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The aim of this master’s thesis is to examine the virtual reference service Ask the Library [Bibblan svarar] from 
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and online observations. The data is then analyzed from a theoretical viewpoint.  

The result shows that there are several postmodern tendencies in Ask the Library. Namely the service shows 
a number of indications toward plurality. This can be related to Lyotard’s theory of the downfall of the grand 
narratives since postmodern theories celebrate the idea of plurality and diversity. Ask the Library is complex and 
dynamic in the sense that it adapts its services to the users. In addition to a multilingual service, Ask the Library 
also offers the users reference help in the form of social network sites like Facebook and Twitter. This makes the 
service more varied but also deeply complex. The reference service also emphasizes on the librarian’s individual 
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Inledning 

En viktig del av bibliotekens verksamhet är referenssamtalet, det vill säga det per-

sonliga mötet mellan användarna och biblioteket. Att besvara frågor och hjälpa 

användare att finna den information som de söker är en av bibliotekariernas mest 

centrala uppgifter. När modern teknik förändras och utvecklas gör även referens-

samtalet det. Biblioteken väljer ofta att ligga i framkant när det gäller ny teknik 

och att ställa referensfrågor på webben har numera blivit en tjänst som många 

bibliotek erbjuder. Dessa virtuella referenstjänster kan ta olika former och kan 

vara mer eller mindre avancerade. Inom forskningen läggs det ofta ned tid på att 

utvärdera hur pass effektiva tjänsterna är för att man ska kunna förbättra dem. Jag 

är dock mer intresserad av att se hur de virtuella referenstjänsterna är ett tecken i 

tiden och mer specifikt hur informationen förändras i ett virtuellt sammanhang. 

Just bibliotekariens roll är en högst relevant fråga för en blivande bibliotekarie 

och det kan vara intressant att se hur de virtuella verkligheterna kommer att prägla 

det framtida yrket.  

En av de virtuella referenstjänsterna som nyligen har startats upp kallas för 

Bibblan svarar och det är en gratis tjänst som drivs av Informations – och låne-

centralerna i Malmö, Stockholm och Umeå.1 Bibblan svarar har medhjälpare på 

bibliotek från hela landet, alla med olika expertområden och bakgrunder. Tjänsten 

syftar inte bara till att förmedla råd och information om litteratur eller annat 

material som kan finnas på ett bibliotek, utan Bibblan svarar har som mål att 

svara på alla typer av frågor om både det stora och det lilla. Det är intressant att se 

hur den här tjänsten har ett så pass brett och ambitiöst uppdrag och det tyder på att 

bibliotek och biblioteksverksamhet handlar om mer än om att endast tillgänglig-

göra de mest populära böckerna för användarna. Istället ligger fokus på kunskap 

och information av alla typer, det verkar helt enkelt inte finnas några dumma frå-

gor.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur Bibblan svarar arbetar, vilka 

slags frågor som ställs och hur bibliotekariens roll ser ut i den nya tjänsten. För att 

se hur den här typen av virtuell referenstjänst hänger ihop med samhälleliga för-

ändringar och tankar om information som anläggs ett postmodernt perspektiv på 

undersökningen. 

                                                 
1 Bibblan svarar > Om oss [2011-12-12]. 
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Begreppsdefinitioner 

Den form av verksamhet som studeras i den här undersökningen är en slags web-

baserad svarstjänst. Termerna svarstjänst och referenstjänst används i studien sy-

nonymt. Man kan inom forskning om nätbaserade referenstjänster stöta på olika 

begrepp. Två av de vanligaste är ”digital” respektive ”virtuell” referenstjänst. I 

The Virtual Reference Librarian’s Handbook påpekar Anne Grodzins Lipow att 

den här typen av teknik och tjänst fortfarande är ung och att termerna fortfarande 

kan förväxlas. Trots att boken gavs ut 2003 är detta påstående fortfarande rele-

vant. Enligt Grodzins Lipow anser biblioteksteknologer att ”digital reference” är 

ett brett begrepp som omfattar olika slags referensarbete, såsom att skapa och han-

tera digitala referenskällor men även att man erbjuder personlig referenstjänst via 

till exempel chattrum eller e-post. Dock anger the National Information Standards 

Organizaton (NISO) att ”digital reference services” är referensarbete som sker 

antingen chat i realtid eller via asynkron e-post. Asynkron innebär indirekt kom-

munikation och det är motsatsen till synkrona, eller samtidiga, chattfunktioner. 

Enligt Grodzins Lipow skulle ”virtual reference service” vara en smalare term 

som hänvisar till det referensarbete som fokuserar på användarnas frågor och där 

antingen chat i realtid eller e-post används som verktyg för att förmedla informat-

ionen. De virtuella referenstjänsterna är sålunda interaktiva och vänder sig till 

användare på distans.2 I den här uppsatsen använder jag termen ”virtuell referens-

tjänst” för att beskriva Bibblan svarar. Detta för att det finns fördelar med att an-

vända vokabulär som är mer precist och för att inte förväxla tjänsten med andra 

verksamheter som arbetar med digitala referenskällor. Eftersom Bibblan svarar 

framför allt syftar till att svara på referensfrågor och inte hanterar till exempel 

databaser och andra källor på samma sätt som en traditionell bibliotekswebbsida 

passar det smalare begreppet bättre in på tjänsten.  

Det kan också vara på sin plats att definiera ”information” och ”kunskap” 

närmare, eftersom de två begreppen används flitigt i den här undersökningen. 

Dessa två begrepp kan ofta vara svåra att skilja åt och används ibland synonymt 

med varandra. Michael Buckland lägger fram tre olika definitioner av begreppet 

”information” men påpekar även att dessa kan ha brister. Dels kan man se inform-

ation som en process vari det som någon vet förändras genom att denne blir in-

formerad. Enligt det synsättet är information själva handlingen att informera nå-

gon om någonting. En andra definition kan vara information som kunskap och då 

är information det som överförs i informationsprocessen. Information är kunskap-

en om det ämne som kommuniceras. Den tredje definitionen som Buckland pre-

senterar är information som ett ting, delvis säga information som representant för 

data eller dokument. Dessa ses som information eftersom de betraktas som infor-

                                                 
2 Lipow, A. (2002), The Virtual Reference Librarian’s Handbook, s. xix f. 
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mativa och som kunskapsbärande.3 Som man se av Bucklands definitioner är in-

formation ett mångsidigt begrepp. Han använder även begreppet kunskap i detta 

sammanhang. Buckland tillägger att kunskap, eller information som kunskap, är 

onåbart och omätbart. Enligt honom är kunskap likställt med trosföreställningar 

och åsikter vilket innebär att konceptet är personligt och subjektivt präglat.4 I den 

här studien används huvudsakligen begreppet information eftersom termen kun-

skap kan ha en subjektiv prägel. Dock förekommer även kunskap, framför allt i 

samband med tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. 

 

                                                 
3 Buckland, M. K. (1991), Information and Information Systems, s. 3 f. 
4 Buckland, M. K. (1991), Information and Information Systems, s. 4. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur information förmedlas i 

den nationella referenstjänsten Bibblan svarar och om det är möjligt att koppla 

teorier om det postmoderna till denna tjänst. Med undersökningen vill jag studera 

hur information och dess förmedling ter sig i ett webbaserat format och om detta 

går att koppla till Jean-François Lyotards teorier om det postmoderna tillståndet. 

Studien är till en viss del tesdrivande, med andra ord undersöks det om det är möj-

ligt att finna postmoderna karaktärsdrag inom verksamheten Bibblan svarar. Men 

det postmoderna fungerar huvudsakligen som ett verktyg för att lyfta fram egen-

skaper hos referenstjänsten för att dessa sedan ska kunna analyseras djupare. 

Undersökningen av Bibblan svarar görs ur olika perspektiv för att kunna besvara 

de olika frågeställningarna. Det som ligger i fokus för studien är själva webbfor-

men, bibliotekariens roll i referensarbetet samt innehållet i de svar som ges. Den 

teori om det postmoderna som appliceras på undersökningsområdet har till syfte 

att lyfta fram olika aspekter av Bibblan svarar och se tjänsten ur ett nytt perspek-

tiv. På det här sättet efterstävar uppsatsen en ny infallsvinkel till den virtuella refe-

renstjänsten.  

En komparativ undersökning där ett ytterligare studieobjekt skulle ingå har 

uteslutits av rent praktiska skäl. Detta har framför allt att göra med uppsatsen be-

gränsade omfattning. Istället för att ytligt beröra två referenstjänster är avsikten att 

gå in djupare på ett enda studieobjekt. Dock är Bibblan svarar en relativt bred 

referenstjänst som använder sig av olika verktyg för att nå användarna och det 

kommer därför finnas utrymme för att jämföra dessa med varandra. Målet med 

den postmoderna teorin är att göra en annorlunda undersökning. 

Frågeställningar 

Den primära frågeställningen som är övergripande för hela undersökningen är 

sålunda att studera hur hantering och förmedling av information påverkas av en 

virtuell referenstjänst som Bibblan svarar och hur det i sin tur kan relateras till 

teorier om det postmoderna samhället. Undersökningen är sålunda tesdrivande 

eftersom jag under studien aktivt har sökt efter postmoderna karaktärsdrag hos 
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Bibblan svarar. De sekundära frågeställningarna syftar till att rikta in undersök-

ningen på olika områden eller teman och lyder som följer: 

Hur påverkar den webbaserade formen sättet som information hanteras? 

Vilken roll har bibliotekarien i förmedlandet av informationen?  

Vilken slags information hanteras och vad särskiljer den i ett virtuellt samman-

hang? 

De tre sekundära frågeställningarna syftar till att ge ett brett perspektiv i under-

sökningen och har valts för att se de olika vägar som informationen kan ta i en 

virtuell referenstjänst som Bibblan svarar. Jag har medvetet valt att göra fråge-

ställningarna varierande och undersökningsområdet relativt brett eftersom studien 

är tesdrivande. Att söka efter postmoderna inslag i en virtuell referenstjänst som 

Bibblan svarar kräver att man ser till alla de delar som tjänsten består av. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Det postmoderna 

Att få en klar överblick över den filosofiska och kulturella strömning som kallas 

för postmodernitet kan te sig hopplöst. Flera författare och teoretiker inom områ-

det framhäver hur svårt det är att sammanställa tänkandet inom detta område. 

Mats Alvesson går så långt att påstå att det knappast går att finna någon klar defi-

nition av begreppet postmodernism och att många teoretiker inom området förkas-

tar idén om att det ska finnas någon klargörande definition av termen.5 David 

Lyon tycker dock att det postmoderna tänkandet är värt att observera ”eftersom 

den gör oss uppmärksamma på en rad högst väsentliga frågor”. Han menar att 

man med hjälp av postmodern teori kan se vilka problem som kräver lösning.6 

Men vad är då det postmoderna? Är det ett sätt att uppleva kultur, en ideologisk 

strömning eller ett socialt tillstånd? Lyon föreslår att man skulle se det som en 

kombination av alla tre, men att det framför allt handlar om ”en form av kritik i de 

intellektuellas medveteanden och i medierna”.7 I den här studien kommer det 

postmoderna i första hand behandlas som ett socialt tillstånd eftersom undersök-

ningsobjektet Bibblan svarar är en praktisk verksamhet som ingår i ett socialt 

sammanhang. 

Moderniteten 

Men först ska det sägas något om vad postmoderniteten är en utveckling av. Just 

ordet ”post” innebär att något har kommit före, i detta fall moderniteten. Moderni-

teten är den benämning på den samhällsordning som har sitt ursprung ur upplys-

ningen. Enligt Lyon var moderniteten en period präglad av framtidstro men också 

full av ambivalens inför tillvaron och vantrivsel i den. Han talar även om dess 

”globala konsekvenser” och förkastelsen av allt vad tradition heter. Dock uppstod 

tvivel när drömmar om framsteg inte kunde realiseras och människors identiteter 

ifrågasattes.8 I det här samhället är kapitalismen drivande och det är inte längre 

religion eller vetenskap som styr, enligt Lyon är den viktigaste riktlinjen ”instru-

                                                 
5 Alvesson, M. (2002), Postmodernism and Social Research, s. 18 f. 
6 Lyon, D. (1998), Postmodernitet, s. 13. 
7 Lyon, D. (1998), Postmodernitet, s. 13. 
8 Lyon, D. (1998), Postmodernitet, s. 31. 
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mentell och pragmatisk”. Effektivitet blir ett av ledorden och kunskap slutar vara 

ett mål i sig själv.9 Detta utgör grund för vad som senare utvecklas till postmoder-

na samhället där kunskapens ställning enligt den franska filosofen Jean-François 

Lyotard förändras.10  

Lyotard och det postmoderna tillståndet 

I takt med att nya framsteg görs förändras även sättet hur vi ser på världen och 

även hur vi hanterar kunskap. I The Postmodern Condition: A Report on Know-

ledge är Lyotards huvudsakliga tes är att kunskapens status förändras då sam-

hällen går in i vad som kallas för ”den postindustriella tiden” och kulturer går in i 

”den postmoderna eran”. Detta skulle vara en förändring som pågått sedan 1950-

talet och vars framväxt påverkas av vilket land man talar om.11 Detta är en omfat-

tande bild av hur ett samhälle förändras, men implikationen är att även verksam-

heter som till exempel bibliotek påverkas av dessa strömningar. Det som framför 

allt påverkar kunskapen och dess roll i samhället är den nya teknik som under 

1900-talet har tagit ett massivt kliv framåt. ”These technological transformations 

can be expected to have a considerable impact on knowledge”, menar Lyotard. 

Det är i första hand forskning och förmedlingen av erhållen kunskap som påver-

kas av de tekniska framstegen. I den här kontexten talar Lyotard om ”circulation 

of learning”, eller kunskapscirkulation.12 I denna cirkulation produceras kunskap 

av till exempel forskare som dessutom gör den legitim genom att följa vissa regler 

och föreskrifter under forskningsprocessen. Sedan kan denna kunskap förmedlas i 

en läromiljö vid till exempel universitet eller högskolor. Detta blir i sig en legiti-

mering för kunskapen då den upprepas och reproduceras. Kunskapsförmedlingen 

är sålunda en verifikation och gör det som förmedlas legitimt.13 Eftersom bibliotek 

och dess verksamhet i stor utsträckning hanterar information är de en del av den 

kunskapscirkulation som Lyotard talar om. Lyotard befinner sig sålunda på ett 

annat plan då han i första hand talar om vetenskaplig kunskap och dess produkt-

ion. Dock finns det paralleller att dra eftersom dessa stora samhälleliga föränd-

ringar påverkar även biblioteksverksamheten. 

Bibliotekens uppgift är att förmedla information till sina användare och på så 

sätt har biblioteken och bibliotekarierna en liknande uppgift som läroinstitutioner. 

Även genom biblioteken reproduceras kunskap och också detta blir legitimerande 

för den information som förmedlas. När ny teknik sprids förändras människors 

sätt att förhålla sig till information och kunskap och biblioteken blir en del av det 

postmoderna samhället eftersom deras uppgift är att förmedla information. I syn-

                                                 
9 Lyon, D. (1998), Postmodernitet, s. 49. 
10 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 3. 
11 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 3. 
12 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 4. 
13 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 24 f. 
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nerhet datoriseringen av världen har bidragit till att förändra sättet som informat-

ion och kunskap hanteras. Datorer och Internet tillgängliggör information på ett 

sätt som är svårt att jämföra med hur det var tidigare.  

En av konsekvenserna av ett datoriserat samhälle är att ”de stora berättelser-

na”, eller metaberättelserna, förlorar sin trovärdighet.14 En metaberättelse är en 

abstrakt idé som strävar efter att förklara verkligheten och exempel på det är sta-

ter, institutioner och historiska traditioner.15 Om man skulle ta den här idén till 

biblioteksvärlden kan en metaberättelse handla om hur dokument ska organiseras 

och klassificeras. Det svenska klassifikationssystemet SAB skulle kunna ses som 

en metaberättelse eftersom det strävar efter att förklara och generalisera hur värl-

den ser ut. Med detta system kommer vissa värderingar och det kan därför verka 

exkluderande. John Storey tolkar Lyotard så att metaberättelser agerar inklude-

rande och exkluderande, som en homogeniserande kraft. Heterogenitet placeras 

utanför och tystas eftersom dessa röster inte följer den universella ordningen som 

metaberättelsen representerar. I den postmoderna tiden, då metaberättelserna faller 

och tappar sin trovärdighet, kan tidigare marginaliserade röster göra sig hörda. 

Denna pluralitet kräver mångfald och heterogenitetet över homogeniteten.16 Man 

skulle kunna säga att motsatsen till de stora metaberättelserna är de små berättel-

serna, med andra ord de som tidigare varit marginaliserade och inte legitimerade 

av den härskande metaberättelsen. Den här aspekten av postmoderna teorier är 

något som jag tar vara på i min studie. Med ny teknik får nya röster chans att hö-

ras och vad står inte biblioteket för om inte mångfald och främjande av pluralitet?  

