ifred och 
stänga in sig också, men annars så tycker jag att det är roligt att stå i disken och möta 
personer.82

Att lösa frågor 
En annan uppfattning är att det är att lösa frågor som är det roliga med den 
yttre tjänsten. Intervjuperson 5 uttrycker det så här: 

Det är roligt att vara ute och ha yttre tjänst. Speciellt när det är någonting som man hittar 
som man från början nästan trott varit omöjligt, så får man tänka lite och jobba och 
komma fram till ett svar. Och när någon kommer och frågar om en bok och bara vet lite 

                                                 
81 Intervjuperson 9. 
82 Intervjuperson 2. 

 37



vagt också som man direkt vet vad det är, det är ju lite kul. Men framför allt är det de lite 
kluriga frågorna som är spännande att lösa.83

Det är lärorikt 
Uppfattningen att den yttre tjänsten framförallt är lärorik, finns också. 
Intervjuperson 10 tycker att den yttre tjänsten är rolig men framförallt väldigt 
lärorik. Det anser även intervjuperson 7: 

För mig skulle det här jobbet kännas väldigt fattigt om jag inte fick tjänstgöra i disk. Det 
får gärna vara halva tiden av min tjänst, för det är berikande och utvecklande, man går 
alltid på ett pass och lär sig någonting nytt tycker jag. Det är stimulerande.84

Service till låntagarna 
Även uppfattningen att det är att ge service till låntagarna som är det bästa med 
den yttre tjänsten finns. Intervjuperson 1 anser att den yttre tjänsten är väldigt 
rolig och att det är det som är kärnuppgiften i bibliotekarieyrket, att stå i disken 
och hjälpa låntagarna och att guida dem i informationsfloden. Intervjuperson 4 
uttrycker det så här: 

Jag skulle aldrig ha blivit bibliotekarie om det inte fanns yttre tjänst, jag skulle kunna 
tänka mig att sitta i disken mycket mer än vad jag gör nu. Skulle jag få välja så skulle jag 
sitta där hela dagarna. För jag att är en servicemänniska, jag trivs med alla typer av 
service. Det är därför jag är bibliotekarie.85

Viktigt med yttre tjänst så att man håller sig uppdaterad med datasystemet 
Uppfattningen är att den yttre tjänsten är endast viktig finns också. så här ser 
intervjuperson 6 på sin yttre tjänst: 

Eftersom jag har en tjänst som innebär att jag har så mycket annat att göra så tar jag det 
här andra lite med vänster hand egentligen. Men jag tycker det är att det är viktigt att man 
har yttre tjänst också så att man håller sig uppdaterad med datasystemet och så där.86

Den inre tjänsten syftar till att göra en bättre yttre tjänst 
Även uppfattningen att det man gör på sin inre tjänst syftar till att man ska göra 
en bättre yttre tjänst finns. Så här ser intervjuperson 9 på sin yttre tjänst: 

Det är en mycket viktig och rolig del, det är en stor bit för mig. Och jag tycker egentligen 
att all inre tjänst syftar till att göra ett gott yttre jobb, för det är ju det som är våran grej. 
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Den inre tjänsten syftar till ett bra bibliotek, så det jag gör här inne ska ju egentligen bara 
resultera i ett bättre yttre arbete.87

Intervjuperson 8 anser att den yttre tjänsten är en rolig och väldigt viktig del av 
arbetet men poängterar att den inre tjänsten också är nödvändig, eftersom de 
kunskaperna man skaffar sig där sedan återspeglas i den yttre tjänsten. 

Upplever du några svårigheter i referensarbetet? 
Med bakgrund till de många undersökningar som visar att kvaliteten på 
referensarbete är väldigt låg, så undrade jag vad det kan bero på. En av 
frågorna som ställdes till bibliotekarierna handlar därför om svårigheter i 
referensarbete, om de upplever några svårigheter och i sådana fall vad de 
upplever som svårt. Många av bibliotekarierna tar upp flera svårigheter, de 
förekommer därför ibland i flera än en uppfattningskategori. 

Kommunikationen 
En uppfattning är att kommunikationen kan vara ett problem. Intervjuperson 3 
beskriver det så här: 

Det svåra är att veta och ta reda på vad personen egentligen är ute efter. Det är ju väldigt 
mycket som man måste fråga om innan man kan ta fram ett svar och ibland tror jag att 
man är för snabb och drar egna slutsatser och det ska man nog vara försiktig med, för att 
det är inte alls säkert att vi tänker på samma sak. Och sen är det ju inte säkert att personen 
som frågar vet exakt vad den letar efter heller och då är det ju mitt jobb att klura ut det. 
Samtidigt ska man ju ha respekt för att personen vet vad den är ute efter, för att man får ju 
inte gå över gränsen och bara pracka på personen ett svar som man tror att den behöver. 
Personen måste ju själv få definiera vad den är ute efter, och man får ju inte vara för 
nyfiken heller utan man måste ju bevara personens integritet också, så det är inte så lätt.88

Intervjuperson 2 menar också att det är svårt att ringa in det som låntagaren 
verkligen vill ha, men att man lär sig av erfarenhet hur man ställer motfrågor 
för att få reda på det. Intervjuperson 5 anser också att det kan vara svårt med 
kommunikationen: 

Ibland kan man missförstå varandra, ibland kan kanske man tar för givet vad de 
efterfrågar och ibland kan det vara så att de ställer frågan på ett sätt så att man uppfattar 
det fel, så det är ju viktigt att man frågar och kollar av. Och ibland så visar det sig ändå att 
de kanske inte riktigt har vågat sagt vad de letar efter.89
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Intervjuperson 7 menar att det kan vara svårt i mötet med låntagaren, just innan 
man hittar varanandra, att känna av vad låntagaren är ute efter så att man vet att 
man verkligen letar efter rätt saker sedan. Även intervjuperson 8 tycker att 
kommunikationen kan vara en svårighet, men menar liksom intervjun 2 att det 
är någonting man lär sig av erfarenhet.  

Svårt att hantera besvärliga låntagare 
En annan uppfattning är att en svårighet i referensarbetet är hur man ska 
bemöta eller hantera låntagare som upplevs som besvärliga ett eller annat sätt. 
Intervjuperson 6 exemplifierar som följer: 

Det som kan vara irriterande och svårhanterligt är låntagare som är på ett visst sätt, sådana 
råkar man ju ut för lite av och till, de här som vet och kan mycket och inte har något 
tålamod, som vet precis hur det är, men så är det inte. Och då hamnar man ju i en konflikt, 
då får man försöka vara lite lugn och ligga lite lågt och försöka driva sin linje i alla fall. 
Sånt kan man bli irriterad på. Det kan också vara svårt med dem som tror att man vet allt 
som står i alla böcker, de tycker att vi ska stå där och plocka fram någonting, ungefär som 
om vi kände till hela bokbeståndet. Det var till exempel en dam som ville ha vackra bilder 
från vår kust, gärna solnedgångar och sådant som hon skulle måla av, och hon tyckte 
uppenbarligen att jag skulle stå där och titta i alla böcker, för jag borde liksom veta vilka 
bilder som fanns i alla böcker som vi har på biblioteket. Sådana gånger kanske man skulle 
behöva tala om för dem att, jag kan inte göra någonting annat än du, jag kan bara titta i de 
stora böckerna som ser ut som att det skulle finnas färgbilder i dem. Annars är det inget 
generellt som jag tycker är jättesvårt inte.90

Intervjuperson 4 menar att det inte alltid är lätt att bemöta alla låntagare på ett 
professionellt sätt: 

Allt är ju lätt så länge man träffar trevliga människor, men är det en surkart som man 
träffar då är det inte lika lätt. Är det narkomaner eller fyllisar så är det inte lätt och luktar 
de illa så tänker man annat, det är ju bara mänskligt, men man försöker ju vara 
professionell.91