Lyotard och Bibblan svarar 

I uppsatsen tolkar och utvecklar jag Lyotards tankar om det postmoderna relativt 

självständigt. Det är nödvändigt för att inte göra argument och slutsatser alltför 

snåriga men också för att Lyotards text har ett antal år på nacken och inte till fullo 

innefattar den komplexitet som Internet för med sig. Min tes är att man inom en 

informationsförmedlande svarstjänst som Bibblan svarar kan finna drag av det 

som Lyotard och andra postmoderna teoretiker talar om. Eftersom Bibblan svarar 

är ett webbaserat verktyg för att finna information och kunskap borde det finnas 

postmoderna karaktärsdrag i tjänsten. Min hypotes är att webbformen påverkar 

svarstjänsten i stor grad och att Bibblan svarar präglas av en pluralitet som upp-

står när man arbetar på och genom Internet. Informationen som förmedlas är inte 

styrd av biblioteket utan påverkas i stor utsträckning av den sociala tillvaro och 

mångfaldighet som finns på webben i dag. Eftersom Lyotards teorier om det 

postmoderna tillståndet rör sig på ett så pass högt plan krävs det att man är ganska 

                                                 
14 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 37. 
15 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 14. 
16 Storey, J. (2006), Cultural Theory and Popular Culture, s. 132. 
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flexibel i sina tolkningar. Detta kan bland annat ske med hjälp av tidigare forsk-

ning som har gjorts på området. Lyotard talar om kunskapens status inom hela 

samhällen, medan jag ämnar tillämpa dessa teorier på ett väldigt specifikt område. 

Den gemensamma grunden för det postmoderna enligt Lyotard och Bibblan sva-

rar blir just tekniken och dess konsekvenser. 



 14 

Källmaterial och metodredovisning 

Metod för urval av källmaterial 

I den här studien har jag valt att använda mig av två olika metoder när det gäller 

att få fram källmaterial. Dels handlar det om kvalitativa intervjuer med fyra med-

arbetare från Bibblan svarar och dels material från webbsidan som jag har grans-

kat. Eftersom undersökningsobjektet är en webbaserad referenstjänst är det natur-

ligt att studera webbsidan och de egenskaper som den har. Studien av webbsidan 

syftar till att få inblick i vilken form informationen tar och hur den påverkas av att 

förmedlas och hanteras på Internet. Men eftersom det är svårt att få bättre insikt i 

Bibblan svarar endast utifrån att analysera webben har även ett antal kvalitativa 

intervjuer gjorts för att få ett perspektiv inifrån tjänsten. Dessa intervjuer har 

gjorts framför allt för att få inblick i bibliotekariens roll inom Bibblan svarar och 

hur de ser på hanteringen av informationen inom tjänstens ramar.  

Intervju som metod valdes för att få en bättre inblick i verksamheten, en in-

blick som kan vara svår för en utomstående att få. Eftersom det handlar om en 

sådan konkret verksamhet tedde intervjuer med medarbetare som det mest natur-

liga. Informanterna, som intervjupersonerna i fortsättningen kommer att kallas, 

har alla olika uppgifter och roller inom svarstjänsten. Det var ett medvetet val att 

intervjua personer med varierade arbetsuppgifter för att få en bredare uppfattning 

om tjänstens karaktär och det arbete som utförs inom den. Enligt Kvale är en kva-

litativ forskningsintervju ute efter att ”förstå världen från undersökningspersoner-

nas synvinkel [och att] utveckla mening ur deras erfarenheter”.17 Många av de 

slutsatser och analyser som utvecklas i den här studien baseras sålunda på ett antal 

individers egna idéer och tankar om hur en specifik del av världen ser ut. Under 

de fyra intervjuerna ställdes ett antal frågor som konstruerades utifrån de fråge-

ställningar som ligger till grund för studien.18 Frågorna är med andra ord uppde-

lade efter teman och enligt Kvale kan en strukturerad tematisk intervjuteknik un-

derlätta om man sedan vill ”stukturera intervjun teoretiskt under analysen.”19 Den 

här typen av tematiserad intervju passar bättre när det finns ett utpräglat teoretiskt 

perspektiv. Det kan vara intressant att notera att det finns postmoderna metoder 

                                                 
17 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 17. 
18 Se bilaga. 
19 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147. 
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för kvalitativt metodarbete. I just den här studien har detta dock inte uttalat an-

vänts även om Kvale anser att det inom det postmoderna tänkandet finns ”en öp-

penhet för den kvalitativa mångfalden” och för lokala meningar. Denna postmo-

derna metod har valts bort eftersom den till stor del handlar om språkliga aspekter 

och att finna konflikter som produceras i intervjusituationen.20 Detta skulle till 

exempel kunna ske genom en diskursanalys. Dock är inte syftet med denna under-

sökning att studera diskurser utan att på ett mer omfattande sätt se hur teknik och i 

sin tur det postmoderna samhället påverkar Bibblan svarar och den information 

som förmedlas där.  

Det är en relativ ny företeelse att undersöka en webbsida och att forska inom 

detta område. Eftersom Internet är i ständig förändring kan en hel del problem 

uppstå i arbetet. I Internet Inquiry: Conversations about Method skriver Annette 

N. Markham hur webbaserad forskning är ett av de hetaste undersökningsområ-

dena inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena. Det finns på 

Internet möjlighet att undersöka frågor som ingen har studerat tidigare och att 

utveckla nya teorier.21 Då det inte finns några riktigt etablerade metoder för den 

här typen av studier har jag försökt strukturera arbetet på egen hand. Dock har jag 

tagit en del råd utav Sveningsson, Lövheim och Bergquists bok Att fånga Nätet: 

Kvalitativa metoder för Internetforskning. Bland annat skriver de att en webbplats 

alltid är kopplad till världen utanför och inte är en isolerad företeelse. Ofta kan det 

handla om länkar till andra webbsidor eller andra tjänster.22 Detta blir aktuellt i 

och med att nätverkstjänsterna Facebook och Twitter används i arbetet med Bibb-

lan svarar. Dock är Att fånga Nätet och behandlar inte alls sociala nätverkstjäns-

ter. Men eftersom mina analyser rör dessa tjänster på en mer generell nivå är inte 

detta ett problem. I min studie av Bibblan svarar har jag valt att undersöka dels 

svarstjänstens huvudsakliga webbsida och dels dess arkiv. I studien av webbsidan 

analyseras bland annat den form och funktion som sidan har samt även de frågor 

och svar som finns i arkivdelen. Utifrån de sekundära frågeställningarna och till 

viss del intervjufrågorna har jag granskat de funktioner som finns på webbsidan. 

Dessutom har jag sammanställt en del av de frågor och svar som finns i arkivde-

len. För att underlätta arbetet och för att ge det struktur har jag valt att undersöka 

frågor under en begränsad tidsperiod. De frågor och svar som har studerats har 

publicerats på sidan under de två första veckorna av februari 2012, alltså mellan 

2012-02-01 och 2012-02-14. Denna period har valts eftersom verksamheten har 

varit i gång i ett antal månader och de som arbetar med Bibblan svarar har kom-

mit väl i arbetet. Att begränsa tidsperioden för studien påverkar självklart resulta-

tet eftersom frågorna under de två veckorna besvaras av ett begränsat antal biblio-

tekarier. Dock krävs en avgränsning för att göra materialet mer hanterbart. 

                                                 
20 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 68 f. 
21 Markham, A. N. & Baym, N. K. (2009), Internet Inquiry, s. 135. 
22 Sveningsson Elm, M., Lövheim, M. & Bergquist, M. (2003), Att fånga nätet, s. 156. 
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Metod för analys av källmaterialet 

Det ska också sägas några ord om hur själva materialet har behandlats och vilken 

teoretisk prägel denna analys har. Det finns många sätt att analysera källmaterial 

men den metod som fungerar bäst utifrån studiens syfte är att göra en teoretisk 

tolkning av intervjuerna och det övriga materialet. Kvale definierar en ”teoretisk 

tolkning” som ”en teoretiskt präglad tolkning av intervjuer” där ett specifikt per-

spektiv används för att belysa olika aspekter av det som studeras.23 Det teoretiska 

perspektiv som anläggs på källmaterialet i den här undersökningen är en postmo-

dern teori utvecklad av Jean-François Lyotard. Teorin syftar bland annat till att 

lyfta fram intressanta aspekter hos Bibblan svarar och förhoppningsvis kan denna 

infallsvinkel ge forskningsområdet något nytt. Ingen ”avancerad analytisk teknik” 

har tillämpats24, utan analyserna har gjorts utifrån frågeställningarna och de 

aspekter som har varit relevanta att lyfta fram.  

Reliabilitet och validitet 

Den här studien syftar inte till att säga något generellt om virtuella referenstjänster 

utan endast till att närmare undersöka Bibblan svarar. De slutsatser som görs bas-

eras på de intervjuer som har genomförts och det material som samlats in från 

webben. Det källmaterial som ligger till grund för den här studien är dels resulta-

tet från intervjuerna, vilka har renskrivits och sammanställts, och dels de observat-

ioner som har gjorts på webben och den sammansanställning som har gjorts av 

frågor och svar. Källmaterialet kan anses vara pålitligt framför allt eftersom det 

har tagits fram utefter genomtänkta och strukturerade ramar. Intervjuerna har som 

tidigare nämnts strukturerats efter tema och frågorna har ställts till samtliga in-

formanter under samma förutsättningar. Informanterna kan anses som tillförlitliga 

eftersom samtliga är väl insatta i sina arbetsuppgifter och dessutom har flera års 

erfarenhet av bibliotekarieyrket och referensarbete. Validitet är också en viktig 

aspekt av en forskningssituation och enligt Kvale ska validering genomsyra hela 

forskningsprocessen. Den ska med andra ord ske under hela studiens gång, inte 

endast i slutstadiet. Kvale ställer upp olika stadier av validering och dessa är tema-

tisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering.25 Det 

finns här inte utrymme att gå igenom alla dessa stadier mer ingående, men sam-

manfattningsvis handlar det om att i varje fas göra väl genomtänkta val och att 

kontrollera att studiens olika komponenter fungerar tillsammans. 

                                                 
23 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 253. 
24 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 254. 
25 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 267. 
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Forskningsöversikt 

Digitala och virtuella referenstjänster 

Att tillhandahålla referensservice är grundläggande för alla typer av bibliotek och 

allt eftersom ett samhälle utvecklas krävs utveckling av de former av service som 

tillhandahålls. En sådan tjänst kan vara inriktad på att svara på enkla frågor men 

även på att hänvisa vidare till källor som användaren behöver. Bibblan svarar är 

kopplad till folkbibliotek i hela Sverige och har som mål att kunna besvara alla 

sorters frågor inom alla ämnen. Enligt Jia Liu är virtuella och digitala referens-

tjänster det senaste steget i referensservicens evolution och är en direkt följd av 

det ökade behov av information i dagens samhälle.26 De virtuella referenstjänster-

na tar många olika skepnader för att uppfylla olika krav och behov som finns hos 

bibliotekens användare. Dessutom måste de vara tillräckligt bra för att kunna tävla 

med de andra alternativ som finns tillgängliga, dels olika sökmotorer och dels de 

kommersiella svarstjänsterna. Informationstjänster finns inte bara inom biblio-

teksvärlden utan även inom andra institutioner och verksamheter. När en svars-

tjänst är kopplad till ett bibliotek är fördelen att frågorna besvaras av profession-

ella bibliotekarier som ofta är bekanta med olika ämnesområdens sökverktyg och 

tjänster.  

En form av referenstjänst som biblioteken ofta använder är e-post eller någon 

form av e-postformulär. Enligt Liu blev referensfrågor över e-post vanligt när allt 

fler människor fick tillgång till den tekniken. Man kan då se e-postformuläret som 

en förlängning av denna form av kommunikation.27 Det är ett sådant formulär som 

Bibblan svarar använder sig av. Man skriver helt enkelt in sin fråga i ett fält på 

webbsidan och det valet man kan göra handlar om vilket språk man vill fråga på. 

Utformningen är relativt enkel och påminner mycket om en sökmotor som till 

exempel Google. Man får sedan sitt svar skickat till sin e-post. Dessutom finns 

möjligheten att ställa frågor till Bibblan svarar på Twitter och Facebook. Det 

finns både fördelar och nackdelar med de olika formaten, men det återkommer jag 

till längre fram i studien. Poängen är att en webbaserad referenstjänst inte har ett 

                                                 
26 Liu, J. (2007), The Evaluation of Worldwide Digital Reference Services in Libraries, s. 13. 
27 Liu, J. (2007), The Evaluation of Worldwide Digital Reference Services in Libraries, s. 28. 
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specifikt utseende eller syfte utan varierar beroende på vad som användarna krä-

ver eller vad tekniken tillåter.  

Handböcker 

Att hantera referensfrågor är en praktisk uppgift och detta gäller även för arbete 

över webben. Det finns därför många handböcker i hur man rent konkret startar 

upp och arbetar med referenstjänster av olika slag. Dessutom krävs kompetens för 

att hantera den teknik som används. Ett exempel på en handbok är den redan 

nämnda The Virtual Reference Librarian’s Handbook av Anne Grodzins Lipow 

som var en framstående forskare inom fältet. Grodzins Lipow diskuterar i sin bok 

problem och fördelar med tjänster av den här typen men ger även sakliga och an-

vändbara råd om att köpa mjukvara, uppdatera bibliotekets policy, utveckla 

webbplatser och marknadsföring.28 Hon är dock noga med att påpeka att hon inte 

argumenterar emot det fysiska bibliotekets fortsatta existens utan endast för en 

utveckling av informationstjänster på Internet.29 Den enorma mängd av informat-

ion som finns tillgänglig genom webben drar till sig nya användare och de behö-

ver enligt Lipow hjälp att sålla bland allt som finns tillgängligt. Hon anser att refe-

rensbibliotekarierna är de som är mest lämpade att hjälpa användarna med detta 

men eftersom det har gått långsamt att med att utveckla dessa tjänster har kom-

mersiella krafter fyllt tomrummet.30 Ett svenskt exempel på detta är svarstjänsten 

118 100 Svar på allt där man kan fråga om vad som helst över SMS eller genom 

deras webbsida. Bibblan svarar lanserar sig istället som en gratis svartjänst och 

detta ligger i linje med den demokratiska tanke som omger biblioteken. En annan 

skillnad kan vara att referensbibliotekarier inte alltid ger direkta svar på direkta 

frågor utan istället refererar till var informationen som användaren söker kan fin-

nas. 

Medan Lipow behandlar hur man startar en virtuell referenstjänst och integre-

rar den i bibliotekets verksamhet ger Diane K. Kovacs i The Virtual Reference 

Handbook: Interview and Information Delivery Techniques for the Chat and E-

Mail Environments råd om hur man utvecklar sin kompetens i intervjusituationer 

över webben. Fokus ligger på själva referensintervjun och boken avhandlar kom-

munikationen som äger rum i den digitala miljön, både med e-post och med 

chatt.31 Hon argumenterar för hur bibliotekens fokus har skiftat från ägandet av 

material till informationens åtkomlighet eftersom fler människor med hjälp av 

Internet och webbaserade informationstjänster söker information hemifrån. Detta 

innebär att bibliotekarierna måste locka användarna till tjänsten och göra servicen 

lättillgänglig för dem. Kovacs är liksom Lipow noga med att påpeka att webbase-

                                                 
28 Lipow, A. (2002), The Virtual Reference Librarian’s Handbook. 
29 Lipow, A. (2002), The Virtual Reference Librarian’s Handbook, s. xix f. 
30 Lipow, A. (2002), The Virtual Reference Librarian’s Handbook, s. 1. 
31 Kovacs, D. K. (2007), The Virtual Reference Handbook. 
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rad referensservice inte är till för att ersätta referensarbetet på det fysiska biblio-

teket. Men de menar att det måste finnas kompetenta bibliotekarier som kan han-

tera frågor över Internet lika bra som i det fysiska biblioteket.32 Kort anser Kovacs 

att för att vara en lämplig referensbibliotekarie i ett virtuellt sammanhang måste 

man vara bekväm med teknologin, känna tillit till sättet att kommunicera och vara 

kompetent inom referensarbetet.33 En referensbibliotekaries tillvaro blir något mer 

komplex när dennes arbete tas till webben. Teknologin blir en viktig faktor och 

det krävs vana och kompetens för att arbeta i ett sådan varierad miljö som Inter-

net. En del av de råd som Kovacs lägger fram kan te sig väldigt grundläggande, 

men är inte desto mindre viktiga för ett effektivt arbete. Lipow och Kovacs böcker 

är endast ett par exempel på handböcker som finns tillgängliga men de illustrerar 

väl vad sådan här litteratur kan omfatta.  

Utvärderande studier 

En annan variant av forskning som är vanligt inom det här området är utvärdering 

av olika referenstjänster. Att utveckla och att arbeta med elektroniska referens-

tjänster är fortfarande en relativt ny företeelse och för att utveckla servicen krävs 

det att man hela tiden tänker kritisk kring detta fenomen. Ett sätt att göra det är 

genom kvantitativa undersökningar som Lawrence Olszewski och Paula 

Rumbaughs artikel ”An International Comparison of Virtual Reference Services”. 

De behandlar det virtuella referensarbete som äger rum på akademiska bibliotek 

och folkbibliotek utanför USA. Bland annat undersöks vilka slags frågor som 

ställs, vilka ämnen de berör och hur lång tid det tar att få svar på frågorna. Syftet 

med artikeln är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika tjäns-

terna. Man behandlar även faktorer som ursprungsland och språk och huruvida det 

har skett några förändringar mellan 2006 och 2008.34 Resultaten var bland annat 

att engelska är det vanligaste språket som används, att hälften av frågorna berör 

humanistiska ämnen och att frågor av det tekniska slaget har fördubblats under de 

två åren som studien pågick. Men man var också intresserad att undersöka 

huruvida svarstiden har förbättrats, vilket den har i de flesta fall.35 Den här sortens 

kvantitativa studier kan vara relevanta om man är intresserad av att se utveckling 

inom området och även hur tjänster kan förbättrats. Dock är artikeln inte lika rele-

vant för min undersökning som mer i detalj och med kvalitativa metoder syftar till 

att studera ett mindre område. Jag har tagit upp Olszewski och Rumbaughs artikel 

för att visa på vad som kan finnas i den andra sidan av spektrumet.  

                                                 
32 Kovacs, D. K. (2007), The Virtual Reference Handbook, s. 1 f. 
33 Kovacs, D. K. (2007), The Virtual Reference Handbook, s. 25. 
34 Olszewski, L. & Rumbaugh, P. (2010), ”An International Comparison of Virtual Reference Services”. 
35 Olszewski, L. & Rumbaugh, P. (2010), ”An International Comparison of Virtual Reference Services”, 

s. 367. 
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Ett annat exempel på en utvärderande studie är The Evaluation of Worldwide 

Digital Reference Services in Libraries från 2007 och i den diskuterar Jia Liu hur 

digitala referenstjänster söker förbättra världen genom att ge bättre service åt dem 

som använder dessa. Tjänsterna frigör sig från tidsbestämda och rumsliga be-

gränsningar vilket gör dem viktiga i en värld som mer och mer karaktäriseras av 

globalisering och internationalisering.36 I boken söker författarna att utvärdera 

olika referenstjänster över hela världen och att ge läsaren en förståelse för den här 

typen av biblioteksservice. Fördelen med en sådan undersökning är att den kan 

hjälpa att förbättra servicen för användarna.37 I undersökningen, som gjordes både 

ur ett västerländskt och ur ett asiatiskt perspektiv, kom man fram till att de flesta 

användare av de olika referenstjänsterna var överlag nöjda med den hjälp de hade 

fått. Mer specifika resultat inkluderade bland annat att det var en fördel om refe-

renstjänsten var på engelska och att kvaliteten på referenstjänster inte är balanse-

rad över hela världen. I länder i Afrika var andelen svar på referensfrågor lägst 

medan den var högst i Australien.38 Det finns inte utrymme att gå in närmare på 

alla resultat men i studien finns även förslag på ytterligare forskningsfrågor som 

kan vara relevanta om man vill utvärdera och utveckla referenstjänster. 

I Digital Versus Non-Digital Reference: Ask a Librarian Online and Offline 

diskuteras precis som titeln antyder fördelar och nackdelar med virtuella och trad-

itionella referenstjänster. Med det ”traditionella referenssamtalet” menas ett refe-

renssamtal som sker i det fysiska rummet, delvis säga ansikte mot ansikte. Inte 

alla artiklar i antologin är relevanta för min studie, men Mita Sen-Roys ”The 

Social Life of Digital Reference: What the Technology Affords” tar upp vad an-

vändare kan finna fördelaktigt med webbaserat referensarbete. Enligt Sen-Roy 

talas det ofta om huruvida virtuella referenstjänster kommer att ersätta tradition-

ella sådana. Författaren berör ämnen som synlighet, innehåll och geografisk till-

gänglighet. Huvudpoängen är att virtuella referenstjänster ska användas så länge 

de spelar på teknikens styrkor.39 En annan artikel ur boken är skriven av Doreen 

Sullivan och är en studie av referensservice via e-post hos olika folkbibliotek i 

Australien. Målet med studien som redovisas i ”Characteristics of E-Mail Refe-

rence Services in Selected Public Libraries, Victoria, Australia” är att undersöka 

vilken typ av frågor som ställs via e-post och i detta ingår bland annat att studera 

hur bibliotekarier formulerade svaren. 47 procent av frågorna kunde därefter klas-

sas som forskningsfrågor, men endast 25,1 procent skulle användas i formella 

utbildningar. Intressant att notera är att ingen av de bibliotekarier som intervjua-

des hade fått någon formell utbildning när det gällde virtuell referensservice utan 

                                                 
36 Liu, J. (2007), The Evaluation of Worldwide Digital Reference Services in Libraries, s. xiii. 
37 Liu, J. (2007), The Evaluation of Worldwide Digital Reference Services in Libraries, s. 1 f. 
38 Liu, J. (2007), The Evaluation of Worldwide Digital Reference Services in Libraries, s. 132. 
39 Sen-Roy, M. (2004), ”The Social Life of Digital Reference: What the Technology Affords”. 
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hade fått sin träning genom arbetet eller var självlärda.40 De flesta av artiklarna i 

Digital Versus Non-Digital Reference: Ask a Librarian Online and Offline har 

som fokus att jämföra den traditionella referenstjänsten med den webbaserade. 

Studierna är utväderande i sin natur och söker definiera de fördelar och de be-

gränsningar som finns med digital eller virtuell referensservice. Detta kan vara ett 

tecken på att tekniken och den här sortens arbete fortfarande är relativt nytt, trots 

att det har använts sedan 1980-talet.41 

Det kan även vara relevant att se vad för sorts forskning inom de aktuella om-

rådena som har gjorts på de olika universiteten och högskolorna. För att göra den 

tidigare forskningen mer hanterbar kommer endast uppsatser på master – och ma-

gisternivå att behandlas. Även inom detta område finns exempel på utvärderande 

studier. Christian Kleinhenz har i sin magisteruppsats från 2008 studerat de språk-

liga strategier som används av bibliotekarier och användare vid referenssamtal 

inom chattfunktionen som Fråga biblioteket tillhandhöll. En av slutsatserna blir 

att trots att en relativt informell kommunikation äger rum finns det ändå tendenser 

till att bibliotekarien befinner sig i en maktposition i förhållande till användaren. 

Kommunikationen spelar enligt Kleinhenz en viktig roll i ett virtuellt referenssam-

tal och detta visar sig tydligt ”i ett resurssnålt medium som det virtuella chatt-

rummet”.42 Jörgen Mårtensson har också studerat Fråga biblioteket men då ur ett 

referenskritiskt perspektiv och jämfört denna tjänst med betaltjänsten 118100 Svar 

på allt. Han undersöker i sin masteruppsats bland annat om det vid ett referens-

samtal via dessa tjänster hade underlättat med personlig kontakt mellan användare 

och den som svarar på frågan. Detta kan vara relevant eftersom alla frågor inte 

alltid är helt färdigformulerade.43 Att jämföra hur referenstjänst på webben och på 

det fysiska biblioteket mäter sig med varandra verkar vara något som många fors-

kare tar fasta på. Det kanske blir naturligt eftersom den här typen av service ännu 

är relativt ny. En del av de frågor som uppstår kring webbaserad teknik tas också 

upp i den här studien och det blir rimligt att därför också beröra det traditionella 

referenssamtalet på det fysiska biblioteket. 

Biblioteket och det postmoderna 

Det har gjorts en hel del undersökningar av bibliotek och biblioteksrelaterad verk-

samhet ur postmoderna synvinklar. Att hitta studier som behandlar virtuella refe-

renstjänster ur ett postmodernt perspektiv är däremot mer problematiskt. Vanligast 

                                                 
40 Sullivan, D. (2004), ”Characteristics of E-Mail Reference Services in Selected Public Libraries, Victoria, 

Australia”. 
41 Sullivan, D. (2004), ”Characteristics of E-Mail Reference Services in Selected Public Libraries, Victoria, 

Australia”, s. 52. 
42 Kleinhenz, C. (2008), Närhet och distans i det virtuella referenssamtalet, s. 55. 
43 Mårtensson, J. (2011), Är frågan färdigformulerad?, s. 54. 
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är att postmodernitet tas upp när man ska diskutera de nya typerna av folkbiblio-

tek som håller på att utvecklas. Man kan på det här sättet placera biblioteket och 

dess verksamhet i en större kontext och se underliggande strukturer och ström-

ningar som påverkar sättet som vi ser på och använder oss av bibliotek och dess 

resurser. I det här avsnittet kommer jag därför att behandla en del av den forsk-

ning som har gjorts inom bibliotek – och informationsvetenskap i koppling till de 

postmoderna idéerna även om de inte direkt behandlar referenstjänster. Det kan 

vara relevant att se att det går att applicera postmodernt tänkande på biblioteks-

verksamheter och dessutom se vilka nya och intressanta resultat som kan fram-

komma i dessa undersökningar.  

I Pamela N. Martins ”Societal Tranformation and Reference Services in the 

Academic Library: Theoretical Foundations for Re-Envisioning Reference” häv-

dar författaren att dagens bibliotek måste bevaka förändringar i samhället och 

agera utefter det för att förbättra referensarbetet. Hon anser att en förståelse för 

informationssamhället kan förklara varför referensfrågorna har minskat drastiskt 

på biblioteken under de senaste åren. Med postmodernitet som en ram skulle 

framför allt forskningsbibliotek kunna göra sina tjänster mer tilltalande för använ-

darna.44 Martins fokus ligger på akademiska bibliotek eller forskningsbibliotek 

men artikeln är relevant för min studie eftersom den placerar referensarbetet i en 

postmodern kontext. Liksom mycket annan forskning är målet att kunna förbättra 

den här typen av service och att inte låta bibliotekens verksamhet och kompetens 

inom området överlåtas till Google. Martin menar att man istället för att tala om 

generationsklyftor och teknologiska problem istället måste undersöka informat-

ionens ökade betydelse och det ökande behovet av webbaserad information i ett 

bredare perspektiv. Teorier om det postmoderna samhället och informationssam-

hället skulle då klargöra hur informationens karaktär förändras och i vilken kultu-

rell och samhälleliga kontext som användarna befinner sig i.45 Målet med sådana 

studier skulle vara att förbättra referensarbetet men framför allt att hålla det vid liv 

i en värld där information kan kännas förrädiskt lättillgänglig.  

Att teorier om det postmoderna relateras till referensarbete inom bibliotek är 

som sagt relativt ovanligt. Men Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik 

Jochumsen diskuterar i ”Problems and Possibilites: The Public Library in the 

Borderline between Modernity and Late Modernity” förhållandet mellan folk-

biblioteket och de samhälleliga och kulturella förändringarna, då mer specifikt 

modernitet och postmodernitet. Även om detta inte direkt berör mitt undersök-

ningsområde befinner sig trots allt Bibblan svarar inom ett folkbibliotekssam-

manhang och påverkas av samma strömningar som resten av biblioteksverksam-

heten. Rasmussen och Jochumsen argumenterar för att det traditionella folkbiblio-

                                                 
44 Martin, P. N. (2009), ”Societal Transformation and Reference Services in the Academic Library”, s. 7. 
45 Martin, P. N. (2009), ”Societal Transformation and Reference Services in the Academic Library”, s. 1. 
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teket är en produkt av moderniteten då tron på framtiden var stark. Dagens folk-

bibliotek är däremot en produkt av det postmoderna samhället och präglas av 

komplexitet och förvirring. Denna postmoderna biblioteksverksamhet saknar 

dessutom riktning.46 Trots att det kanske är mer naturligt att undersöka praktiska 

frågor inom biblioteksverksamhet får man inte förbise djupare och mer teoretiska 

problem som berör sociala och kulturella förändringar. De tankar och strömningar 

som finns i ett samhälle påverkar biblioteksverksamhet i allra högsta grad.  

Nicholas Joints artikel “Digital Libraries and the Future of the Library Pro-

fession” tar upp ett bibliotek som just nu befinner sig i ett gränsland mellan det 

gamla och nya. Fortfarande finns modernitetens krav på ordning och struktur kvar 

men samtidigt håller en postmodern biblioteksverksamhet på att utvecklas, bland 

annat på webben.47 Den nya verksamheten präglas bland annat av en stor variation 

av dokumenttyper, brist på struktur, problem att kontrollera information och frå-

gor om hur man ska bevara digitalt material.48 Det finns helt enkelt inget tradition-

ellt bibliotek i den postmoderna världen. Biblioteksverksamhetens största utma-

ning kommer enligt Joint att vara den nya digitala ordningen med dess sociala 

mjukvara, interaktiva nätverk och frigjorda attityd mot lagring och spridning av 

information.49 Joints artikel ger en bra överblick om vad som pågår inom biblio-

teksvärlden i dag och hur detta i sin tur kan relateras till uppfattningar om det 

postmoderna. Joint är noga med att påpeka att den nya utvecklingen knappast är 

slutet för biblioteken eller bibliotekarieyrket, men att den kräver en hel del an-

passning och omvärdering av traditionella uppfattningar om vad ett bibliotek är 

och ska vara.50 

Ett område som är lämpligt för postmoderna teorier är klassifikation och or-

ganisation av information. Johan Peterson har skrivit magisteruppsatsen ”Klassi-

fikation och ordning: En studie av klassifikationssystemets roll i bibliotekariens 

arbete” och där bland annat anlagt Zygmunt Baumans ”postmodernistiska teorier 

om samhällets ständiga jakt på ordning” på bibliotekets verksamhet.51 Resultatet 

visar att bibliotekarierna som har intervjuas i studien anser att klassifikation är 

nödvändigt för att biblioteket ska fungera och att det kommer att fortsätta att fin-

nas kvar.52 Postmoderna teorier som behandlar metaberättelser och övergripande 

strukturer i samhället ter sig lämpade för studier av ordning och klassificering. 

Men postmodern teori har även använts i diskursanalyser av olika slag. Ett exem-

pel på det är Anna-Karin Rennemarks masteruppsats ”Bilder av biblioteket: en 

ideologianalys av debatten omkring privatisering av folkbiblioteket”. Rennemark 

                                                 
46 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2007), ”Problems and Possibilities”, s. 45 f. 
47 Joint, N. (2007), ”Digital Libraries and the Future of the Library Profession”. 
48 Joint, N. (2007), ”Digital Libraries and the Future of the Library Profession”, s. 17. 
49 Joint, N. (2007), ”Digital Libraries and the Future of the Library Profession”, s. 22. 
50 Joint, N. (2007), ”Digital Libraries and the Future of the Library Profession”. 
51 Petersson, J. (2011), Klassifikation och ordning, s. 16. 
52 Petersson, J. (2011), Klassifikation och ordning, s. 50. 
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har genom en diskursanalys analyserat vilka ideologier som framkommer i sam-

band med debatter om privatisering av bibliotek. 53 Hon intar ett ”institutionellt 

perspektiv på folkbiblioteket” som anknyter till ”utvecklingen av ett postmodern-

istiskt samhälle”.54 Till skillnad från Peterson applicerar Rennemark de postmo-

dernistiska idéerna på hela folkbibliotekets verksamhet istället för en specifik del 

av biblioteksvärlden. Rennemark försöker att urskilja om det finns tecken på 

postmodernitet inom debatten om privatiseringen av folkbibliotek. En liknande 

diskursiv studie gör Maija Rantanen som undersöker huruvida man kan urskilja en 

”postmodernistisk folkbiblioteksdiskurs” i debatter om folkbibliotekens verksam-

het. Hon finner en viss ”värdeförskjutning” i debatterna men inget som talar tyd-

ligt för att det pågår ”en renodlad postmodern folkbiblioteksdiskurs”.55 Rantanens 

uppsats från 2004 har dock några år på nacken och det är möjligt att Rennemarks 

uppsats från 2011 visar en klarare bild av vad som sker inom biblioteksdebatten i 

Sverige i dag, om än på ett begränsat område.  