Att tekniken inte alltid fungerar 
Uppfattningen att det som kan vara svårt är när tekniken inte fungerar som den 
ska finns också. Intervjuperson 1 ser inga svårigheter i referensarbetet utan 
menar att det som är svårast egentligen är när tekniken inte fungerar och att det 
är någonting som inte går att komma ifrån. 
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Svåra frågor 
En uppfattning är att det upplevs som en svårighet att lösa vissa frågor. 
Intervjuperson 8 uttrycker det så här: 

Vissa frågor är ju lättare än andra, men ibland får man ju frågor som man i början står helt 
som ett frågetecken till. Det kan vara allt ifrån att man inte kan ämnet till att man inte har 
tillräckligt med information för att kunna gå vidare, man kanske inte har författare, man 
kanske inte har titeln, någon kanske bara söker en bok som ser ut på visst sätt, den är blå 
också är det en röd blomma på den liksom. Det kan också vara svårt om det är ett område 
som man inte känner till, det kanske är en fråga som man inte har stött på förut.92

Men intervjuperson 8 poängterar också att ingen människa kan vara fullärd på 
ett område. Intervjuperson 7 upplever att det som jobbigt när man inte hittar 
någon lösning på en fråga: 

Det kan vara svårt ibland när man får den där känslan av att det finns någonting, men att 
man inte kommer på vad, just att min kompetens inte är tillräcklig, att det kanske finns 
något men att jag inte kan komma på det. Det kan jag uppleva om jag jobbar ensam en 
kväll och inte har någon att fråga.93

Även intervjuperson 3 upplever det som jobbigt när man får frågor som man 
känner att man inte kan svara på, men poängterar att man inte kan kunna allt 
eller veta vart man kan hitta allt. 

Att medier inte står på sin plats 
En uppfattning är att det som upplevs som en svårighet i referensarbetet är när 
medier inte står där de ska. Så här uttrycker sig intervjuperson 9: 

Det enda som jag kan tycka är jobbigt, det är att medier inte står på sin plats och att 
medier försvinner från oss. Det är faktiskt egentligen det enda. För att det är jobbigt när 
folk förväntar sig att en bok ska stå där, det ser ut så i systemet också så står den inte där. 
Det var det enda jag kunde komma på.94

Tidsbrist 
En annan uppfattning är att tidsbrist försvårar referensarbetet och även 
påverkar kvaliteten på det. Så här uttrycker sig intervjuperson 3 angående 
tidsbrist: 
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Det är viktigt att man har tid att besvara frågor och den tiden har man ju inte alltid, om det 
är flera som väntar så kan man ju inte ägna hur lång tid som helst åt någon också får den 
andra stå och vänta och det är ju inte schyst mot nästa person så att det får man ju avgöra 
från fall till fall, man får prioritera helt enkelt. Ibland har man ju möjlighet att ropa in lite 
förstärkning förstås men det är inte alla gånger man har det heller. För att man måste ju ha 
tid att ta reda på vad personen är ute efter, det kan man ju inte gissa sig till och den tiden 
kan jag känna att man inte alltid har.95

Intervjuperson 4 upplever tidsbristen som lite av ett hinder: 

Det är sagt att vi inte ska syssla med någonting annat när vi sitter i disken men jag tror att 
alla läser listan, och det beror ju på hur våran arbetssituation ser ut, vi är få anställda 
också ska vi göra mycket, så vi läser listan och sätter upp böcker också under tiden i 
disken, men man försöker ju att hålla sig i närheten så att man ser. Ibland har jag en liten 
tävling med mig själv när jag sitter i disken, att idag ska jag se alla som kommer, precis 
alla, också ska jag heja på si och så många också ska de få ett rejält långt svar. Men ibland 
är det ju ett oerhört tryck vid disken och då har man inte den möjligheten.96

Intervjuperson 8 uttrycker sig så här: 

När man sitter i disken, och det är kö, så är det ju lätt att man känner sig lite stressad. Man 
känner att det måste gå fort för att man känner att man har dåligt med tid. Då kan jag 
ibland tänka att det är på bekostnad av kvalitet, för att det blir ju inte bra då.97

Stressade låntagare 
Även uppfattningen att det är tidsbristen hos låntagarna som är en svårighet 
finns. Så här uttrycker sig intervjuperson 10: 

En sak som är ett problem är att folk har så jäkla bråttom, de kommer och så lägger de 
fram en fråga, som är svår att svara på snabbt, men man vet att man svara på den om man 
får typ fem minuter på sig att söka. Men då är de så stressade så att då har de inte tid att 
vänta. Det tycker jag är frustrerande. De tror liksom att man ska kunna allt utantill, bara 
pling. Det är en svårighet skulle jag vilja påstå, att det är så högt uppskruvat tempo.98

Uppföljning av frågorna 
I undersökningen som Dewdney och Ross gjorde (se kapitlet tidigare 
forskning, s.6), där studenter besökte olika bibliotek och sedan gjorde en 
skriftlig redogörelse för processens alla steg, förekom det ofta att 
bibliotekarien hänvisade studenten till en titel eller hylla och sedan inte 
återkom för att se om denne hittat svaret. Undersökningen visade att det i två 
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tredjedelar av alla fall inte gjordes någon uppföljning av frågan.99 Jag blev 
därför intresserad av att höra hur bibliotekarierna ser på uppföljning av frågor, 
om de tycker att det är vikigt och om de själv brukar göra det. Här är 
bibliotekarierna väldigt eniga, alla har uppfattningen att det är viktigt att man 
följer upp frågorna och alla menar också att de alltid försöker att göra det 

Jag försöker alltid att följa upp frågorna 
Uppfattningen att det viktigt att följa upp frågorna och att man alltid försöker 
att göra det finns hos alla bibliotekarierna. Intervjuperson 5 anser sig vara 
ganska bra på det, just att återkomma till låntagaren för att se hur det går och 
om denne hittat det han/hon sökte efter. Intervjuperson 2 brukar också försöka 
att följa upp frågorna, men tillägger att det inte alltid finns tid för det. Det gör 
även Intervjuperson 1, som anser att en gemensam referens- och utlåningsdisk 
underlättar uppföljningen av frågor:  

Jag följer alltid upp frågorna, ibland hinner man ju inte det förstås, innan de kommer 
tillbaka, fast då brukar jag alltid försöka fråga då om det gick det bra att hitta och så där. 
Det är en av fördelarna med att ha en sån här disk, jag tycker att det är en pedagogisk 
fördel att ha utlåning, återlämning och frågedisk i samma. Annars skulle man kunna missa 
de på grund av tid, om de går och lånar själva och sticker sen, då kanske de inte hittat det 
de ville ha ändå.100

Även intervjuperson 3 brukar försöka följa upp frågorna och menar liksom 
intervjuperson 1 att det är mycket lättare att göra det när man har en gemensam 
referens- och utlåningsdisk, för att man då kan passa på att fråga låntagarna om 
de hittade det de sökte när de kommer tillbaka till disken för att låna. 
Intervjuperson 4 har som ambition att alltid följa upp frågorna: 

Min ambition är att alltid följa upp frågorna, det är jätteviktigt, men under tiden som man 
sätter en i arbete så har man fem andra på gång och då är det lätt att man glömmer bort 
någon, men då går jag ju fram och säger det att, ursäkta jag glömde alldeles bort dig. Och 
ibland så kommer de ju själva tillbaka och frågar och då säger jag att jag strax kommer 
tillbaka. Och det försöker jag ju göra men det är inte alltid jag lyckas.101

Intervjuperson 6 tycker att det är viktigt att man följer upp frågorna och brukar 
försöka göra det också. Intervjuperson 10 brukar personligen var väldigt noga 
men det, men menar att man inte alltid hinner, exempelvis om det kommer en 
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hel skolklass. Så här uttrycker sig intervjuperson 9 angående uppföljning av 
frågor: 