                                                 
53 Rennemark, A.-K. (2011), Bilder av biblioteket. 
54 Rennemark, A.-K. (2011), Bilder av biblioteket, s. 7. 
55 Rantanen, M. (2004), Folkbiblioteket och postmodernismen, s. 48. 
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Undersökning 

Undersökningsobjektet 

Exempel på referenstjänster 

Det finns många exempel på referenstjänster på Internet och i det här avsnittet 

presenteras ett fåtal av dem. Det kan vara intressant att närmare undersöka hur 

olika tjänster i Sverige och utomlands särskiljer sig. De olika tjänsterna kan vari-

era avsevärt när det gäller inriktning och målgrupp. Många bibliotek har enkla 

kontaktformulär på sina webbsidor. Till exempel har Uppsala universitetsbibliotek 

både e-postformulär och chatt. Chatten är bemannad vissa vardagar och mellan 

vissa tider. Det finns enligt deras webbsida inga speciella krav på den fråga som 

ställs och vilket ämne frågan ska gälla.56 En liknande tjänst har Kungliga biblio-

teket men då kan man endast ställa frågor om deras samlingar och material.57 En 

mer specialiserad informationstjänst som bemannas av personer som arbetar på 

bibliotek och museer är Lapponica där man kan ställa frågor om bland annat 

Lappland och de nordliga regionerna.58 Förutom ett webbformulär på webbsidan 

finns det också kontaktuppgifter till medarbetarna med information om vilken 

verksamhet de arbetar inom.59 Danmark har referenstjänsten Biblioteksvagten som 

liksom Bibblan svarar är ett nationellt samarbete mellan olika bibliotek i landet. 

Den danska tjänsten strävar efter att svara på alla typer av frågor, men till skillnad 

från Bibblan svarar deltar även forskningsbibliotek i samarbetet.60 Biblioteksvagt-

en har förutom ett webbformulär också en chatt, en sida på Facebook och även en 

SMS-tjänst där det går att skicka frågor med ett Sms-meddelande.61  

För att nämna några av de internationella referenstjänsterna kan man börja 

med den som organiseras av Library of Congress i USA. Library of Congress är 

det forskningsbibliotek som hör till USA:s kongress och kan anses vara landets 

nationalbibliotek.62 Deras tjänst är omfattande och är framför allt fokuserad på 

                                                 
56 Uppsala universitetsbiblioteks webbsida > Kontakta oss [2012-04-15]. 
57 Kungliga bibliotekets webbsida > Söka > Sökhjälp > Fråga biblioteket [2012-04-15]. 
58 Lapponica > Fråga om Lappland [2012-04-15]. 
59 Lapponica > Fråga om Lappland > Expertgrupp för referensservice på nätet [2012-04-15]. 
60 Biblioteksvagten > Om Biblioteksvagten > Baggrund og organisation [2012-04-15]. 
61 Biblioteksvagten > Chat og mobil [2012-04-15]. 
62 Wikipedia, engelskspråkiga, sökord: Library of Congress [2012-04-15]. 
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bibliotekets egna samlingar. Men det finns också möjlighet att ställa mer generella 

frågor om till exempel poesi eller film.63 The People’s Network är en digital refe-

renstjänst som organiseras av Englands folkbibliotek och där samarbetar totalt 80 

folkbibliotek. Förutom att ställa frågor genom webbformulär kan man även ut-

forska biblioteken och deras samlingar.64 Virtuella referenstjänster kan komma i 

alla möjliga former och ha många olika uppgifter. Vissa av tjänsterna är integre-

rade med ett specifikt biblioteks webbsida och har som uppgift att hjälpa låntagare 

att hitta olika sorters dokument. Andra tjänster, som Bibblan svarar, strävar efter 

att ge svar på alla slags frågor och är inte direkt anslutna till ett specifikt bibliotek. 

Det finns även exempel på kommersiella svarstjänster, men eftersom dessa inte 

ligger inom biblioteksområdet har jag valt att inte ta upp dem i den här översikten. 

Bakgrund till Bibblan svarar 

Bibblan svarar startade i september 2011 och är en vidareutveckling av den tidi-

gare virtuella referenstjänsten Fråga biblioteket. Enligt Hagelsjö och Sandeli ut-

vecklades Fråga biblioteket redan 1993 i samband med ett projekt som kallades 

för ”Den digitala salongen” där målet var att möta behovet av utveckling inom IT-

området. Projektet var ett samarbete mellan olika kulturella ”institutioner, före-

ningar och myndigheter”. Bibliotekens del i projektet var Fråga biblioteket som 

syftade till att ge människor möjlighet att få svar på sina frågor oberoende av var 

de bodde eller vilken tid på dygnet det var. Projektet lades ned en tid men återupp-

togs 1998 och då med en webbaserad databas, en sådan hade tidigare inte funnits. 

Den digitala salongen lades ned 2001 och Fråga biblioteket flyttades då till Kul-

turnät Sveriges server och fick även stöd av Statens kulturråd. Det är också Sta-

tens kulturråd som har bedrivit verksamheten sedan 2002. 2001 öppnades även en 

chattjänst i Fråga biblioteket som döptes till Bibliotekarie direkt.65 

Statens kulturråd gav 2006 Informations – och lånecentralerna i uppdrag att 

utveckla Fråga biblioteket.66 Från början bemannades Fråga biblioteket av både 

folkbibliotek och forskningsbibliotek men detta samarbete upphörde 2010.67 2010 

började en konkret vidareutveckling av den gamla tjänsten som senare kom att 

förvandlas till Bibblan svarar.68 Bibblan svarar administreras av informations – 

och lånecentralerna i Stockholm, Malmö och Umeå samt även av Internationella 

biblioteket. Finansieringen kommer från Kulturrådet men denna ska under 2012 

tas över av Kungliga biblioteket. Svarstjänsten lanserades i september 2011 under 

Bok & Bibliotek i Göteborg och runt 230 bibliotek runtom i Sverige bemannar 

                                                 
63 Library of Congress, webbsida > Ask a Librarian [2012-04-15]. 
64 The People’s Network > About us [2012-04-15]. 
65 Hagelsjö, M. & Sanderi, M. (2006), Nya förutsättningar, s. 36. 
66 Informations – och lånecentralerna, webbsida > Bibblan svarar [2012-04-19]. 
67 Det virtuella samtalet, blogg > Fråga biblioteket bemannas nu enbart av folkbiblioteken [2012-04-21]. 
68 ”Verksamhetsberättelse för Fråga biblioteket 2010”, Regionbibliotekets webbsida [2012-04-19]. 
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tjänsten. Förutom att man kan ställa frågor via webbformulär och få svar via e-

post ett dygn senare arbetar tjänsten också mycket med sociala nätverkstjänster. 

Inom den uppsökande verksamheten som arbetar med de sociala nätverkstjänster-

na Facebook och Twitter finns det 15 stycken bibliotekarier. Det ställdes runt 100 

frågor under de första två dygnen som Bibblan svarar låg uppe.69 

Beskrivning av Bibblan svarar 

Bibblan svarar är en nationell svarstjänst som ligger på en egen webbadress, 

http://www.bibblansvarar.se. Tjänsten är sålunda inte direkt kopplade till en speci-

fik bibliotekswebb utan är ett samarbete mellan bibliotek från hela Sverige. Rent 

estetiskt går webbsidans färger i mörka och dova färger. Bakgrunden liknar en 

träpanel och påminner om bokhyllor vilket för tankarna till ett traditionellt biblio-

tek. Övriga färger går huvudsakligen i grönt eller svart och texten går i vitt. Start-

sidan består förutom av en tydlig logga och länkar till undersidorna även av ett 

stort sökfält som har rubriken ”Vad vill du veta mer om?” Detta sökfält är den 

centrala funktionen på sidan och är placerad och utformad för att utmärka sig. Det 

framträder tydligt mot den mörka bakgrunden och expanderar när man markerar 

det. Det finns dessutom möjlighet att välja språk under sökfältet. Om man väljer 

ett annat språk ändrar texten i sökfältet språk. Till detta fält hör också en liten 

pratbubbla som informerar om hur många frågor som Bibblan svarar hittills har 

svarat på. 

Bibblan svarars startsida 

 

Bibblan svarar, startsida [2012-04-21].  

                                                 
69 Zorn, H. (2011), ”Bibblan svarar - snabbt populär”, s. 24. 
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På startsidan finns förutom sökfält och länkar till undersidor även fältet ”Senaste 

svar” där man kan se vilka frågor som har besvarats nyligen. En fråga består av 

rubrik, datum, tid för svar, vem som har svarat på frågan, ämnestaggar och även 

början av svaret. Man får klicka sig vidare för att se det utförliga svaret samt den 

kompletta frågan.  

”Senaste svar” 

 

 Bibblan svarar, startsida [2012-04-21]. 

På startsidan finns det dessutom en avdelning för ”Online just nu” där man kan se 

vilka medarbetare som just nu arbetar med att svara på frågor. Därifrån kan man 

navigera sig vidare till bibliotekariernas profilsidor. Längst ned på frågesidan kan 

man i fältet ”Frågetrenden” se de mest populära ämneskategorierna där de som är 

mest använda blir större än de som är mindre populära. Det finns även möjlighet 

att se vilka frågetrender som har rått under olika månader.  

En undersida till startsidan är ”Arkivet” där gamla frågor och svar finns lag-

rade. Till denna sida finns ett sökfält där man kan söka bland gamla svar men 

även välja ämneskategori. Om man väljer en kategori får man upp frågor och svar 

i kronologisk ordning med det senaste svaret längst upp. Annars liknar ”Arkivet” 

startsidan till utseende och utformning med både ”Senaste svar”, ”Online just nu”, 

”Hetast just nu” samt ”Frågetrenden” längst ned. Den andra undersidan kallas för 

”Vi som svarar” och där finns länkar till samtliga medarbetares personliga profi-

ler. De flesta har en profilbild, en kort beskrivning av sig själva samt taggade län-

kar med de ämneskategorier som de framför allt är kunniga i. Många, men inte 
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alla, medarbetare har även en länk där man kan ställa en fråga direkt till dem. Den 

sista undersidan är ”Om oss” där det finns en kort beskrivning av Bibblan svarar.  

”Vi som svarar” 

 

Bibblan svarar > Vi som svarar [2012-04-21]. 

Bibblan svarar har även ett konto på Twitter och en egen sida på Facebook och i 

dessa format är svarstjänsten begränsad till den form som nätverkstjänsterna har. 

Man kan ställa frågor till bibliotekarierna även genom dessa två tjänster. På webb-

sidan finns det ikoner som leder besökaren vidare till de olika nätverkssajterna. 

Förutom att svara på frågor genom dessa tjänster skriver Bibblan svarar också 

regelbundet om aktuella händelser. Om man har fått svar på en fråga finns det 

dessutom möjlighet att dela med sig av den på Facebook att klicka på en ikon som 

finns i svaret. 

Bibblan svarars sida på Twitter 

 

Källa: http://www.twitter.com/bibblansvarar [2012-04-21] 
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Bibblan svarars sida på Facebook 

 

Källa: http://www.facebook.com/bibblansvarar [2012-04-21]. 

Undersökningsdelens disposition 

Undersökningsdelen är uppdelad i tre huvudavsnitt som följer studiens tre sekun-

dära frågeställningarna. Det finns inget separat avsnitt för resultat, utan detta 

blandas med analyser och diskussioner utifrån källmaterial, de teoretiska utgångs-

punkterna och den tidigare forskningen. Det första huvudavsnittet behandlar 

sålunda den webbaserade form som Bibblan svarar har och analyserna utgår från 

frågor och problematik som kan uppstå kring detta. Undersökningsdelens andra 

avsnitt fokuserar på bibliotekarien och dennes roll inom Bibblan svarar. Slutligen 

behandlas den information som förmedlas genom svarstjänsten, med andra ord 

själva informationsförmedlandet. Den röda tråden genom studien är det postmo-

derna perspektivet på information och informationshantering som fastställt av 

Lyotard. I de tre olika delarna finns underrubriker som framför allt har baserats på 

de intervjufrågor som ställts till informanterna. Dessa underavsnitt har dock även 

påverkats av sådant som har framkommit när teorin har applicerats på resultatet. 

Informationsförmedling via Bibblan svarar 

Ovan har vi fått en inblick i hur Bibblan svarar ser ut och vad tjänsten har för 

funktioner och förlängningar. Det finns numera många möjligheter för hur man 

väljer att utforma en sådan här tjänst och vad man väljer att förmedla genom den. 

Men detta gör även tjänsten mer komplex i och med att informationen kan ta 
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många olika former och vägar för att nå fram till användarna. I det här avsnittet 

diskuteras den webbaserade formen som referensservicen tar och hur denna i sin 

tur påverkar hur information förmedlas till användarna. Avsnittet ämnar ge en 

inblick dels i hur Bibblan svarar fungerar och dels i hur ny teknik förändrar sättet 

som information hanteras. 

Grundtanken med webbtjänsten 

Det säger sig självt att om biblioteken vill utveckla sin egen verksamhet måste de 

befinna sig där användarna är. David W. Lewis menar att de gamla metoderna för 

referenssamtal inte längre är tillräckliga.70 Han jämför liksom många andra fors-

kare Internet med Gutenbergs tryckpress eftersom båda dessa tekniker har föränd-

rat sättet som vi hanterar information. Webben gör att amatörer kan producera och 

distribuera olika former av innehåll. Delning och skapande blir enklare och biblio-

teken måste ta steg för att kunna hänga med i denna utveckling.71 Mycket av den 

informationssökning som görs i dag sker på Internet och webbaserade källor har 

blivit oumbärligt för många. Informationsförmedling i en Internetmiljö blir 

sålunda viktigt för biblioteksverksamheten och Bibblan svarar är ett tecken på att 

detta uppmärksammas. Enligt informant B är Bibblan svarar i första hand utveck-

lad för användare som befinner sig i någon form lärande. Det kan handla om for-

mella situationer men även lärande som är baserat på allmänt intresse. En person 

ska kunna få hjälp oberoende av vad det egna biblioteket har för resurser.72 Man 

kan sålunda placera in Bibblan svarar i vad som Lyotard benämner som ett sam-

hälles ”kunskapscirkulation”. Enligt honom kommer teknologiska förändringar ha 

stor påverkan bland annat på hur information förmedlas.73 Bibblan svarar kan sä-

gas vara en produkt av all den nya teknik och det behov av lättillgänglig informat-

ion som är så pass vanligt i samhället i dag. Men även om en läroprocess påpekas 

av informanten är tjänsten tillgänglig för vem som helst. Det finns sålunda inte 

några formella krav på ämne eller studieinriktning.74  

Eftersom tjänsten är direkt kopplad till Sveriges folkbibliotek finns tanken om 

öppenhet för alla även på webben. Enligt Bibliotekslagen, som gäller för ”det all-

männa biblioteksväsendet”,75 ska biblioteken ”verka för att databaserad informat-

ion görs tillgänglig för alla medborgare”.76 Det framhålls även i paragraf 8 att man 

ska anpassa verksamheten för att även minoriteter ska gynnas av den.77 Bibblan 

svarar ska, som en del av Sveriges folkbibliotek, sträva efter att vara tillgänglig 

                                                 
70 Lewis, D. W. (2010), ”Reference in the Age of Wikipedia, or Not...”, s. 3. 
71 Lewis, D. W. (2010), ”Reference in the Age of Wikipedia, or Not...”, s. 5. 
72 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
73 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 4. 
74 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
75 Bibliotekslag (1996:1596), 1 §. Notisums lagbok [2012-05-10]. 
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för så många som möjligt. Detta kan bland annat ske genom att erbjuda en svars-

tjänst på andra språk än svenska. Här finns den pluralitet av röster som John 

Storey talar om och som är ett resultat av att det postmoderna tillståndet.78 Att 

öppna upp för flera språk kan man också ta till sig olika slags kulturer och per-

spektiv. Någon som talar spanska som modersmål men inte kan formulera sig lika 

väl på svenska kanske väljer att inte använda sig av en tjänst som är endast är 

svenskspråkig eftersom personen inte är bekväm med det språk som används. På 

detta sätt kan man förlora en fråga som kunde ha berikat den informationsbank 

som trots allt finns inom sådana här tjänster. Genom att inte tvinga användare att 

formulera sin fråga på ett visst språk finns mer utrymme för varierande typer av 

frågor. När man öppnar upp Bibblan svarar för andra språk och i sin tur andra 

kulturer och perspektiv berikar man verksamheten. Det svenska språket skulle i 

det här fallet kunna ses som en slags metaberättelse som användarna måste an-

passa sig efter. Dock lyfts speciellt minoriteter fram i bibliotekslagen och biblio-

teksverksamheten har som uppgift att främja mångfald och pluralitet. Med hjälp 

av den nya tekniken ska man möjliggöra för alla medborgare att få tillgång till 

information. Språkresurser som tidigare endast fanns på ett antal bibliotek kan nu 

användas nationellt genom en webbaserad tjänst. Att gynna minoriteter och att 

skapa mångfald ligger i linje med idén om att det i ett postmodernt samhälle 

kommer att finnas många röster som vill göra sig hörda. 