Jag frågar alltid, när jag kommer ihåg, hittade du det du sökte? Blev du nöjd? Är det 
något jag kan göra? När jag lämnar låntagaren vid hyllan så säger jag, kom tillbaks till 
mig om du inte hittar det du söker. Men sen är man ju inte fullkomlig, men jag gör det så 
ofta som möjligt.102

Intervjuperson 8 tycker att det är väldigt viktigt att man följer upp frågorna och 
brukar alltid försöka göra det, just för att se om låntagaren är nöjd och om den 
fått svar på det den sökte efter. Men önskar att det skulle finns mer tid och 
möjlighet till återkoppling:  

I den bästa av världar så tänker man ju, mer resurser, mer tid, tid och större möjlighet till 
återkoppling. Som en lärare har det till exempel, att man möter personen, i det fallet 
eleven då, en gång till någon dag senare och då knyter an. Det kan jag sakna lite, för att 
på ett sätt så släpper man ju bara en person också går de iväg också hoppas man att det 
blev bra, men man hinner ju inte diskutera eller prata kring det.103

Intervjuperson 7 uttrycker så här angående uppföljning av frågor: 

Det är viktigt att man följer upp frågorna fast där kan jag känna att man missar nog det 
ibland, man visar någon till en hylla och sedan blir man upptagen. Fast jag brukar alltid 
lämna låntagaren med en replik om att, kom tillbaka till mig om du inte hittar det du söker 
eller om du inte är nöjd med det så letar vi mera. Jag vill på så vis lämna en öppning till 
låntagaren att söka upp mig igen.104

Hur uppfattar du att samarbetet bibliotekarier emellan fungerar? 
I Höglunds undersökning av referensarbetets kvalitet (se kapitlet: Tidigare 
forskning, s.10) gjordes observationer i referensdiskar och enkäter delades 
även ut till låntagarna. Både observationerna i diskarna och enkäterna visade 
på att servicenivån skiftade mellan olika bibliotekarier och även att de sällan 
samarbetade med varandra.105 Jag frågade bibliotekarierna hur de ser på 
samarbete när det gäller referensarbete och i vilken grad de upplever att det 
förekommer.  
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Jag frågar en kollega om jag inte kan svara på frågan 
Uppfattningen att man samarbetar i referensarbetet finns, i alla fall menar 
bibliotekarierna att de alltid tar hjälp av en kollega om det är någonting de 
känner att de inte behärskar själva. Intervjuperson 5 utrycker det så här: 

Jag är förstås upplärd med att man ska klara sig själv och så där, men jag frågar gärna 
någon annan och bollar och tycker att det är trevligt om någon frågar mig också. Jag tror 
att det har blivit ett mer öppet klimat med åren, när jag började så var det ju skillnad, 
assistenterna fick inte ta referensfrågor utan det skulle bibliotekarierna göra. Men nu 
använder man ju assistenterna också om man vet att någon är bra på något.106

Intervjuperson 8 tycker att man samarbetar, på det viset att man frågar varandra 
om man får frågor som man känner att man inte kan svara på. Intervjuperson 3 
tycker också att man samarbetar, men menar att det kan vara svårt ibland: 

Jag tycker att samarbetet här fungerar bra. Får jag en fråga om något som jag vet att 
någon annan är väldigt bra på så ber jag ju den personen om hjälp. Sen kan det ju säkert 
upplevas som att man trampar någon på tårna, för att ibland så kan jag inte låta bli att 
lägga sig i om det är någon annan som får en fråga och jag står bredvid och hör och 
tänker att det där vet jag nog vart jag kan hitta. Och jag har tänkt på det där, att det kanske 
inte alltid uppskattas, men jag har faktiskt inte pratat med mina kollegor om det. Det är 
svårt det där, om man ska lägga sig i eller inte, för samtidigt vill man ju inte att låntagaren 
ska gå miste om någonting heller. Men jag tror att vi skulle kunna prata mer om just 
sådana här saker, för att det mesta känns så självklart, det bara rullar på och man 
reflekterar kanske inte så mycket som man borde över vad man egentligen gör.107

Intervjuperson 9 anser att man samarbetar mycket och utnyttjar det faktum att 
alla är bra på sina olika områden genom att fråga varandra när man inte kan 
någonting. Intervjuperson 4 tycker också att man samarbetar när det gäller 
referensarbetet och menar att det är självklart att man frågar en kollega om man 
inte kan, men tillägger också det kan vara svårt i början, då man ofta har en 
rädsla för att visa att man inte kan. 

Jag frågar alltid när jag inte kan men andra gör inte det  
Den andra uppfattningen är man alltid frågar en kollega om man inte kan men 
tror eller till och med har märkt att andra inte gör det. Så här uttrycker sig 
intervjuperson 1: 

                                                 
106 Intervjuperson 5. 
107 Intervjuperson 3. 

 45



Jag tycker att det är självklart att man ber någon annan om hjälp när man inte kan, men 
jag har märkt flera gånger att bibliotekarier inte vill erkänna att de inte klarar av en fråga 
och därför inte heller ber sina kollegor om hjälp för att lösa frågan.108

Intervjuperson 7 frågar ofta sina kollegor om hjälp i svåra frågor, men vet att 
det är många som upplever det som svårt att visa de inte kan och därför inte ber 
sina kollegor om hjälp. Intervjuperson 7 tror att det är väldigt individuellt när 
och hur mycket man frågar. Intervjuperson 6 uttrycker det så här: 

Jag tycker att samarbetet fungerar bra, jag frågar ofta mina kollegor om det är någonting 
som jag inte kommer på, för det är inte ens egen prestige som gäller utan det är ju att de 
ska få ett svar. Men alla gör inte det, för att ibland så får man ju konstiga uppgifter från 
låntagare om att de inte har fått svar på någonting, som man egentligen borde ha kunnat 
ge svar på om man hade hört sig för med någon kollega. Det varierar nog lite från 
bibliotekarie från bibliotekarie.109

Intervjuperson 2 brukar fråga sina kollegor vid svåra som är svåra att lösa och 
tycker att det fungerar bra, men poängterar att det är vanligt att bibliotekarier 
känner en viss prestige att visa att de kan lösa frågorna själv och därför låter bli 
att fråga. Intervjuperson 10 uttrycker det som följer: 

Jag försöker alltid att bolla om jag inte kan, för målet är ju att den som vill ha ett svar ska 
få det. Om jag nu inte kan så försöker jag alltid att fråga runt, man släpper liksom inte en 
fråga förrän man har hittat ett svar. Fast jag har märkt att alla inte gärna för frågorna 
vidare, så att man kan nog få väldigt olika kvalitet på svaret beroende på vem som man 
frågar.110

Hur ser du på tillgänglighet? 
En av frågorna som ställdes till bibliotekarierna handlar om tillgänglighet. Hur 
de ser de på tillgänglighet, om det förs en diskussion kring detta och hur de tror 
att biblioteken och bibliotekarierna kan bli mer tillgängliga. Vissa av 
bibliotekarierna hade fler uppfattningar om detta och finns därför med i flera 
av uppfattningskategorierna. 