Enligt informant C ska det finnas en möjlighet även för dem som är svaga i 

det svenska språket att kunna få hjälp genom tjänsten. Man har en annorlunda 

inriktning med den flerspråkiga delen än med den svenska menar informanten. 

Meningen är att de fysiska biblioteken ska kunna använda sig av den flerspråkiga 

delen i sin kontakt med användare och kunna hänvisa dem till Bibblan svarar. 

Dock tror informant C att biblioteken glömmer bort det här i ganska hög grad.79 

Trots att det finns ett mål att Bibblan svarar ska tillgängliggöras för så många som 

möjligt finns det begränsningar. De språk som man i nuläget kan ställa frågor på 

är förutom svenska även arabiska, engelska, spanska, franska, polska, ryska, per-

siska och thailändska. Informant D tycker att det är bra att det finns möjlighet att 

ställa frågor på sitt modersmål. Till exempel kan frågor ställas om körkort och 

körkortsregler, något som enligt informanten är svårt att få tag på annars. Dessu-

tom förändras sådana webbsidor och en sida som finns på Vägverkets webb en 

vecka kan vara borta nästa vecka.80 Sådan praktisk information tas ofta för givet, 

men det kan underlätta mycket för någon som inte har svenska som modersmål. 

Bibblan svarar har med detta en viktig funktion att fylla, nämligen att tillgänglig-

göra material som kan vara svårt för en enskild individ att sålla fram ur webben. 

Fördelen med detta är att användarna får chansen att formulera sina frågor på 
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språk de är bekväma med. På så sätt kan frågan bli bättre formulerad och besvarad 

vilket förhoppningsvis resulterar i en mer nöjd användare.  

Ytterligare en aspekt av att använda sig av en webbaserad tjänst är att man får 

en längre räckvidd. Genom att skapa en nationell svarstjänst med samarbetande 

bibliotek från hela Sverige kan man enligt informant B också fördela resurserna 

jämnt. Informanten menar att vissa kommuner saknar resurser som de större 

kommunerna har tillgång till. Bibblan svarar är en tjänst som samtliga bibliotek i 

Sverige kan hänvisa till.81 Webben har utökat möjligheterna för ett sådant samar-

bete, det finns med ny teknik numera större kapacitet för att dela information på 

ett snabbt och smidigt sätt. Detta är speciellt praktisk för mindre bibliotek som 

varken har personal eller pengar för att utveckla en egen referenstjänst. Och istäl-

let för att utesluta någon kan vilka folkbibliotek som helst delta. På detta sätt får 

man dessutom med lokal kompetens i arbetet. Men det gäller förstås att användar-

na har tillgång till tekniken, annars förlorar de en stor informationskälla. Lyotard 

talar inte specifikt om Internet men däremot nämner han den information som 

kommer att finnas lagrad i datorerna. Han anser att den centrala frågan för framti-

den kommer att vara vem som har tillgång till denna information.82 Detta är en 

fråga som kvarstår i dag, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. En nationell 

svarstjänst som Bibblan svarar kan ge många fler människor tillgång till informat-

ion än tidigare, oberoende av var man bor. Med tekniken kommer nya förutsätt-

ningar som förändrar det sätt som vi ser på information och som även påverkar 

vem som kan ta del av den. Detta har blivit en sådan essentiell del av vårt sam-

hälle att det finns specifika paragrafer om det i Bibliotekslagen. Man främjar med 

hjälp av tekniken den mångfald som finns i landet och det är ett uttalat uppdrag 

för folkbiblioteken att ge service till många olika grupper.  

Virtuellt och traditionellt referensarbete 

Att formen påverkar hur information kan förmedlas och tillgängliggöras har jag 

redan berört. Men hur påverkar den webbaserade formen det faktiska referensar-

betet och hur jämför sig detta med det traditionella referenssamtal som sker på det 

fysiska biblioteket? Genom att göra en överblick över detta kan man förhopp-

ningsvis blottlägga en del av de egenskaper som en virtuell referenstjänst som 

Bibblan svarar kan ha. De former av referenssamtal som hålls genom den här 

svarstjänsten sker sålunda dels via e-post och dels över de sociala nätverkstjäns-

terna Facebook och Twitter. Dessa tre former skiljer sig en del åt i funktion och 

syfte men de har alla gemensamt att de sker mer eller mindre asynkront och att 

användaren och bibliotekarien inte behöver befinna sig i samma rum. Sullivan 

menar att tillförandet av referensservice via e-post i biblioteksverksamheten i 
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många fall är ad hoc. Med detta menar hon att en sådan service inte har planerats 

på lång sikt och att traditionellt referensarbete överförs direkt till webbaserad så-

dan.83 Bibblan svarar är å sin sida ett planerat projekt som dessutom har anpassats 

för den virtuella miljö som existerar i dag. Tjänsten finns inte bara som ett kom-

plement till övrig bibliotekswebb och man har dessutom tagit med sociala nät-

verkstjänster i räkningen. 

En fråga som ställdes till informanterna under intervjuerna var hur Bibblan 

svarar och dess verksamhet kan ses som en utveckling på det traditionella refe-

renssamtalet. Enligt informant B var detta något som diskuterades även under 

tiden med Fråga biblioteket då det också fanns en chattfunktion i tjänsten. Man 

talade bland annat om hur referenssamtalet påverkas av den förändrade miljön 

eftersom man inte har samma sorts samtal genom e-post som när man möts an-

sikte mot ansikte.84 Även informant A anser att det inte alltid blir ett samtal utan 

envägskommunikation i den virtuella miljön. Informanten påpekar dock att detta 

ligger i linje med hur utvecklingen är och att biblioteken måste finnas där folk 

förväntar sig att få svar.85 En begränsning med ett virtuellt referenssamtal kan 

sålunda vara att kommunikationen blir för enkelriktad och att inget dynamiskt 

samtal kan äga rum. Det finns utrymme för att svara på e-post men det sker inte 

med samma naturlighet som i en konversation. En chattfunktion skulle kunna un-

derlätta men enligt informant B togs den bort från den tidigare tjänsten Fråga 

biblioteket eftersom det inte var tillräckligt många som använde den. Dessutom 

blev det även där mycket glapp tidsmässigt eftersom bibliotekarierna som svarade 

på frågor hade svårt att hinna med.86 En chatts grundförutsättning är att den kan 

bemannas hela tiden, annars förlorar den sin synkrona roll.  

En annan skillnad mellan virtuellt referensarbete och traditionellt sådant är 

enligt informant C att människor kan sitta hemma och ställa frågor.87 Informant D 

är inne på samma spår och säger att man kan ställa frågor mitt i natten om man 

vill. Om man ställer frågor genom den svenskspråkiga delen är man garanterad 

svar inom ett dygn medan den flerspråkiga delen har tre dygn på sig.88 Trots att 

man inte är garanterad direkt svar på samma sätt som på det fysiska biblioteket är 

man istället inte bunden vid plats eller tid på dygnet. Användaren har sålunda till-

gång till tjänsten när som helst och de har dessutom tid på sig att formulera frågan 

ordentligt. När bibliotekarien har längre tid på sig att besvara en fråga kan det 

också ge ett utförligare svar och svaren får på detta sätt högre kvalitet. Informant 

D menar att Bibblan svarar kan ses som ett komplement till övrig biblioteks-
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tjänst.89 Man behöver sålunda inte ersätta det ena med det andra utan en webbase-

rad svarstjänst fungerar som en förlängning av bibliotekets traditionella verksam-

het. Det är sålunda inte en tjänst som ska ersätta någon verksamhet som sker i det 

fysiska biblioteket. Snarare får biblioteksverksamheten en extra dimension i den 

virtuella miljön och man kan få experthjälp med att finna svar på frågor och för att 

komma vidare i sitt informationssökande.  

Lyotard nämner en del av de uppgifter som maskiner skulle kunna ha i det 

postmoderna samhället. Han föreslår bland annat att didaktik skulle kunna överlå-

tas till datorer som kopplas till traditionella minnesbanker som till exempel biblio-

tek. Lyotard framhåller att man genom att delvis ersätta lärare med maskiner vill 

effektivisera kunskapsförmedlandet. Detta är vad han tror skulle kunna ske i ett 

postmodernt samhälle där betoning läggs på hur man effektiviserar arbete för att 

få ut största möjliga vinst av det. Kunskap är inte längre ett mål i sig och det som 

efterfrågas är inte längre sanningen utan effektivitet och säljbarhet.90 Man kan se 

tecken på detta även inom Bibblan svarar, en verksamhet som annars är gratis och 

inte skapad för ekonomisk vinning. Man vill genom en sådan här svarstjänst ef-

fektivisera informationsförmedlandet. Genom att förmedla information så snabbt 

och smidigt som möjligt till användarna kan man gynna resten av samhället. Detta 

kan man uppnå med hjälp av datorer och Internet. Det skulle vara en omväg för 

användarna att gå till biblioteket och leta i en bok efter information som lika gärna 

finns på webben. Som informant B påpekade vänder sig Bibblan svarar framför 

allt till människor i någon form av utbildningssituation. Att utbilda människor är 

något som gynnar samhället i stort. Det måste med andra ord finnas någon nytta 

med en svarstjänst som Bibblan svarar, med andra ord något som gör att den kan 

motivera sin existens. Att lägga över en del av informationsförmedlandet på ny 

teknik kan ha många fördelar men som man kan se i den här studien kan vissa 

aspekter av mötet mellan användare och bibliotekarie gå förlorade. Det naturliga 

samtalet försvinner till viss del och ersätts med en mer begränsad form av kom-

munikation.  

En del av det som Lyotard nämner, som att mycket lärande och informations-

förmedlande sker via datorer, är i dag en realitet. Det finns framför allt en enorm 

mängd databaser med digitaliserat material på Internet. Dock är inte allt helt över-

låtet till datorerna, utan en verksamhet som Bibblan svarar hamnar någonstans i 

gränslandet mellan personlig service och automatiserade digitala tjänster. Det 

finns fortfarande en bibliotekarie som svarar på frågor men ibland kan den person-

liga servicen döljas det tekniska avstånd som skiljer användaren från biblioteka-

rien. En av effekterna blir då en mindre personlig, mänsklig service men med 
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möjligheter att snabbt hänvisa vidare till digitaliserad och lättåtkomlig informat-

ion. 

Fördelar och nackdelar med Bibblan svarar  

En del av fördelarna med en webbaserad svarstjänst som Bibblan svarar har redan 

diskuterats. Bland annat att man är fri från rumsliga och temporala begränsningar. 

Informant C menar att man kan sitta hemma när man använder tjänsten och in-

formant B att man kan få en likvärdig service oberoende på var man bor. Mita 

Sen-Roy skriver i ”The Social Life of Digital Reference: What the Technology 

Affords” att den digitala referenstjänstens fördel för användaren ligger just i det 

faktumet att inte finns några fysiska barriärer. Användaren kan dessutom välja 

vilket bibliotek hon eller han ska vända sig till. Dock påpekar Sen-Roy att om 

man inte tillhör ett visst bibliotek kan ens tillgång till information vara begrän-

sad.91 Till exempel är många databaser är inte tillgängliga för alla, vilket är en 

nackdel för både användare och för de bibliotekarier som söker efter information-

en. En anledning till att mycket digital information fortfarande är otillgängligt för 

allmänheten är att det annars är enkelt att kopiera och sprida menar Sen-Roy.92 

Svårigheter som kan uppstå i det här sammanhanget är bland annat frågor om 

ekonomiska och upphovsrättliga intressen. Databaser som skulle kunna vara an-

vändbara i biblioteken och referenstjänsternas arbete är stängda för användare.  

Det finns även andra problem med tillgänglighet över webben. Som tidigare 

nämnts menar B att alla användare kan få möjlighet till jämlik tillgång till olika 

resurser.93 Man ska sålunda inte behöva begränsas av sitt lokala biblioteks resur-

ser. Dock nämner informant B att alla inte är ”digitalt delaktiga”.94 Det innebär i 

korthet att alla människor inte har tillgång till datorer eller Internet och detta är 

ännu ett tillgänglighetsproblem. Det kan bero på många olika saker men Digidel, 

ett projekt för att höja den digitala delaktigheten, menar att användning av digitala 

tjänster ofta hänger ihop med socioekonomiska villkor. Digidel ”är ett nätverk på 

nationell nivå” som arbetar för att minska den digitala klyftan och få fler männi-

skor att bli närvarande på webben. I samarbetet finns deltagare från bland annat 

Svensk biblioteksförening, Utbildningsradion, länsbiblioteken och Kungliga 

biblioteket. Framför allt handlar digital delaktighet om ålder och det finns enligt 

Digidel en klyfta mellan olika generationer, men även faktorer som inkomst och 

utbildning påverkar.95 Problemet med detta är att samhället ofta förutsätter att man 

är uppkopplad. Trots att biblioteken och Bibblan svarar strävar mot att vara till-

gängliga för alla finns det begränsningar i hur många man kan nå ut till. Det är 
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möjligt att ju vanligare sådan här webbaserad service blir desto mer naturlig plats 

finns det för den i människors vardag och bibliotekens verksamhet.  

Den centrala frågan är för Lyotard vem eller vilka som i det postmoderna 

samhället kommer att ha tillgång till den information som lagras i ”maskinerna”. 

Hans tes är att tillgång till data är och kommer att fortsätta att vara experternas 

privilegium.96 Hans tes stämmer så tillvida på mitt undersökningsmaterial att alla 

inte har en likvärdig tillgång till datorer och information. Det finns begränsningar, 

några av dessa har redan nämnts som exempel. Bibliotekarier har i sin roll som 

informationsförmedlare kontroll över vilken information som ska förmedlas vi-

dare till användarna och detta innebär en maktposition. Trots att det i dag finns 

många möjligheter att göra sin röst hörd och att själv söka sin information har inte 

alla samma möjlighet. Digital delaktighet ter sig vara en av de viktigaste frågorna 

när man talar om tjänster som Bibblan svarar.  

En ytterligare begränsning för användare kan vara om man har ett handikapp 

som påverkar ens förmåga att använda en tjänst som Bibblan svarar. Informant D 

påpekar till exempel att tjänsten har en ganska ”murrig” färg och inte är handi-

kappsanpassad om man har något slags problem med synen. Informanten anser att 

den tidigare tjänsten, Fråga biblioteket, var bättre i det avseendet eftersom den var 

stilren och avskalad i designen.97 För att kunna förmedla information måste verk-

tyget i fråga vara relativt lätt att hantera för användarna. Hur en sådan här tjänst är 

designad kan ha stor påverkan på om informationsförmedlingen är lyckad eller 

inte. Som tidigare är problemet med språk också en faktor att räkna in. En person 

med mycket lite kunskaper i det svenska språket kan ha problem att navigera in på 

sidan. Det är sådana här enkla faktorer som helt kan hindra användaren från att 

ens försöka använda webbsidan.  

Nätverkstjänsterna och Bibblan svarar 

En av de aspekter som särskiljer Bibblan svarar från andra liknande referenstjäns-

ter är användandet av de sociala nätverkstjänsterna Facebook och Twitter. Dessa 

två tjänster är integrerade i verksamheter och bemannas av en social mediegrupp 

som ansvar för att besvara frågor som kommer in den vägen.98 Detta är en ny vari-

ant av referenssamtal som skiljer sig en del från både e-post och chatt. Betoningen 

ligger på det sociala eftersom man ingår i ett nätverk där man ofta delar med sig 

av nyheter och upplevelser. Både Facebook och Twitter fungerar något an-

norlunda mot en renodlad e-posttjänst. Informant B påpekar att det finns en del 

utrymme att missförstå varandra genom e-post men att man lättare kan reda ut 

sådant på de sociala nätverkssajterna eftersom man talar mer direkt till varandra.99 
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På detta sätta påminner Twitter och Facebook mer om en chatt trots att det inte på 

samma sätt innebär att båda samtalspartners är inloggade. De ger även en möjlig-

het att dela med sig av informationen som förmedlas genom Bibblan svarar. Ef-

tersom sådana tjänster är mycket populära nu når man dessutom ut till fler männi-

skor, kanske även personer som inte använder sig av biblioteket annars. Genom 

Bibblan svarar får biblioteken sålunda en möjlighet att visa upp vad de kan i ett 

dynamiskt sammanhang och på ett relativt koncist sätt.  

De sociala nätverkstjänsterna används i arbetet med Bibblan svarar dels som 

ett sätt att svara på frågor och dels som en uppsökande verksamhet. De som arbe-

tar inom den sociala mediegruppen söker via tjänsterna aktivt upp människor som 

har frågor. Man kan då söka på olika fraser som till exempel ”Är det någon som 

vet…?”100 På detta sätt får man kontakt med personer som inte direkt har sökt upp 

Bibblan svarar men som ändå skulle kunna ha nytta av den. Informant B ser den 

uppsökande verksamheten som en del av de många sätt som man kan marknads-

föra tjänsten på. Med hjälp av de nätverkstjänsterna kan man sprida kunskap om 

Bibblan svarar och samtidigt hjälpa människor.101 Även informant A ser Facebook 

och Twitter som en PR-verksamhet för biblioteket. Informanten anser att de soci-

ala medierna i stor utsträckning är biblioteksreklam. Genom att söka upp männi-

skor kan man visa dem vad biblioteket kan vara och att det inte bara är en lokal 

som lånar ut böcker.102 Enligt Pamela N. Martin måste bibliotekarier vara beredda 

att experimentera med den här typen av teknik för att kunna interagera med an-

vänder på webben. Detta skulle i sin tur marknadsföra biblioteksverksamheten 

och främja det arbete som faktiskt görs inom denna sfär.103 Den uppsökande verk-

samheten som Bibblan svarar driver är ett sätt för biblioteken att inte endast vara 

en passiv institution som låntagare och övriga användare själva söker upp. Istället 

etablerar man en ny plats på webben och till en viss del även en ny roll. I en trad-

itionell referensservice på det fysiska biblioteket finns inte samma möjlighet för 

att aktivt söka upp potentiella användare. Det är knappast möjligt att ringa upp 

någon per telefon. På så sätt får webbformen nya dimensioner och möjligheter, 

speciellt när man även använder sig av tjänster som Twitter och Facebook som 

har betoning på det sociala och delandet av information. 

Nätverkstjänsterna ger också Bibblan svarar och biblioteken en möjlighet att 

informera människor om aktuella händelser. Informant C påpekar att dessa medier 

kan spegla vad som sker i samhället och att man med hjälp av dem kan plocka upp 

frågor som kan vara intressanta just i dag.104 Även om Facebook och Twitter är de 

perfekta medierna för att enkelt kunna hålla sig uppdaterad om diverse ämnen är 
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det även ett flyktiga i sin natur. Nyheter som är aktuella en dag är bortglömda 

nästa. Det temporära är något som lyfts fram hos Lyotard eftersom han anser att 

detta är något som värderas av ett system som är ute efter just flexibilitet och låga 

kostnader. Han benämner även detta som ett ”kreativt kaos”.105 Det finns sålunda 

ingen ordning i de här nätverkstjänsterna utan de prisar istället snabb och kortfat-

tad information. Twitter tillåter till exempel bara 140 tecken i ett meddelande men 

man kan använda sig av olika informationsformer istället. Bland annat länkar, 

bilder och videoklipp. Det är svårt att styra ett sådant här medium, men vill man å 

andra sidan kunna göra det? Med kaos kommer en viss frihet, informationen går 

inte längre att organisera och kontrollera på samma sätt som förut.  

Förutom flyktigheten finns det även andra egenskaper som den här typen av 

social nätverkstjänst kännetecknas av. Man kan kalla det för ett informationskaos 

där många olika röster vill göra sig hörda. Den här typen av teknik främjar det 

individuella och de små berättelserna som motsätter sig de metaberättelser som 

Lyotard diskuterar. Det är inte bara en enda röst som hörs, utan ett enormt antal 

som konkurrerar om uppmärksamhet. Att en biblioteksverksamhet som Bibblan 

svarar använder sig av Facebook och Twitter innebär att de blir mer lyhörda för 

användarna och dess behov. Bibblan svarar söker upp den individuella använda-

ren och ger en personlig service till denne. Man försöker naturligtvis också för-

medla mer generell information till alla användare men det är först och främst 

individen och dennes behov som står i fokus. 

Är virtuell referensarbete framtiden? 

Huruvida det virtuella referenssamalet är framtiden för den här typen av verksam-

het är i grunden en spekulativ fråga men inte desto mindre relevant om man ser 

till utvecklingen inom området. Det är trots allt en relativt ny slags service som 

biblioteken erbjuder och frågan är om det kommer hålla även i framtiden. Infor-

mant C tror att det kommer att finnas både virtuella svarstjänster och referensser-

vice på det fysiska biblioteket i framtiden. Informanten ser det virtuella samtalet 

som en oerhört viktig del av referensarbetet men inte som viktigare än det som 

sker på plats i biblioteket. Det virtuella fungerar snarare som ett komplement till 

senare.106 Både informant A och B ser att det virtuella referensarbetet delvis är 

referensarbetets framtid.107 Informant C anser att det kan finnas många olika typer 

av referenssamtal beroende på behov hos användare. Den virtuella formen kan då 

vara en utveckling för en viss typ av referenssamtal.108 Informant B hoppas att 

samtalet i det fysiska rummet kommer att finnas kvar i framtiden och att man vär-

desätter bibliotekariers kompetens på det området. Informanten anser att man 

                                                 
105 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 66. 
106 Intervju med informant C, Stockholm, 2012-02-08. 
107 Intervju med informant A och B, Stockholm, 2012-02-06 samt 2012-02-08. 
108 Intervju med informant C, Stockholm, 2012-02-06. 
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måste marknadsföra både det fysiska och virtuella biblioteket bättre för att nå ut 

till människor. Man skulle till exempel kunna arbeta mycket mer med sociala me-

dier eftersom det där finns möjlighet till dialog och kommunikation på ett annat 

sätt än i den traditionella webben. Som bibliotek och bibliotekarie måste man ta 

de möjligheter som finns för att utveckla sin roll.109 Informanterna var överens om 

att det virtuella referensarbetet knappast betyder slutet för det som sker på det 

fysiska biblioteket men att det finns fördelar med den nya tekniken. I grund och 

botten handlar det om vad användarna eftersöker och vad som biblioteken kan nå 

ut med.  

Den här formen av referenssamtal är något som förutom att vara relativt nytt 

också är något som utvecklas hela tiden. Internet är mycket dynamiskt och något 

som ständigt genomgår stora förändringar. Informationen kan vara flyktig och 

webbsidor som skapas kan lika snabbt försvinna. Det är svårt att förutse hur sådan 

teknik skulle kunna se ut i framtiden, men eftersom det handlar om att sprida in-

formation är det något som biblioteken borde hålla sig ständigt uppdaterade om. 

Biblioteken är beroende av användarna och måste sålunda befinna sig där använ-

darna är. Det gäller även att förutse användare olika behov för att kunna hålla sig i 

framkant i utvecklingen och etablera sitt eget yrkesområde. Detta gör bibliotekens 

verksamhet svårförutsägbar och mycket mer komplex. Nicholas Joint menar att 

den digitala biblioteksverksamheten befinner sig i ett slags limbo, eller som ett 

tillfälligt format.110 Bibblan svarar kan ses som en del av denna verksamhet, en 

verksamhet som ännu inte fullt har tagit klivet ut och accepterat de nya förhållan-

dena. Joint menar att det ännu inte finns några tecken på en fullskalig revolution 

inom det digitala området eftersom de fysiska biblioteken fortfarande är populära. 

Digital teknologi har inte gjort bibliotekarier överflödiga utan istället hjälpt till att 

återuppfinna yrket.111 En tjänst som Bibblan svarar ger biblioteken och biblioteka-

rierna en plats i den nya verkligheten på Internet.  

Bibblan svarar är en mångsidig verksamhet och tjänsten består huvudsakligen 

av olika sätt att inleda ett samtal med en bibliotekarie. Man kan antingen gå via 

webbsidan eller kontakta bibliotekarierna via Facebook och Twitter. Det verkar 

som att tjänsten vill täcka in många olika medier och på så sätt fånga upp fler an-

vändare. De nya nätverkstjänsterna kan kännas kreativa, men de innebär också ett 

viss mått av kaos. Rasmussen och Jochumsen diskuterar i sin artikel hur dagens 

folkbibliotek är präglat av den tid vi lever i. Samhället i dag kan te sig både kom-

plext och också förvirrande, ofta saknar det riktning. Detta anser de också gälla 

för dagens folkbibliotek som enligt dem gärna vill dra åt olika håll. Folkbiblio-

tekets uppgifter har också mångfaldigats. Detta är enligt Rasmussen och Jochum-
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sen tecken på postmoderniteten eller senmoderniteten.112 Även hos Bibblan svarar, 

som är en del av folkbiblioteket, kan man finna sådana tendenser. Bland annat 

användandet av en rad olika medier och uppgiften att ge service till alla slags an-

vändare med helt olika behov. Detta behöver självklart inte vara en nackdel, men 

det gör hela situationen mer komplicerad. Att finna ett mål för sin verksamhet kan 

vara svårt när man vill täcka in så mycket som möjligt. Den nya tekniken ger upp-

hov till en miljö som kan te sig extremt förvirrande och svåröverskådlig, men den 

ger samtidigt möjlighet att få ett mer mångfacetterat informationsutbyte. Joint 

menar att det är just detta som framtidens postmoderna bibliotek kommer att vara; 

en acceptans av det småskaliga men även oorganiserade former som inte har en 

plats i ett större och mer systematiskt ramverk.113 Bibblan svarar är på det sättet 

inte bundet av ett enda format, utan överskrider gränser och når ut till människor 

genom annorlunda och mer småskaliga sätt. Man behöver inte längre söka upp en 

bibliotekswebb eller ett fysiskt bibliotek för att få hjälp, utan kan nå biblioteken 

med ett kort meddelande direkt från Twitter eller Facebook. När den här typen av 

teknik accepteras blir resultatet en ständigt dynamisk och skiftande biblioteks-

verksamhet. 

Sammanfattning 

I den första delen har den webbaserade form som Bibblan svarar har behandlats 

och även hur detta påverkar tjänsten i övrigt. Grundtanken med Bibblan svarar är 

att ge likvärdig service till alla Sveriges medborgare, oberoende på var de bor 

eller vad deras bibliotek har för resurser. Det finns en öppenhet med verksamhet-

en som präglas av den postmoderna idén om pluralitet och en strävan för mång-

fald. Ett exempel på denna mångfald är att servicen genom svarstjänsten ges på 

flera språk än endast svenska. Bibblan svarar verkar dessutom inte bara genom en 

webbsida utan tjänsten använder sig även av de sociala nätverkstjänsterna Fa-

cebook och Twitter. Även dessa former kan ses som postmoderna eftersom de 

hyllar flexibilitet, låga kostnader och även representerar det kreativa kaos som 

Lyotard talar om. Ordning, som traditionella bibliotek vanligen prisar, blir svår-

fångat på webben.  

Bibliotekarien och Bibblan svarar 

När man har fått en inblick i den teknik som man använder sig av inom Bibblan 

svarar och de konsekvenser som den får kan det också vara relevant att se till hur 

bibliotekarierna arbetar och vilken roll de har i det virtuella referensarbetet. I 
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mycket forskning pågår debatten om bibliotekarien kommer att bli överflödig i 

takt med att den nya tekniken utvecklas. Joacim Hansson skriver hur den diskuss-

ion kring bibliotekariens roll sattes igång tidigt som 1994 när affischer med texten 

”Nu kommer biblioteket hem till dig” dök upp. Det fanns en oro för hur framtiden 

skulle te sig och hur bibliotekariernas uppgifter skulle komma att se ut.114 Biblio-

teken och bibliotekarierna har knappast försvunnit, men hela yrkesverksamheten 

har påverkats av den nya virtuella miljön. Bibliotekarien fungerar som en hjälp 

som för användarna genom att filtrera oönskat material och tillhandage svar med 

hög kvalitet. Men detta innebär också att bibliotekarien på egen hand väljer ut 

vilken information som ska förmedlas vidare. På så sätt får bibliotekarien makt 

över informationsförmedlandet och det kan därför vara intressant att problemati-

sera den rollen. Avsnittet kommer därför huvudsakligen fokusera på bibliotekari-

ens roll i förhållande till användaren. 

Det praktiska arbetet 

Det här avsnittet syftar till att ge en inblick hur några av medarbetarna inom Bibb-

lan svarar arbetar och vad för slags uppgifter de har. Arbetsuppgifterna ser olika 

ut och är av varierande omfattning beroende på vilken sorts roll man har inom 

svarstjänsten. Det är självklart svårt att tala om hur olika bibliotekarier generellt 

sett arbetar med Bibblan svarar men förhoppningsvis ges en uppfattning om de 

olika arbetsuppgifterna och rollerna som kan förekomma. Enligt Nicholas Joint är 

det många lekmän som numera ser bibliotekarien som en misslyckad dator. Joint 

menar att detta beror på att många människor ser bibliotekariens arbete som i me-

kaniskt och att denna syn påverkas av utvecklingen av bättre och mer intelligenta 

sökmotorer.115 I sin artikel diskuterar Joint en del av de förändringar som sker 

inom bibliotekarieyrket när i och med den nya teknikens framsteg. Trots att han 

inte behandlar just referensbibliotekarien roll kan hans forskning ändå vara rele-

vant för den här studien eftersom han använder sig av ett postmodernt perspektiv 

på biblioteket.  

Som vi har sett inbegriper Bibblan svarar olika slags tjänster med varierande 

uppdrag och mål. När det gäller den huvudsakliga servicen som ges via webbsi-

dan och e-post är det varje vecka fem bibliotekarier som bemannar den. Sedan 

finns det även en grupp som bemannar de sociala nätverkstjänsterna Facebook 

och Twitter, kallad ”den sociala specialstyrkan”. Den gruppen består av cirka 15 

bibliotekarier som svarar på frågor via dessa tjänster. Förutom att besvara använ-

darnas frågor ägnar dessa bibliotekarier sin tid åt att driva en uppsökande verk-

samhet och även åt att lägga upp länkar som kan vara av intresse för användare.116 
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För Bibblan svarar ansvarar fyra stycken nationella samordnare som har övergri-

pande ansvar för tjänsten. Tre av samordnarna arbetar på Informations- och låne-

centralerna i Stockholm, Malmö och Umeå. I deras uppgifter ingår bland annat att 

marknadsföra Bibblan svarar, utveckla den och utbilda dem som bemannar tjäns-

ten. Den fjärde samordnaren arbetar vid Internationella biblioteket i Stockholm 

och har ansvar för den flerspråkiga delen av tjänsten. Denne samordnare överser 

mellan 25 och 30 stycken ”operatörer” som arbetar inom den flerspråkiga delen av 

Bibblan svarar. 117  

En av informanterna är en av de fyra nationella samordnarna för Bibblan sva-

rar och arbetar med svarstjänsten på halvtid. Totalt består arbetet med verksam-

heten av två heltidstjänster som delas upp mellan samordnarna. Några av arbets-

uppgifterna som samordnare har redan nämnts men det finns självklart ytterligare. 

Den samordnare som har intervjuats deltar även i den sociala specialstyrkan och 

hjälper där till att svara på frågor genom Twitter och Facebook. Dessutom turas de 

olika samordnarna om med att påminna de bibliotekarier som ska bemanna. Då 

skickas ett påminnelsemail ut som fungerar som en motivation att komma igång 

med arbetet och dessutom ger medarbetarna chans att kontakta samordnarna för 

eventuella frågor.118  

Samordaren för den flerspråkiga tjänsten har liknande uppgifter, men inte alls 

i lika stor utsträckning eftersom den flerspråkiga delen av Bibblan svarar inte 

används lika mycket som den svenskspråkiga. Därför har samordnaren här uppgif-

ten att påminna om när enskilda frågor kommer in. Mellan september 2011 och 

februari 2012 har drygt 30 frågor kommit in till den flerspråkiga delen. Enligt 

informanten har marknadsföringen inte varit helt tillfredsställande och informat-

ion om den här delen av tjänsten sprids inte lika naturligt som den svenskspråkiga. 

Men enligt informanten är det på gång med bland annat nytt marknadsförings-

material som förhoppningsvis kommer att sprida mer information om den delen 

av svarstjänsten. Annars går även denne samordnares arbete ut på att schemalägga 

operatörer och att se till att någon finns på plats när frågor kommer in. Det ingår 

också en hel del översättningsarbete inom den flerspråkiga delen och samordnaren 

måste se till att allt fungerar som det ska. 119  

Det finns även samordnare för de enskilda språken och en av informanterna 

arbetar som samordnare för den ryskspråkiga delen av Bibblan svarar. För den 

delen finns det totalt sju stycken operatörer som svarar på frågor på ryska. Man 

arbetar dessutom med att uppdatera texterna på webbsidan för att de ska stämma 

överens med de svenska sidorna samt ändrar i sina egna profiler.120 Den fjärde 

informanten arbetar huvudsakligen med att besvara frågor genom Facebook och 
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 44 

Twitter. Informanten kan dock även ta frågor via den vanliga webbplatsen men då 

är de oftast specifikt ställda till henne. Eftersom informanten arbetar mycket vid 

datorn är denne ständigt uppkopplad och märker direkt om frågor kommer in.121  

Det har redan diskuteras en del hur Bibblan svarar skiljer sig från referensar-

bete ute på det fysiska biblioteket då man möts ansikte mot ansikte. Men det kan 

vara intressant att se hur bibliotekariens arbete skiljer sig när man besvarar frågor 

över Internet. Något som informant B påpekar är att man i det virtuella arbetet 

saknar ögonkontakt och tonläge. Det fysiska försvinner den här miljön och det gör 

situationen svårare att tolka. I den fysiska situationen kan man se till exempel hur 

gammal den som frågar är.122 När man träffas ansikte mot ansikte kan man på ett 

mer naturligt och lättare sätt identifiera en del av vad personen har för behov. Att 

man inte på samma sätt kan identifiera och bedöma användaren på Internet försvå-

rar referensarbetet för bibliotekarien och påverkar i sin tur den service som an-

vändaren får. Enligt informant B kan man i det fysiska biblioteket ”förhandla”, 

man kan med andra ord ha en naturlig och fortlöpande dialog med användaren. 