Vi borde arbeta mer pedagogiskt 
Uppfattningen att ett mer pedagogiskt arbetssätt skulle öka tillgängligheten 
finns. Intervjuperson 4 uttrycker det så här: 
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Jag vill ju ha ett mer pedagogiskt bibliotek, där det handlar mer om att låntagarna ska 
kunna hitta själva. Men där tycker vi väldigt olika, för att det är ju mycket lättare att peka 
eller att gå och hämta än att lära ut. Och är det tryck vid disken så är det oerhört svårt att 
hinna lära ut. Det skulle underlätta att ha en speciell tid eller disk för elever och studenter, 
för att kunna vägleda de mer. Och det ska vara tydligt också, att det står att det är det.111

Användarvänliga Internetmiljöer 
En uppfattning är man skulle bli mer tillgänglig genom att förbättra 
Internetmiljöerna och göra de mer användarvänliga. Intervjuperson 7 upplever 
att många tycker att bibliotekskatalogen är väldigt svår att använda och menar 
att den borde göras mer användarvänlig. Det anser även intervjuperson 9: 

Något som vi skulle kunna vinna på är mer användarvänliga it-miljöer. Det är många 
saker i katalogen som upplevs som konstiga av låntagarna, det tror jag att vi borde jobba 
på, att göra mer pedagogiska it-miljöer.112

Samarbeta med skolan 
En annan uppfattning är att biblioteket borde samarbeta mer med skolan. 
Intervjuperson 10 anser att det är viktigt att vänja barnen vid biblioteket redan 
när de är små och att man borde samarbete mer med skolan när det gäller detta. 
Det anser även intervjuperson 5 som uttrycker det så här: 

Det där går i vågor tycker jag, när jag började så hade vi utarbetade riktlinjer för hur vi 
pedagogiskt skulle jobba med att lära barnen att hitta i biblioteket, att de skulle göra vissa 
saker på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, och sen skulle de kunna hitta ganska bra 
i bibblan. Det tycker jag är en jättebra grej. Vi borde samarbete mycket mer med skolan 
än vad vi gör nu.113

Intervjuperson 9 tror också på ett närmare samarbete med skolan: 

När det gäller läslust, användarvänlighet och vad som finns i biblioteket, så det sätt som 
jag kommer på, som ingen skull slippa undan, det är ju att samarbeta med skolan och 
någonstans så tror jag att det är den lättframkomliga vägen, att biblioteket som en naturlig 
del ingår i skolarbetet, redan från när de börjar skolan. Det tror jag på, för att då blir det 
naturligt.114

Ett bra bemötande är viktigt 
Även uppfattningen att ett bra bemötande är en viktig del för att göra 
biblioteket mer tillgängligt förekommer. Så här uttrycker sig intervjuperson 3: 
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En bibliotekarie som sitter i en informationsdisk är ju så att säga ansiktet utåt för 
biblioteket, man kan ha fina lokaler och bra böcker men bra bemötande är ju otroligt 
viktigt för folks uppfattning om biblioteket så att det är ju en väldigt viktig del.115

Intervjuperson 6 har förstått att ett trevligt bemötande är viktigt för låntagarna 
och att det är någonting man får acceptera även om det inte alltid är så lätt: 

Det här med ett trevligt bemötande och sådant är ju inga livsviktiga frågor. Egentligen 
borde det ju vara viktigare att man får ett bra svar och nummer två borde vara ett trevligt 
bemötande, men folk blir ju allmänhet missnöjda om de blir illa bemötta så då får man ju 
helt enkelt acceptera att man måste vara någorlunda trevlig, det är ju viktigt. Sen kan det 
ju alltid kärva till sig om någon är väldigt besvärlig, för att till ett folkbibliotek kommer 
det ju alla typer av människor och alla är ju så inte så lätta att ha och göra med. Men det 
kan ju vara lite av våran nisch att vara trevliga och inte bara att expidera dem.116

Försöka ordna biblioteket på ett bra fysiskt sätt och på så vis underlätta för 
låntagarna 

Uppfattning att hur biblioteket är ordnat rent fysiskt har stor betydelse, finns 
också. Intervjuperson 2 menar att det är viktigt att man placerar böcker och 
andra saker på bästa tillgängliga sätt, att man skyltar med nyheter och så 
vidare. Intervjuperson 8 anser att det är viktigt att göra justeringar i hur 
biblioteket är ordnat rent fysiskt, och menar att det också är någonting som 
görs hela tiden. Intervjuperson 5 uttrycker det så här:  

Vart och hur man placerar saker är jätteviktigt, liksom skyltning, man måste jobba på att 
förbättra sådant hela tiden. Just att man tänker på när man som ny besökare kommer in på 
ett bibliotek, vad gör jag då, vart tar jag vägen, är det självklart vart jag ska gå?117

Intervjuperson 9 menar också att det är viktigt att man tänker på vart man 
placerar saker, att man ska försöka skapa en miljö, där låntagarna till exempel 
kan få syn på andra saker än just det som de letar efter, därför att de står 
placerade på ett visst sätt. 

Klassifikationssystemet är svårt att göra någonting åt, bibliotekarierna får 
vara de som vägleder låntagarna 

En annan uppfattning är att man är medveten om att klassifikationssystemet 
upplevs som svårt för låntagarna, men att det ändå är nödvändigt. Så här 
uttrycker dig intervjuperson 1: 
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Många upplever ju SAB-systemet som krångligt och svårt men jag tror att det blir det 
vilket system man än skulle ha. Så att därför får man köra på ett system och sen tycker jag 
att det är bibliotekariernas och assistenternas uppgift att vara dem som guidar i 
systemet.118

Intervjuperson 8 är inne på samma linje: 

Jag tycker att det förs en diskussion med jämna mellanrum om hur det kan bli mer 
användarvänligt. Det går ju inte att göra det så lätt heller, man måste ju ha ett organiserat 
system för informationen och böckerna och vi har ju klassifikationssystemet, så det går ju 
inte att skala ner det för mycket heller, för då kan man ju inte hitta nånting tillslut. Så är 
det ju också med komplicerade databaser, du måste på något sätt lära dig hur de fungerar 
för att kunna ta del av informationen på bästa möjliga sätt. En sak är ju att ha fler 
kurstillfällen med användarundervisning i så fall.119

Skapa möjligheter till mera personliga kontakter på biblioteket 
En uppfattning är att biblioteket skulle bli mer tillgängligt genom att 
bibliotekarierna är mer personliga. Intervjuperson 4 uttrycker det så här: 

På konferenser och sådant pratar vi om tillgänglighet, och vi blir förvånade då att folk har 
hinder, vi tycker att det är så självklart att biblioteket är ett öppet hus och att vi bara står 
där med öppen famn, kom och fråga mig, men jag vet ju att många är rädda för oss, rädda 
för byggnaden, rädda för kunskapen, rädda för att störa. Frågan är vad man ska göra åt 
det. När jag har visningar för nya grupper försöker jag att göra mig ganska ofarlig också 
erbjuder jag dem att är det så att ni tycker att det blir stelt och jobbigt när ni är här så se 
mig som eran personliga bibliotekarie och vill ni inte fråga någon annan så fråga mig eller 
maila mig. På så vis tror jag att man kan öppna biblioteket lite på glänt i alla fall för 
sådana som är rädda för oss.120

Intervjuperson 10 tycker att det är bra att låntagarna har möjlighet att boka en 
bibliotekarie om de har någon större fråga som de vill ha hjälp med att lösa och 
menar att det är bra på det viset att det blir lite personligare. 

Bli mer serviceinriktade 
Uppfattningen att biblioteket måste bli mer serviceinriktat finns också. Så här 
uttrycker sig intervjuperson 3: 

Jag tror överhuvudtaget att servicebiten har blivit mycket viktigare för biblioteken nu, för 
femtio år sen så var biblioteket mer än boksamling och nu är det mer ett 
informationsställe, det är ju inte boksamlingen som är det viktigaste eller vad biblioteket 
innehåller utan hur det förmedlas till låntagarna. Jag tror att folk förväntar sig mer service 
idag också och att biblioteket måste bli mer serviceminded för att kunna överleva. Man 
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måste visa att jag är till för just den här låntagaren som ställer just den här frågan, just 
därför är jag här just nu.121

Även intervjuperson 1 menar att biblioteket måste bli mer serviceinriktat 
eftersom hela samhället blir det hela tiden.  