Informanten säger att man annars lätt formulerar sina svar efter hur man tror att 

användaren ska förstå dem och i och med detta sållar bort viss information. Dock 

tycker informanten att man kan ha bra dialoger även på Internet, speciellt genom 

sociala medier.123 Även informant A är inne på det här spåret och säger att det kan 

ta längre tid att ställa uppföljningsfrågor. Men informanten tycker att det ändå 

fungerar ganska bra att hålla referenssamtal på det här sättet. Informanten påpekar 

också att det kan vara en fördel att föra ett referenssamtal på det här sättet ef-

tersom bibliotekarien då kan få längre tid att svara på frågan och därför inte blir 

lika stressad.124 Något som kan ses som en nackdel för användaren kan istället vara 

en fördel för bibliotekarien. Att svara på en fråga i lugn och ro vid datorn kan vara 

bättre än att svara på en fråga på det fysiska biblioteket där det ofta finns andra 

användare och låntagare som behöver hjälp. 

Den här typen av arbete har sina särarter och kräver en del av bibliotekarien 

och dennes kompetens. Kovacs menar att utmaningen för bibliotekarier när Inter-

net blir mer och mer närvarande i människors liv är att vara där användarna behö-

ver dem. Här jämför Kovacs även det fysiska biblioteket med webben, men detta 

finner jag problematiskt eftersom Internet är långt ifrån lika kontrollerbart som ett 

bibliotek. Enligt Kovacs måste användarna kunna identifiera en virtuell referens-

tjänst som ett pålitligt och högkvalitativt alternativ till Google och liknande sök-

motorer. Kort sagt måste bibliotekarierna särskilja sitt arbete och klargöra vad det 

är de gör.125 Inom Bibblan svarar verkar det finnas en medvetenhet om vad som 
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krävs för att utveckla sin roll. Att ständigt omforma tjänsterna och de verktyg som 

man kan använda i mötet med användarna är viktigt för att synliggöra bibliotek 

och bibliotekarier. Det finns olika roller inom Bibblan svarar men den gemen-

samma uppgiften för alla involverade är informationsförmedlandet genom webba-

serade verktyg. Att inte träffa användaren kan vara en nackdel men behöver inte 

försämra dialogen mellan bibliotekarien och den som frågar. Det beror också på 

vilken sorts tjänst som man använder sig av. Twitter och Facebook kan här ses 

som en hjälp för bibliotekarien att hålla ett samtal levande och dynamiskt med 

användaren. 

Den personliga bibliotekarien och dennes ämneskunskap 

Något som lyfts fram genom Bibblan svarar och dess webbsida är de individuella 

bibliotekariernas enskilda expertkunskaper inom olika ämnes och intresseområ-

den. Samtliga bibliotekarier som arbetar med tjänsten har en personlig profilsida 

där de dels kan skriva en kort presentation av sig själva och dels lägga in etiketter 

med de ämnen som de har specialkunskap i eller intresse för. Om man klickar sig 

vidare till ”Vi som svarar” från huvudsidan finns det en ruta märkt ”Specialiteter” 

till höger och där kan man välja ämne. När man klickar på en etikett får man upp 

de bibliotekarier som är kunniga inom detta område. Det går i vissa fall att ställa 

en fråga direkt till en specifik bibliotekarie istället för att skriva in sin fråga i for-

muläret på huvudsidan.126 Användaren får på det här sättet ett mer personligt möte 

med en bibliotekarie och får samtidigt chansen att ställa en fråga till någon som är 

speciellt kunnig inom ett visst område. Mark Stover menar i sin artikel ”The Refe-

rence Librarian as Non-Expert: A Postmodern Approach to Expertis” att den mo-

derna världen är besatt av tanken på expertis och att biblioteksområdet inte är ett 

undantag. Bibliotekarier har länge tyckt att utveckling av ämnesexpertis är vägen 

till professionell status.127 Detta behov av att höja sin status genom att framhäva 

ämnesexpertis finns också inom tjänsten. Bibblan svarar vill lyfta fram det per-

sonliga och visa användarna att det finns ett brett spektrum med ämneskunskaper 

inom bibliotekariekåren. Detta gör sålunda bibliotekarierna mer synliga och även 

mer personliga.128 Trots att det inte uttalat talas om expertis i någon av intervjuer-

na framkommer det ändå att man vill lyfta fram bibliotekariens professionalitet 

genom att göra ämneskunskapen synlig. Detta kan kopplas till den moderna syn 

på expertis som Stover talar om.129 

Men trots att Bibblan svarar strävar efter att lyfta fram de individuella biblio-

tekariernas expertkunskaper är huvuduppgiften att svara på alla de frågor som 
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kommer in, även de som inte berör bibliotekariens personliga intresseområde.130 

Det ligger i bibliotekarieyrkets natur att kunna söka fram svar på frågor trots att 

man inte är väl insatt i ämnesområdet. Enligt informant B är att söka information 

och hitta bra källor något som är del av de traditionella bibliotekariekompetenser-

na. Men informanten menar även att bibliotekariens personliga intressen också 

kan vara jättebra att använda sig av och att det kan hjälpa om man har intresse för 

vissa ämnen. Informanten tror att ens personliga intresse präglar svaren som an-

vändarna får och enligt informanten är det ibland väldigt tydligt att det gör det.131 

Även informant A tror att ens personliga intresseområden och expertkunskaper 

kan förbättra kvaliteten på svaret om man kan mycket om just det området som 

efterfrågas. Det gör det lättare att engagera sig och kan dessutom ge ett längre 

svar. Men enligt informanten kan man ibland se frågor som andra har svarat på 

och känna att man hade kunnat göra det bättre.132 Att det subjektiva präglar svaren 

och i sin tur informationen behöver inte vara en nackdel och detta går emot det 

moderna tänkandet kring kunskap som objektiv och separat från den som förmed-

lar och hanterar den.133 Istället får synen på ämneskunskap och bibliotekariens roll 

en mer postmodern prägel eftersom tjänsten genom att lyfta fram det personliga 

främjar pluraliteten bland de kunskaper som finns bland medarbetarna. 

Det finns dock känsliga aspekter med att bedriva en sådan här referenstjänst 

och det kan uppstå problem. En nackdel som informant D anser finnas med Bibb-

lan svarar är att det krävs att man tar något av en omväg om man vill göra ett till-

lägg till någon annan bibliotekaries svar. Man får då gå via en samordnare om det 

är något som man vill kommentera på. Informant D tycker att detta känns hierar-

kiskt.134 Trots att det personliga är något som lyfts fram och att det verkar finnas 

ett mål att synliggöra och använda sig av bibliotekariers individuella kompetens 

finns det hinder i vägen. Om det finns någon som har bättre kunskaper än någon 

annan bibliotekarie i ett visst ämne går det inte att direkt gå in och ändra svaret. 

Informant B påpekar att det här kan vara känsligt, men att det är viktigt att alla vet 

vad som är ett bra och dåligt svar.135 Att låta bibliotekarierna gå in och ändra 

varandras svar kanske skulle skapa mer problem än det löser. Dessutom skulle det 

även kunna förvirra användarna och i sin tur underminera den roll som biblioteka-

rien har. Bibliotekarien fungerar trots allt som en slags auktoritet när det gäller att 

hitta rätt svar och det är antagligen därför som många vänder sig till Bibblan sva-

rar och bibliotek i allmänhet. Att finna en balans mellan att agera professionellt 

och samtidigt bygga en mer informell relation med användarna kan te sig proble-

matiskt. Till exempel ställer sig Informant D frågande inför hur personligt re-

                                                 
130 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
131 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
132 Intervju med informant A, Stockholm, 2012-02-06. 
133 Stover, M. (2004), ”The Reference Librarian as Non--Expert”, s. 276. 
134 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13. 
135 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
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ferensmötet ska bli. Medan man kan lägga ned arbete på den egna profilen tycker 

inte informanten att man på något sätt ska samla på sig användare som endast stäl-

ler frågor till en specifik bibliotekarie.136 Hur personligt är då presentationerna på 

Bibblan svarar? Mest vanligt är att ha en bild samt en kort text om var man arbe-

tar samt vilka ens intresseområden är. Det är framför allt det som känns relevant 

för användarna att känna till. De medarbetare som hanterar frågor på andra språk 

än svenska kan dessutom ha text på ”sitt” språk. Dock verkar det inte finnas nå-

gon bestämd mall utan texten får utformas efter bibliotekariens eget tycke.137 Men 

profilerna är fortfarande professionella men framhäver det personliga. Det ger en 

mångfacetterad bild av hur en bibliotekarie kan vara och vad denne kan göra.  

Att Lyotard uttrycker en misstro inför de så kallade metaberättelserna har re-

dan diskuterats. Man kan sålunda tolka metaberättelserna som strukturer som på-

verkar hela samhällen, som religioner eller politiska system. En metaberättelse 

innebär att det finns en syn på kunskap där det finns en idé om vad som är rätt och 

vad som är fel oavsett situationen. Allt ska vara på ett visst sätt och följa specifika 

regler, det eller de som inte gör detta marginaliseras. Hur relaterar detta till biblio-

tekariens roll inom Bibblan svarar? Till exempel skulle tjänsten endast kunna 

efterfråga och anställa en viss typ av bibliotekarie med en viss specifik kompe-

tens. Genom att snäva in den roll som bibliotekarien skulle ha skulle man ute-

stänga många och tjänsten skulle på så sätt bli fattigare inom olika områden. Men 

istället lyfts bibliotekariens olika kunskaper fram, bredden av kunskap är det som 

man vill visa upp. Det mångfacetterade främjas på det sättet av en sådan här 

tjänst. Bibliotekariens roll blir på sådant sätt bred och användarna kan se att det 

finns många typer av bibliotekarier som har många olika kompetenser. En tjänst 

som Bibblan svarar gör att kompetenser kan samlas under samma ”tak” istället 

för att endast finnas tillgängliga på enskilda bibliotek, isolerade från det större 

sammanhanget. Men är denna pluralitet och spridda ämneskunskap även något 

negativt? Om det inte finns något sammanhängande tankesätt riskerar allt kanske 

att bli relativiserat och osäkert. Trots att bibliotekarierna som arbetar med Bibblan 

svarar har olika bakgrunder och erfarenheter finns det ändå gemensamma grunder 

att stå på. Bland annat de riktlinjer som tjänsten har som ger grundläggande in-

struktioner för hur svar ska utformas och hur användarna ska bemötas.138 Trots att 

ens bakgrund kan hjälpa med arbetet inom svarstjänsten ska det inte styra den 

information som ges. Den personliga ämneskunskapen ska lyftas fram och främjas 

men den ska inte tillåtas styra informationsutbytet. Stover menar att experter i ett 

postmodernt ramverk endast existerar för att det finns någon som har behov av 

den specifika kunskapen som experten har. Enligt honom präglas interaktion mel-

                                                 
136 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13. 
137 Bibblan svarar > Vi som svarar [2012-03-27]. 
138 Det virtuella samtalet > Avtal och manualer > ”Överenskommelse mellan Bibblan svarar och biblioteken”, 

s. 4 [2012-03-30]. 
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lan användare och expert av just användarens behov och expertens kunskap tende-

rar att omkonstrueras om och om igen.139 Att det finns experter med kunskap och i 

sin tur makt över ett visst fält går emot det postmoderna tänkandet. Inom Bibblan 

svarar kan man se tendenser både av modernt och postmodernt tänkande kring 

ämneskunskap. 

Postmodernt informationsförmedlande 

Syftet med den här delen av studien har varit att undersöka vem det är som hante-

rar den information som förmedlas till användarna inom Bibblan svarar samt vil-

ken roll bibliotekarien intar. Förutom att undersöka rent praktiska aspekter som 

organisering av arbete och medarbetares arbetsuppgifter har den bild av bibliote-

karien som Bibblan svarar presenterar diskuterats. Det finns en tydlig strävan 

efter att göra de varierande kompetenserna och den individuella expertisen väl 

synliga för användarna samtidigt som det hela hålls på en professionell nivå. Ett 

mål med Bibblan svarar blir sålunda att göra reklam för bibliotekarierna och i 

förlängning också bibliotekens och deras verksamhet. De här är dock relativt yt-

liga aspekter av bibliotekariens arbete inom Bibblan svarar. I det här avsnittet 

kommer dock bibliotekariens position och roll i förhållande till den information 

som hanteras att diskuteras djupare. Det har tidigare nämnts förbigående att bibli-

otekarien befinner sig i en maktposition gentemot användaren. Det kan därför vara 

relevant att dra paralleller till den teori om information och kunskap i det postmo-

derna samhället som Lyotard har utvecklat. 

Lyotard nämner endast biblioteket en gång i The Postmodern Condition och 

då endast för att exemplifiera vad ”traditionella minnesbanker” kan vara.140 Men 

man kan ändå placera in bibliotek och bibliotekarier i det samhälle som Lyotard 

diskuterar eftersom biblioteket är en institution som i allra högsta grad hanterar 

kunskap och information av olika slag. Bibliotekarien blir liksom lärare en för-

medlare av information som användarna kan omvandla till kunskap. Det kan vara 

intressant att se över bibliotekariens position eftersom information i dag är något 

som i dag är så pass lättillgängligt med hjälp av datorer och Internet. När den ve-

tenskapliga kunskapen ifrågasätts i ett postmodernt samhälle blir den centrala frå-

gan enligt Lyotard vem som bestämmer vad kunskap är.141 Utan ett övergripande 

system i form av till exempel en stat som säger vad som är rätt och vad som är fel 

blir sanning någonting subjektivt. Och genom Internet sprids alla de här olika 

sanningarna mycket snabbare och friare än tidigare. Att publicera en blogg är till 

exempel enklare och billigare än att få en bok utgiven. Det blir med andra ord upp 

till bibliotekarier att bedöma vilken information som är trovärdig eller inte och det 
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gör att de hamnar mellan de olika små berättelsernas sanningar och användarna. 

Harley, Dreger och Knobloch menar att kunskapsfragmentering är ett resultat av 

det postmoderna tillståndet och att Internet bidrar till detta eftersom det finns så 

många personliga eller subjektiva webbsidor. Enligt artikelförfattarna kan det fin-

nas lika många webbsidor inom ett visst ämne som det finns åsikter om det.142 

Detta problematiserar i sin tur bibliotekariens uppgift avsevärt. 

Informationen filtreras sålunda genom bibliotekarien där hon eller han mer el-

ler mindre självständigt bedömer vad som kan anses vara pålitlig information. Det 

här blir sålunda en fråga om makt och hur man kan avgöra vad som är sant. Ge-

nom att beddriva en svarstjänst som Bibblan svarar säger sig biblioteken implicit 

veta vad som är sant och att de har makten att avgöra det. De anser sig ha kompe-

tensen att förmedla trovärdig information som användarna sedan kan nyttja. Att 

kunna hantera datorer och att effektivt kunna söka upp källor på Internet är något 

som ger en makt och kontroll över informationen. Detta har redan diskuterats i 

samband med tillgänglighet till ny teknik och användarnas tillgång till datorer och 

Internet men det kan även appliceras på bibliotekarierna själva. Återigen, den cen-

trala frågan för Lyotard blir vem som har tillgång till den information som ”ma-

skinerna” kan lagra.143 I dagens samhälle handlar det inte längre bara om att lagra 

information utan även om att förmedla och sprida den. Bibliotekarier arbete med 

datorer och Internet är sålunda en viktig del av detta. De har tillgång till och kan 

hantera sökmotorer, databaser och andra typer av informationskällor. Trots att de 

inte har makt över den information som produceras har de makt över vad som 

reproduceras, med andra ord vad som förmedlas till användarna. I detta liknar de 

läroinstitutioner som också bekräftar den forskning och den kunskap som produ-

ceras. Om det inte förmedlas vidare har den ingen poäng.  