Vara lyhörd och uppmärksam 
En uppfattning är man borde bli bättre på att var lyhörd och uppmärksam och 
därmed bli mer tillgänglig. Intervjuperson menar att det är viktigt i 
referensarbetet, att försöka vara uppmärksam på om låntagarna ser ut att 
behöva hjälp, men poängterar också att det är svårt eftersom man samtidigt 
håller på med annat i disken och oftast sitter ensam där. Så här uttrycker sig 
intervjuperson 7: 

Jag läste någonting om att det är bara tio procent av besökarna som är systemkännare, 
som fixar det här med katalogen och hittar, och nittio procent som bara vinglar omkring, 
det är ju otroligt mycket det. Det är en stor utmaning att få nittio procent att hitta i 
biblioteket. Man får ju försöka vara uppmärksam och ha koll på folk i lokalen, inte bara 
sitta och vänta i disken.122

Tillgänglighet är svårt för att alla har så olika sätt att se på det 
En uppfattning som finns är att diskussionen om tillgänglighet är svår då det 
finns så många sätt att se på det. Så här uttrycker sig intervjuperson 1: 

Det förs en diskussion om tillgänglighet, inte hela tiden, men lite grann. Fast det som är 
problemet är att vi tycker så olika och har olika synsätt på vilka metoder som är bra och 
dåliga. Till exempel om låntagarna ska få låna sina böcker själva eller inte, det finns ju 
pedagogiska för och nackdelar för låntagarna med båda sätten och vad jag har hört så 
finns det studier som pekar åt olika håll när det gäller det. En annan sak som har 
diskuterats mycket är hur man ska underlätta för låntagarna att hitta med skyltning osv. 
Och vad gäller detta som så mycket annat så finns det undersökningar som pekar i helt 
olika riktningar och det är därför svårt att veta vad som är bäst för låntagarna.123

Även intervjuperson 6 tycker att det är ett problem att man inte kan enas om 
vad som är bra eller dåligt när det tillgänglighet eftersom det är så individuellt 
hur man ser på sådana saker och menar att det även är lite förakt för låntagarna 
att på sitt eget sätt försöka klura ut och veta vad som är bäst för dem. 
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Hur ser du på elektronisk referensservice? 
Med tanke på att elektronisk referensservice är någonting som allt mer 
förekommer, framför allt i och med de nationella tjänsterna Fråga biblioteket 
och Chatta med en bibliotekarie, så frågade jag även bibliotekarierna hur de ser 
på den typen av referensarbete.  

E-post är bra men inte chatt 
En uppfattning är att e-post är ett bra sätt att svara på frågor men att chatta inte 
är det. Så här uttrycker sig intervjuperson 9: 

Det här med chatten tror jag att vi lite grann har uppfunnit något som folk inte behöver. 
Det tror jag faktiskt. Man vill så gärna ligga i tiden men vi används ju inte. Det är 
verkligen en promille, eller mindre som använder det. Svara på e-post känns självklart 
det, det är ett naturligt sätt. Men jag tror att det är ganska långt kvar innan folk kommer på 
att de ska chatta med en bibliotekarie, det är liksom att skjuta vid sidan av. Jag tror inte på 
det här med chatt, det är krystat liksom.124

Även intervjuperson 1 anser att e-post är bra att använda men att chatten inte är 
det eftersom att det går så snabbt och att det då inte blir bra kvalitet på svaren. 

Både e-post och chatt är bra 
En annan uppfattning är att det är naturligt och självklart att svara på frågor 
både med e-post och genom att chatta. Intervjuperson 5 menar att det är 
självklart i den elektroniska ålder som vi befinner oss i att man ska kunna sitta 
hemma och knappa iväg en fråga till biblioteket och få svar på det viset. 
Intervjuperson 3 uttrycker sig så här: 

Jag tycker att det är jättebra vi kan vara tillgängliga på det här sättet också, just att man 
kan skicka mail eller chatta, speciellt för de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket 
och även för dem som tillhör en generation som vill ha svar snabbt. Jag tycker absolut att 
det är ett måste att de här tjänsterna finns, det ska vara lika självklart som att man kan 
ringa till ett bibliotek och ställa sin fråga att man ska kunna maila och ställa frågan. Jag 
ser ingen skillnad där.125

Intervjuperson 10 tycker att det fungerar bra att svara på frågor både via e-post 
och chatt. Intervjuperson 7 tycker att det är ett fantastiskt sätt att kommunicera 
på och menar att det är självklart att biblioteket ska bistå med det. Så här 
uttrycker sig intervjuperson 2 om elektronisk referensservice: 
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Det är självklart att man ska kunna ställa sina frågor via e-post och chatt också. Jag tycker 
att det är bra för det ökar ju tillgängligheten och biblioteksservicen till låntagare. Och det 
känns självklart att biblioteken ska följa med i den utvecklingen.126

Både e-post och chatt är bra och framför allt är det pedagogiskt 
Uppfattningen att det som är bra med e-post och chatt är att det är pedagogiskt, 
finns också. Intervjuperson 6 tycker att det är jättebra att biblioteken kan svara 
på frågor på det viset också, och menar att där kommer också det pedagogiska 
in eftersom det finns möjlighet att skicka länkar, så att den man kommunicerar 
med kan gå vidare själv och leta efter svaret. Intervjuperson 8 uttrycker sig så 
här angående elektronisk referensservice: 

Jag tycker att det är bra att det finns både e-post och chatt. E-post är ju bra på det sättet att 
du verkligen har tid att fundera, du kan vänta en timme med att svara. Så på ett sätt är det 
nästan lättare än om en person kommer till disken och frågar. Chatten tycker jag också är 
väldig bra och även väldigt roligt att hålla på med, men det är ju lite svårare för att där har 
du ju den här tidspressen, du ska ju hela tiden följa med låntagaren och förklara vad du 
gör och hur du tänker, det blir en lärande situation, och det tycker jag är jättebra.127

Även intervjuperson 4 poängterar det pedagogiska i att svara på frågor via e-
post och chatt och menar också att det är väldigt utvecklande som bibliotekarie 
att arbeta med de här tjänsterna, eftersom man lär sig att söka och hitta källor 
på Internet.  

Angående kvalitetsmätningar av referensarbete 
Med anledning av de många kvalitetsmätningar som gjorts av referensarbete 
var jag intresserad av bibliotekariernas åsikter om dem. Tre av bibliotekarierna 
hade inte läst någon sådan undersökning och hade därför ingen uppfattning om 
det.  

Det är inte mitt jobb att peka ut svaret till låntagaren 
I den undersökning som Jansson gjorde räknades svaret inte som korrekt om 
bibliotekarien exempelvis visade i vilken bok svaret stod att finna, det krävdes 
att svaret pekades ut för frågaren för att det skulle räknas som korrekt. En 
Uppfattning är att det inte är bibliotekariernas uppgift. Så här uttrycker sig 
intervjuperson 3: 
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Om man som bibliotekarie får en sådan där specifik fråga som gäller en särskild siffra 
eller någonting så tycker jag att det är våran uppgift att visa vart man kan hitta svaret, inte 
att söka reda på svaret och peka ut det åt låntagaren och inte heller att själv läsa och sen 
säga svaret till låntagaren. Det är ju lite vårat jobb att lära folk hur de själva kan leta reda 
på svaret så att de nästa gång när de letar efter någonting kanske kan leta själva.128

Intervjuperson 10 anser att det är bibliotekariens uppgift och hänvisa till en 
källa, inte att peka ut svaret, exempelvis precis vart i en bok som svaret finns. 

Man borde ta hänsyn till om låntagaren är nöjd också. 
En annan uppfattning är att man borde ta större hänsyn till om låntagaren är 
nöjd med svaret eller inte. Så här uttrycker sig intervjuperson 9: 

Det här med rätt eller fel svar ger ju en vinkel. Men det som jag tänkte på är kundens 
nöjdhet. Hur kan man mäta den? En kund kan ju vara nöjd med att det inte finns en bok, 
för så de vet de ju att det inte finns en bok. Så att all statistik och alla mätningar ger ju 
bara en bild. Undersökningar som vi har gjort här visar ju till exempel att det som 
människor är mest nöjd med det är bibliotekarierna och servicen som de får av oss. Så att 
så fel kan vi ju inte göra då.129

Intervjuperson 2 menar att det är svårt att mäta kvaliteten på referensarbete 
genom att bara bedöma svaren och att man bör ta hänsyn till hur nöjd man är 
med servicen också. Intervjuperson 4 menar att det är genant som bibliotekarie 
att läsa att om att det är så vanligt att man låntagare får fel svar, men menar att 
man måste fråga sig vad målet är också, om det är att få nöjda låntagare eller 
att ge precis exakta svar. 

Det är svårt att mäta kvaliteten på svaren eftersom det är så många andra 
faktorer som spelar in 

Uppfattningen att det är svårt att mäta kvaliteten på svaren eftersom det är så 
många faktorer som spelar in och som man också bör ta hänsyn till, finns 
också. Intervjuperson 6 menar att sättet som frågan ställs på också påverkar 
svaret: 

Nog bör man kunna mäta kvalitet på något sätt, men att bara mäta det korrekta svaret blir 
ju oerhört förenklat. För att folk frågar ju så konstiga saker ibland så det finns ju faktiskt 
inte något svar. Ibland vet ju folk absolut ingenting om det de frågar efter och därför så 
blir frågorna väldigt konstiga ställda, sådana faktorer påverkar ju hur svaret blir. Man 
måste nog fråga bibliotekarien också om den här frågan och inte bara låntagaren. Liksom 
att jag intervjuade din låntagare nyss och han/hon fick inget svar. Då kunde kanske 
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bibliotekarien säga att det där var ju en fråga som var helt omöjlig att svara på. Och ibland 
ger man ju ett svar också, och så ser de ändå väldigt misstrogna ut, och då kanske de 
anser det som att de inte har fått riktigt svar ändå. Så det är nog svårt att mäta.130

Intervjuperson 1 tror att det är svårt att mäta referensarbetes kvalitet och få ett 
rättvist resultat eftersom det är så många faktorer som spelar in. Som exempel 
tar intervjuperson 1 upp det faktum att om någon skulle gå bredvid och föra 
anteckningar så skulle man som bibliotekarie bli jättestressad och då skulle det 
självklart påverka både hur man bemöter låntagarna och vilken kvalitet det blir 
på svaren. 

Definitionen av referensarbete, referensfrågor och kvalitet är ett problem 
Även uppfattningen att själva definitionen av det man undersöker är ett 
problem,  förekommer. Intervjuperson 1 uttrycker det så här: 

Jag har uppfattat det som att definitionen av referensarbete är väldigt olika och då blir det 
ju också svårt att mäta. En ansåg till exempel att en fråga om vad Lisa Marklunds senaste 
deckare heter inte var en referensfråga. Och att det bara var så kallade svåra frågor, som 
typ valutakursen i Irak 1985, som räknades som referensfrågor. Man kan ju även fråga 
vad man menar med kvalitet i sådana sammanhang. Är kvalitet att man får rätt svar eller 
att man blir bra bemött? För att jag har märkt att de gånger jag kanske inte hittar precis 
rätt svar men ändå visar engagemang i min sökning och visar på alternativa svar så verkar 
låntagaren nöjd ändå.131

Min kompetens går inte att mäta 
Uppfattningen att en bibliotekaries kompetens inte går att mäta finns också. 
Intervjuperson 9 uttrycker det så här: 

Jag anser att jag är en person, en företrädare, som du ska kunna prata lite djupare om 
böcker med. Där tycker jag att det finns ett enormt värde, och hur ska man kunna mäta 
det? Jag tycker också att det är viktigt att ha pejl på läget, om jag till exempel får en fråga 
om GI, att jag kan föra ett samtal med låntagaren om det här, som kanske befruktar på 
något vis. Det tycker jag är jätteviktigt i referensarbetet, att jag kan ge någon sorts aspekt 
på ämnena. Det kan man inte mäta.132
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Slutdiskussion 

I min undersökning har jag intervjuat tio bibliotekarier för att ta reda på deras 
uppfattningar om referensarbete. I analysen av intervjusvaren har jag utgått 
från de frågeställningar som jag ställde i början av uppsatsen och försökt fått 
fram olika aspekter av uppfattningarna. Mina frågeställningar är: 

1. Vad innebär och omfattar referensarbete för bibliotekarier? 

2. Upplever bibliotekarier några svårigheter och problem i 
referensarbetet? 

3. Hur upplever bibliotekarier de mål och riktlinjer som finns för 
referensarbete, anser bibliotekarier att det behövs riktlinjer för 
referensarbete? 

4. Hur ser bibliotekarier på utbildning och fortbildning när det gäller 
referensarbete?  

5. Hur ser bibliotekarier på kvalitetsmätningar av referensarbete, anser de 
att man kan mäta referensarbetes kvalitet? 

Jag har även undersökt hur referensarbetet ute i referensdiskarna brukar gå till, 
om det förekommer samarbete bibliotekarier emellan och om det brukar ske 
någon uppföljning av frågorna. Jag har också undersökt hur bibliotekarier 
upplever elektronisk referensservice och även hur de ser på tillgänglighet. 

Jag kommer här att presentera mina slutsatser och även diskutera det jag 
kommit fram till. Detta kommer att göras utifrån ovanstående frågeställningar. 

Vad innebär och omfattar referensarbete för bibliotekarier? Gillbergs 
intervjuer med bibliotekarier angående referensarbete visar att de har en 
betydligt snävare bild av det än vad som utläsas ur de undersökningar som 
gjorts av referensarbetets kvalitet. Det visar även den här undersökningen men 
den visar också att det skiljer sig mycket mellan bibliotekarier hur man 
uppfattar referensarbete. Bibliotekarierna har olika uppfattningar av vad 
referensarbete omfattar och innebär, fyra bibliotekarier likställer referensarbete 
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med informationssökning, två anser att det handlar om att svara på frågor och 
att det också inkluderar mötet och kommunikationen med låntagarna, medan 
två andra menar att det framförallt handlar om att ge service. Endast en 
bibliotekarie ser referensarbete som en sökhandledning. Det kan alltså 
konstateras att referensarbete är ett vitt begrepp, som innebär olika saker 
beroende på vilken bibliotekarie man frågar. Detta kan medföra att många 
bibliotekarier arbetar olika i referensarbetet. Höglunds undersökning visade ju 
exempelvis på att servicenivån skiftade rejält mellan olika bibliotekarier. 
Endast två av bibliotekarierna i min undersökning anser att referensarbete 
handlar om att ge service. Bibliotekarierna har också olika synsätt på vad som 
är en referensfråga och inte, det som skiljer sig mest här är just om någon 
frågar vart en speciell bok finns. Fyra av bibliotekarierna tar upp det som ett 
exempel på vad som är en referensfråga, medan fem av bibliotekarierna tar upp 
det som exempel på just vad de inte anser är en referensfråga. Detta kan 
jämföras med Grogans indelning av olika typer av referensfrågor, där 
”Administrativa frågor och rutinfrågor som kräver kännedom om bibliotekets 
lokaler” är exempel på referensfrågor. Uppfattningen som många av 
bibliotekarierna i den här undersökningen har överensstämmer alltså inte med 
detta. De flesta bibliotek för statistik över referensfrågor. Denna skillnad i 
uppfattningar om vad som är en referensfråga och inte kan ju då medföra att 
den statistiken blir väldigt missvisande. Referensarbete omfattar nu mera också 
elektronisk referensservice, som innebär att bibliotekarier besvarar frågor via 
e-post och chatt. Många av bibliotekarierna har uppfattningen att e-post och 
chatt är ett naturligt sätt att besvara frågor på och menar att det är bra 
biblioteken kan vara tillgängliga på det viset också. Men uppfattningen att det 
inte fungerar bra att svara på frågor via chatt, för att det går så snabbt och det 
då inte blir bra kvalitet på svaren, finns också. Några av bibliotekarierna menar 
att det bästa med e-post och chatt är att det är ett pedagogiskt sätt att arbeta på.  

Upplever bibliotekarier några svårigheter och problem i referensarbetet? 
Den yttre tjänsten uppfattas av bibliotekarierna som exempelvis som viktig, 
rolig, lärorik och stimulerande. Endast en uppfattning är avvikande och det är 
att den endast upplevs som viktig, på så vis att man håller sig uppdaterad med 
datasystemet. Det kan alltså konstateras att i stort sett alla bibliotekarier i den 
här studien har en positiv inställning till sin yttre tjänst, men alla 
bibliotekarierna anser också att det finns svårigheter i referensarbetet. Många 
av bibliotekarierna upplever att kommunikationen med låntagarna är svår och 
menar att det ofta blir missförstånd. Uppfattningen att det är svårt att hantera 
besvärliga låntagare finns också. Användarstudien som utfördes av Dewdney 
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och Ross visar att ett korrekt svar som man har användning av inte därmed ger 
en nöjd låntagare. Detta tyder på att kommunikationsfärdigheterna och 
beteendemönstret i referensprocessen bör förbättras enligt Dewdney och Ross. 
Bibliotekarierna i den här undersökningen upplever att de tycker att sådana 
saker är svårt, så kanske är det någonting som borde diskuteras mer och även 
ges fortbildning i. En annan vanlig uppfattning är att tidsbrist är ett problem 
som gör att det blir sämre kvalitet på referensarbetet. Exempelvis så anser alla 
bibliotekarier att det är viktigt att följa upp frågorna och alla menar att de alltid 
försöker göra det, men många tillägger också att det inte alltid finns tid för det. 
Åtta av de tio bibliotekarierna menar att man inte alltid lyckas följa upp 
frågorna för att man, av olika anledningar, inte hinner göra det. Jansson 
diskuterar hur man kan motverka stressen i referensdiskarna för att förbättra 
referenstjänstens kvalitet och Höglund tar upp vikten av att ha en flexibel 
bemanningsplan för att förbättra servicen i referensdiskarna. Många av 
bibliotekarierna i den här undersökningen uppfattar att tidsbrist är ett problem 
som försvårar referensarbetet. Nu behöver det inte vara så generellt, den här 
undersökningen bygger på ju på intervjuer med endast tio bibliotekarier. Men 
tidsbristen skulle kunna vara en anledning till den låga kvaliteten på 
referensarbete som tidigare undersökningar visar. Resultatet av Höglunds 
undersökning visade att bibliotekarierna sällan samarbetade med varandra i 
referensarbetet. Samtliga bibliotekarier i den här undersökningen menar att de 
alltid frågar en kollega om det är någonting som de känner att de inte behärskar 
men hälften av bibliotekarierna påpekar också att de märkt att alla 
bibliotekarier inte gör det. Om det är så att det är många bibliotekarier som 
undviker att fråga en kollega för att de exempelvis inte vill visa att de inte kan, 
så kan ju det medföra att låntagarna får olika kvalitet på svaren beroende 
vilken bibliotekarie de vänder sig till. Och det är ju inte bra om det handlar mer 
om bibliotekariers egen prestige än om att låntagarna ska få bra svar på sina 
frågor. 

Hur upplever bibliotekarier de mål och riktlinjer som finns för 
referensarbete, anser bibliotekarierna att det behövs mål och riktlinjer för 
referensarbete? Att endast fyra av de tio bibliotekarierna kände till och hade 
sett svensk biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete innan de 
ombads att titta på dem inför intervjun kan tyckas märkligt, inte minst med 
tanke på att ingen av dem har hört talas om eller sett några utarbetade riktlinjer 
för referensarbetet där de arbetar. Det kan förstås vara så att det finns riktlinjer 
som de inte känner till, och i sådana fall fyller riktlinjerna inte någon som helst 
funktion. Om det inte finns några riktlinjer så kanske det är tänkt att Svensk 
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Biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete ska fungera som 
riktlinjer, med de fyller ju inte heller sin funktion eftersom att en stor del av 
bibliotekarierna inte ens känner till att de finns. Många av bibliotekarierna har 
uppfattningen att Svensk Biblioteksförenings rekommendationer är bra, 
välformulerade och användbara, men uppfattningen att det som tas upp i 
rekommendationerna är helt självklara saker finns också. Ingen av 
bibliotekarierna har sett några riktlinjer för referensarbetet på biblioteket där de 
arbetar. En vanlig uppfattning hos bibliotekarierna när det gäller riktlinjer är att 
det inte skulle fungera att ha några riktlinjer, exempelvis för att det är så många 
olika typer av människor som kommer till ett folkbibliotek och för att alla 
frågor är så olika. Men uppfattningen att det skulle behövas riktlinjer, 
exempelvis för att alla ska jobba lika i referensarbetet, finns också. Och med 
tanke på att bibliotekarierna har så olika uppfattningar om vad referensarbete 
innebär och innefattar och hur man bör arbeta, så kanske det skulle behövas 
utarbetade riktlinjer att utgå ifrån. Någonting som ofta förekommer när 
bibliotekarierna talar om riktlinjer är ”det är sagt” att vi ska jobba på det ena 
eller andra viset. Man har alltså kommit överens om hur man ska arbeta i 
referensarbetet när det gäller vissa saker, exempelvis att man ska jobba 
pedagogiskt eller att man inte ska göra andra saker när man står i disken. Men 
av intervjusvaren framkom det också att bibliotekarierna har väldigt olika syn 
på hur man ska arbeta, enligt intervjuperson 2 så är det sagt att man ska jobba 
pedagogiskt, men intervjuperson 2 menar att det är väldigt sällan som han/hon 
gör det och enligt intervjuperson 4 så är det är sagt att man inte ska hämta upp 
böcker från magasinet under pass i disken, men intervjuperson 4 menar att 
han/hon gör det jämt ändå. Med tanke på detta så kanske det skulle behövas 
utarbetade riktlinjer för att få någon sorts struktur på och likriktning i 
referensarbetet så att man arbetar mot samma mål.  Resultatet av 
referensundersökningen som utfördes av Saxton och Richardson 2002, där 
bibliotekarien i 90 procent av fallen hade rekommenderat en tillfredställande 
källa och behandlat frågeställaren väl, visade att just de riktlinjer som 
American Library Associations utformat för referensarbete spelade en 
avgörande roll för det framgångsrika resultatet. De riktlinjerna ger precis som 
Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för referensarbete, exempelvis 
råd om tillgänglighet, intresse, att lyssna och att fråga, sökning och 
uppföljning.  

Hur ser bibliotekarier på utbildning och fortbildning när det gäller 
referensarbete? I många av de undersökningar som gjorts av referensarbetets 
kvalitet så lyfts utbildning och fortbildning fram som viktiga beståndsdelar i att 
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förbättra kvaliteten. Bibliotekarierna hade olika uppfattningar om studierna av 
referensarbete som förekom under bibliotekarieutbildningen. Många upplevde 
att det lades stor vikt vid referensarbete, att det var bra och att man hade stor 
nytta av det sedan i arbetslivet. Men uppfattningen att studierna av 
referensarbete inte var upplagda på ett bra sätt, eftersom det inte ingick någon 
bibliotekspedagogik och att det inte var verklighetsanpassat, finns också. 
Några upplevde att det lades liten vikt vid referensarbete, men menar att det 
ändå var tillräckligt. Den vanligaste uppfattningen bland bibliotekarierna när 
det gäller fortbildning, är att det skulle behövas mer fortbildning på området, 
många efterlyser också mer av den pedagogiska delen. Endast två av 
bibliotekarierna har tagit del av kurser som innefattar bibliotekspedagogik. 
Men uppfattningen att det inte behövs pedagogiska kurser och att det är 
viktigast att man kan leta fram fakta finns också. Det skiljer sig alltså mellan 
bibliotekarier hur viktigt man tycker att det är med fortbildning i referensarbete 
och bibliotekspedagogik. 

Hur ser bibliotekarier på tillgänglighet, hur tror de att bibliotek och 
bibliotekarier kan bli mer tillgängliga? Resultatet av den användarstudie som 
Dewdney och Ross gjorde visade på stora svårigheter hos studenterna att 
lokalisera och identifiera bibliotekarie och informationsställe och resultatet av 
Höglunds undersökning visade att en stor del av frågorna som ställdes i 
informationsdisken var frågor som berodde på att låntagarna hade svårt att 
hitta. Att bibliotekarierna i den här undersökningen har olika uppfattningar om 
tillgänglighet kan utläsas ur intervjusvaren. Det framkommer exempelvis att 
diskussionen om tillgänglighet är svår, eftersom att bibliotekarierna har så 
olika sätt att se på tillgänglighet. Några exempel på vad bibliotekarierna anser 
kan öka tillgängligheten är ett bra bemötande, användarvänliga Internetmiljöer 
och att biblioteket är ordnat på ett bra sätt, med placering av böcker, skyltning 
osv. Men uppfattningen att det är lite förakt för låntagarna att försöka klura ut 
vad som är bäst för dem finns också. Två av bibliotekarierna påpekar också att 
klassifikationssystemet är svårt för många av låntagarna men att det är 
nödvändigt och att bibliotekarierna får vara de som vägleder. Uppfattningen att 
det är viktigt att man som bibliotekarie är uppmärksam och lyhörd, och därmed 
vara mer tillgänglig finns också. Att man har så olika syn på tillgänglighet kan 
ju försvåra diskussionen om detta och det kan även medföra att det är svårt att 
enas och få fram bra lösningar på det här området. 

Hur ser bibliotekarier på kvalitetsmätningar av referensarbete, anser de 
att man kan mäta kvaliteten på referensarbete? Gillberg konstaterar i 
slutsatsen av sin undersökning att de undersökningar som gjorts för att mäta 
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kvaliteten på referensarbetet tagit väldigt liten hänsyn till den verkliga 
situationen på biblioteken. Bibliotekariernas uppfattningar om 
kvalitetsmätningar överensstämmer med detta. Några av bibliotekarierna har 
uppfattningen att man inte kan mäta referensarbetets kvalitet genom att bara 
utgå ifrån svaren på frågorna, att man borde ta hänsyn till hur nöjd låntagaren 
är med servicen också. Uppfattningen att det är svårt att mäta kvaliteten 
eftersom det är så många andra faktorer som spelar in finns också, 
intervjuperson 1 tar som exempel att om någon går bredvid och antecknar kan 
ju bibliotekarien bli stressad av det och då skulle det påverka både hur man 
bemöter låntagarna och vilken kvalitet det blir på svaren. Två av 
bibliotekarierna har hakat upp sig på Janssons definition av vad som är ett 
korrekt svar, i den undersökningen krävdes det att svaret pekades ut för 
låntagaren för att det skulle räknas som korrekt. De två bibliotekarierna har 
uppfattningen att det inte är deras uppgift att peka ut svaret, utan att det handlar 
mer om att hänvisa dit denne kan finna svaret själv. En annan uppfattning som 
finns är att hur man definierar referensarbete, referensfrågor och kvalitet är så 
olika och att det då också blir svårt att mäta. En av bibliotekarierna anser att en 
bibliotekarie är en person som man ska kunna prata lite djupare med böcker om 
och att det därför är viktigt att som bibliotekarie har kan föra samtal med 
låntagarna om olika saker, och att det är någonting som inte kan mäta. Man kan 
alltså konstatera att bibliotekarierna i den här undersökningen är skeptiska, av 
olika anledningar, till om det går att mäta kvaliteten på referensarbete och få ett 
rättvist resultat som speglar verkligheten på biblioteken. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en undersökning av bibliotekariers uppfattningar av 
referensarbete. Undersökningen har utförts enligt fenomenografisk metod och 
består av intervjuer med tio bibliotekarier. De huvudsakliga frågeställningarna 
är: 

1. Vad innebär och omfattar referensarbete för bibliotekarier? 

2. Upplever bibliotekarier några svårigheter och problem i 
referensarbetet? 

3. Hur upplever bibliotekarier de mål och riktlinjer som finns för 
referensarbete, anser bibliotekarier att det behövs riktlinjer för 
referensarbete? 

4. Hur ser bibliotekarier på utbildning och fortbildning när det gäller 
referensarbete?  

5. Hur ser bibliotekarier på kvalitetsmätningar av referensarbete, anser de 
att man kan mäta referensarbetes kvalitet? 

Hur referensarbetet ute i referensdiskarna brukar gå till, om det förekommer 
samarbete bibliotekarier emellan och om det brukar ske någon uppföljning av 
frågorna, har också undersökts. Även hur bibliotekarier upplever elektronisk 
referensservice och hur de ser på tillgänglighet, har undersökts. Resultatet av 
undersökningen visar bland annat på stora skillnader i hur bibliotekarierna ser 
på referensarbete och vad det innefattar och innebär. Bibliotekarierna upplever 
också många svårigheter i referensarbetet, exempelvis tidsbrist och 
kommunikation. Ingen av de tio bibliotekarierna har sett några riktlinjer för 
referensarbetet där de arbetar och det skiljer sig mellan bibliotekarierna hur de 
ser på riktlinjer i det sammanhanget. Av intervjusvaren kan det också utläsas 
att många av bibliotekarierna är skeptiska till de kvalitetsmätningar som gjorts 
av referensarbete och menar att de inte speglar verksamheten på ett rättvist sätt. 
I slutsatsen konstateras bland annat att referensarbete är ett vitt begrepp som 
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det saknas policy för, att bibliotekarier har olika sätt att se på referensarbete 
och olika uppfattningar om hur man bör arbeta. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Vad innebär och omfattar referensarbete? 

Vad är egentligen en referensfråga och vad är det inte, ge gärna exempel? 

Förekom studier av referensarbete i utbildningen och i sådana fall på vilket 
sätt och hur stor vikt lades vid detta? Hur ser du på fortbildning inom detta 
område? Har det förekommit under den tid som du varit verksam? 

Hur upplever du de riktlinjer som utarbetats för referensarbete av Svensk 
Biblioteksförening? Har ni uttalade riktlinjer för referensarbetet? Anser du 
att det behövs? http://www.biblioteksforeningen.org

Hur ser du på din yttre tjänst i förhållande till dina huvudsakliga övriga 
arbetsuppgifter? 

Upplever du några svårigheter i referensarbetet? 

Hur fungerar referensarbetet i diskarna, förekommer det samarbete 
bibliotekarier emellan? Hur ser du på uppföljning av frågor? 

Hur ser du på tillgänglighet, vilka metoder anser du att bibliotekarier och 
bibliotek kan tillämpa för att överbrygga de hinder som användarna möter i 
sin informationssökning på bibliotek? 

Hur upplever du elektronisk referensservice? 

Hur ser du på kvalitetsmätningar av referensarbete, anser du att man kan 
mäta referensarbetets kvalitet med sådana metoder, om inte, varför? 
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