Ordet ”makt” kanske inte har positiva associationer men det är viktigt att se 

realistiskt på det förhållande som finns mellan bibliotekarier och bibliotekens an-

vändare. Detta blir mer aktuellt och dessutom mer komplext i ett samhälle där 

information sprids effektivt, i stora mängder och av varierad kvalitet. Eftersom 

Internet är fritt och tillgängligt för alla med en dator och Internetuppkoppling in-

nebär det också att vem som helst kan skapa sin egen information och sålunda sin 

egen sanning. Det blir på så sätt ännu mer viktigt att kunna urskilja vad som är 

trovärdigt. Med en tjänst som Bibblan svarar kan användare få hjälp med att finna 

svar som bedöms som tillförlitlig och sann. Bibliotekarien fungerar där som ett 

filter som ska sålla bort sådan information som bedöms som irrelevant och felakt-

ig. En bibliotekaries uppgift består sålunda inte bara utav att leta fram information 

utan även att bedöma den, och denna uppgift ligger i slutänden på den enskilda 

bibliotekarien. En bibliotekarie är en människa som alla andra med erfarenheter 
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och fördomar. Frågan är hur objektiv en person kan vara när information ska be-

dömas.  

Marknadsföring av bibliotekarier 

Det har tidigare diskuterats hur Bibblan svarar har två olika uppgifter. Dels att ge 

service till användarna genom att besvara frågor av olika typ och dels att verka 

som reklam för biblioteken i Sverige och för bibliotekariers kompetens och kun-

skap. Att lyfta fram bibliotekariers kunskaper kan gagna biblioteket eftersom det 

gör att fler människor blir medvetna om vad bibliotekarier egentligen gör och vad 

de faktiskt kan göra. Förutom att användare kan ha dålig uppfattning om vad en 

bibliotekarie arbetar med verkar det också finnas lite förståelse för hur mycket 

arbete som läggs ned på referensarbete. Sullivan diskuterar just detta och menar 

att arbetsprocessen blir osynlig för användaren och hur detta i sin tur påverkar hur 

användaren ser på bibliotekarien och dennes arbete. För en användare kan det 

verka en enkel uppgift att söka upp något på webben. Men Sullivan skriver också 

att det finns ”anekdotiska” bevis för hur användare vänder sig till en referensser-

vice först när denne själv har misslyckats med sin informationssökning.144 Trots att 

Bibblan svarar inte rent konkret visar hur mycket arbete som läggs ned på att 

svara på frågor kan tjänsten ändå hjälpa till att upplysa allmänheten om de uppgif-

ter som ett bibliotek och dess bibliotekarier kan ha.  

Informant B menar att det är ett ”inre” mål som finns inom verksamheten att 

visa upp bibliotekariers kompetens. Enligt informanten är det lite känt vad biblio-

tekarier kan göra och svarstjänsten blir på så sätt ett verktyg för att göra biblio-

tekens funktion och bibliotekariers kompetens mer känt.145 Även informant A på-

pekar att en tanke med Bibblan svarar förutom att fungera som en tjänst för lånta-

gare också är att visa upp vad biblioteken kan hjälpa till med. Informanten tycker 

dessutom att det är konstigt att man betalar pengar för att få svar på frågor genom 

andra kommersiella tjänster.146 Nu när mycket information finns tillgängligt ge-

nom Internet får biblioteken möjlighet att vidga och utveckla sina uppgifter. Sen-

Roy menar att den digitala referenstjänsten ger bibliotekarier chans att utveckla 

sin traditionella roll och dessutom bli mer synliga på webben. Att det finns en 

mänsklig närvaro på Internet är enligt Sen-Roy en klar fördel för användarna.147 

En tjänst som Bibblan svarar kan göra en överväldigande teknik som Internet lite 

mer hanterbar för användarna.  

I och med att bibliotekarien har tagit ett kliv ut i den virtuella miljön uppstår 

nya möjligheter men även nya problem. Referensarbete i en virtuell miljö är en 
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service som biblioteken kan ge användarna och det finns många former som detta 

arbete kan ta. Webben är också en plats för bibliotekarierna att på ett enkelt sätt 

att marknadsföra sig själva och sin kompetens. Informant B menar att människor 

ofta inte vet vad de faktiskt kan fråga ett bibliotek om och påpekar att som med-

borgare har man rätt att använda sig av sitt bibliotek.148 Om biblioteken inte kan nå 

användarna genom den fysiska och fasta verksamheten blir en webbsida som 

Bibblan svarar ytterligare en väg dit. En svarstjänst på Internet begränsas inte av 

några rumsliga eller temporala aspekter utan den är öppen när som helst och till-

gänglig för vem som helst som har tillgång till en dator. Lewis menar att när en 

student får välja mellan webben och ett bibliotek kommer webben antagligen all-

tid att vinna eftersom Internet är öppet klockan två på natten och då spelar det 

ingen roll hur mycket mer och bättre information som biblioteket har. Han ser det 

fysiska biblioteket som besvärligt och svårtillgängligt för icke-experten medan 

Internet är lätthanterligt och ständigt närvarande.149 Att ha en bibliotekarie närva-

rande på webben kan därför vara en stor fördel både för användare och för biblio-

teksverksamheten i allmänhet. Trots att Internet kan vara ganska personligt kan 

man göra en bibliotekaries intryck mer personligt genom att lägga upp en presen-

tation av dem på webbsidan. Det är trots allt inte något man får i ett referenssam-

tal ute på det fysiska biblioteket. 

Att marknadsföra och sälja sin yrkesroll är ett sätt att forma sitt yrke och ex-

pertområde och att utveckla det. När man som Bibblan svarar tar sig an nya sätt 

att föra referenssamtal sker ett omformande av bibliotekarierollen. Under inter-

vjuerna nämndes ord som ”PR”, ”reklam” och ”marknadsföring” i samband med 

att bibliotekariens roll och Bibblan svarars uppgift diskuterades.150 Trots att 

bibliotek är gratis och en del av medborgarnas rättigheter är verksamheten och 

yrket ändå något som måste säljas och bekräftas. Bibblan svarar har kanske inget 

krav om produktivitet som Lyotard talar om på sig, men det finns ändå ett slags 

marknadstänkande inom verksamheten.151 Som tidigare har nämnts är det framför 

allt människor i någon form av lärande som Bibblan svarar riktar sig till.152 Svars-

tjänsten ska resultera i någonting konkret, som att en användare får ett svar som 

sedan kan användas i utbildningssyfte och som gör denna individ mer kompetent i 

sitt yrke. Denna kompetens kan sedan främja samhället genom att till exempel öka 

produktiviteten eller effektiviteten i det arbete som individen gör. Lyotard disku-

terar hur utbildning liksom vetenskap blir bedömd utefter sin förmåga att effektivt 

producera resultat och att sedan kunna sälja detta. Istället för att fråga huruvida 

någonting är rätt frågar man sig vilken nytta och vilket värde till exempel en yr-
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kesroll har.153 På något sätt måste det arbete som Bibblan svarar utför bekräftas 

och rättfärdigas. Det måste med andra ord ha ett syfte, mål och i viss mån resultat 

i form av nöjda användare. Eftersom betoning ligger just på lärande finns inte 

tjänsten endast för att sprida information för informationens egen skull. Kunskap-

en är liksom hos Lyotard inget mål i sig.154 

Sammanfattning 

I det här avsnittet har bibliotekariens roll inom Bibblan svarar studerats närmare 

och det har dragits paralleller till den teori som Lyotard lägger fram. Förutom en 

genomgång av det praktiska arbetet som informanterna utför har även en mer all-

män analys gjorts av det arbete som utförs inom tjänsten. Förutom att ge service 

till användarna får bibliotekarier och biblioteken reklam genom en tjänst som 

Bibblan svarar. Det här marknadstänkandet är något som präglar ett postmodernt 

samhäller, allt som görs måste ha ett syfte och ett resultat. Mycket fokus läggs på 

att lyfta fram de individuella kompetenserna på webbsidan och bibliotekarierna 

egna expertområden blir en viktig del av svarstjänstens självbild. Det subjektiva 

prisas här men det uppstår samtidigt en krock med tanken att svaren inte ska på-

verkas av den som svarar. Olika kompetenser och olika bakgrunder är något som 

lyfts fram av tjänsten och detta bidrar till en mer mångfacetterad service. Med 

olika perspektiv kan man förmedla mer varierad typ av information.  

Bibblan svarar och informationen 

Denna sista del av undersökningskapitlet kommer att analysera det som är centralt 

i den verksamhet som Bibblan svarar driver, nämligen informationen. Tidigare 

har mediet som informationen hanteras i och den person som hanterar informat-

ionen diskuterats, men det här avsnittet kommer att fokusera på svaren och frå-

gorna i tjänsten. Dels görs det en överblick över svarens utformning och innehåll 

och i samband och dels kommer begrepp som källkritik att diskuteras. Enligt Pa-

mela N. Martin har Internet förändrat flödet av information vilket i sin tur har på-

verkat sättet som användarna söker information.155 Ett underliggande antagande i 

den här studien är att informationen tar nya vägar och också nya former när den 

förmedlas genom en webbaserad tjänst som Bibblan svarar. Biblioteken och bib-

liotekarier får följaktligen krav på sig att förändras om de ska kunna fortsätta sin 

referensverksamhet. Nya sätt att se på information blir nödvändigt för att utveckla 

och för att överleva. Relevant i sammanhanget är även hur informationen organi-
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seras på webbsidan och även hur dessa aspekter kan relateras till Lyotards teorier 

om informationsförmedling i en postmodern värld. Det ska påpekas att det kan 

vara lite komplicerat att tala om ”källor” i det här sammanhanget eftersom det kan 

syfta både på hur bibliotekariern har hittat informationen och till de referenser 

som anges i svaren. Fokus kommer att ligga på de referenser och den konkreta 

information som återfinns i svaren från Bibblan svarar eftersom det ligger utanför 

studiens ramar att undersöka vilka sökvägar och sökverktyg som de olika biblio-

tekarierna använder sig av. 

Frågorna och svaren 

Som vi har sett ger en virtuell referenstjänst som denna en hel del möjligheter och 

även hinder när det gäller att förmedla information till användarna. Att utvärdera 

hur frågor och svar formuleras och vilken sorts källor som används kan ge en in-

blick i hur referensarbete i den här webbaserade miljön kan se ut. Som redan 

nämnts finns det en del generella riktlinjer om hur man ska bemöta användarna på 

svarstjänsten. I dokumentet som reglerar överenskommelsen mellan Bibblan sva-

rar och det biblioteket som tjänsten samarbetar med finns ett avsnitt kallat ”Rikt-

linjer för svarens utformning”. Sammanfattningsvis står det där att man ska be-

möta användarna på ett vänligt sätt, ge dem svar på sina frågor med hänvisning till 

rätt instans, skriva ut källhänsvisning och sökväg samt att man ska avsluta med 

sitt egna namn och vilket bibliotek man arbetar på.156 Samtliga informanter säger 

att man ska vara vänlig och tillmötesgående i sitt svar till användaren.157 Informant 

B menar att det inte finns några precisa riktlinjer för hur man ska tilltala använ-

darna utan att var och en får bedöma hur det ska gå till.158 Trots att det finns före-

skrifter för hur bibliotekarien inom Bibblan svarar ska bemöta användarna är det i 

huvudsakligen upp till varje person hur de väljer att utforma svaren. Det innebär 

att svaren kan bli ganska olika beroende på vem det är som har formulerat dem. 

Som tidigare har påpekats kan bibliotekarien eget intresse också påverka svaret, 

bland annat när det finns specialintresse och svaret sålunda blir längre och mer 

utförligt. Men det personliga får inte påverka för mycket, Informant A anser att 

svaret ska vara personligt men inte för privat.159 Att balansera det professionella 

och det personliga är antagligen något som är ständigt aktuellt när bibliotekarier 

möter användare. Samtidigt som man ska bjuda in till fortsatt samtal ska man 

hålla det på en yrkesmässig nivå. Informant A menar att det dessutom ska vara en 

jämn nivå på svaren och att man inte ska kunna se vem det är som har svarat.160 
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Det finns en strävan efter att hålla en enhetlig ton på svaren samtidit som de är 

något personligt präglade. Man kan liksom tidigare se en ambition att anpassa sig 

efter användarna och bemöta dem på ett sätt som gör att de återvänder samtidigt 

som man vill hålla det hela på en seriös nivå för att framhålla bibliotekariernas 

professionalitet. De här två syftena behöver nödvändigtvis inte krocka, men det 

kan ändå vara värt att notera hur de präglar verksamheten på detaljnivå och även 

övergripande.  

Att hålla svaren på en professionell nivå handlar också om att betona och visa 

upp det som bibliotekarier är bra på, nämligen deras kompetens inom informat-

ionssökning. Att finna svaren på de frågor som ställs till Bibblan svarar är trots 

allt det centrala arbetet och det innebär att kunna förmedla information på ett 

kompetent och användarinriktat sätt. Om man ser till de källor och referenser som 

används i svaren kan man för det första konstatera att mycket är av elektroniskt 

slag. Man kan tänka sig att det faller sig naturligt eftersom det handlar om en vir-

tuell referenstjänst och att det då är framför allt detta som användarna söker. In-

formant A, B och C säger alla att det framför allt är webbaserat material som an-

vänds.161 Enligt informant B rör det sig då framför allt om fria nätresurser som till 

exempel den delen av Nationalencyklopedin som är gratis.162 Enligt informant A 

hänvisas det ganska lite till databaser eftersom det kan vara problematiskt att 

komma åt dessa. Annars menar informanten att källorna är ganska varierande och 

beror på den fråga som har ställts. En del frågor är mer raka än andra och till ex-

empel en fråga om en specifik bok leder till den tryckta boken.163 Det är även det 

intrycket man får om man närmare studerar några av de frågor och svar som finns 

genom Bibblan svarar. De typer av källor som är mest förekommande är dels 

olika elektroniska länkar till olika webbplatser och dels hänvisningar till tryckt 

material, framför allt böcker. Om en bok anges som källa i svaret är det oftast det 

som har efterfrågats av användaren.164 Detta kan reflektera hur användarna ser på 

bibliotek och bibliotekarier som en verksamhet och ett yrke som framför allt syss-

lar med tryckta böcker. Bibliotekarierna är däremot mer benägna att ange en 

elektronisk källa om frågan inte eftersöker ett specifikt format. Detta kan man se i 

informanternas svar men även i en del av de svar som finns på Bibblan svarar. 

Faktafrågor om hur en propeller fungerar besvaras först och främst med en kort 

förklaring samt hänvisning till en webbplats eller någon annan variant av elektro-

niskt material.165 På detta sätta får användaren direkt svar på frågan vilket är något 

av poängen eftersom man då slipper ta sig till ett bibliotek eller bokhandel för att 

leta upp en bok. 

                                                 
161 Intervju med informant A, B och C, Stockholm, 2012-02-06 samt 2012-02-08. 
162 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
163 Intervju med informant A, Stockholm, 2012-02-06. 
164 Källsammanställning av frågor och svar från Bibblan svarar från perioden 2012-02-02 till 2012-02-14. 
165 Källsammanställning av frågor och svar från Bibblan svarar från perioden 2012-02-02 till 2012-02-14. 
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Trots att Bibblan svarar kallar sig själva för en svarstjänst verkar det i första 

hand röra sig om att ge rätt hänvisningar till användaren för att de ska kunna 

forska vidare själva. Ett svar kan naturligtvis ges direkt men då endast ganska 

kortfattat och källorna gör att detta svar kan inkludera mer. Som informant D på-

pekar ska man ge användaren sådan information att den som ställer frågan ska 

kunna öka sin egen informationskompetens.166 Man ska inte ge användaren svaret 

serverat utan formulera ett svar och ange källor på sådant sätt att de förhopp-

ningsvis blir mer kunniga när det gäller informationssökning. Men samtidigt har 

Bibblan svarar ett uttalat syfte att svara på frågor och det kanske kan vara svårt 

för vissa användare att förstå varför de inte kan få hela, klara svar. Det här är nå-

got som borde lyftas fram mer, för man borde inte likställa en tjänst som Bibblan 

svarar med till exempel en kommersiell svarstjänst. De har olika uppgifter och 

olika krav på sig. En kommersiell svarstjänst har ett kommersiellt syfte och vill 

endast ge människor valuta för deras pengar medan Bibblan svarar inte har 

samma konkreta krav på sig. En biblioteksverksamhet har också en samhällelig 

uppgift och när de utbildar människor i informationskompetens är detta är fördel 

för samhället i stort. En kommersiell tjänst tjänar dock inte på detta eftersom an-

vändarna då lika gärna kan finna svaret själva och inte kommer att betala för att få 

det gjort åt sig.  

För att återgå till förekomsten av de olika typerna av källor ska det påpekas att 

trots att Internet innehåller mycket finns inte allt där. Informant D menar till ex-

empel att äldre källor i bokform och i vissa specifika översättningar inte finns 

tillgängliga digitalt.167 I en fråga eftersöks till exempel en tidnings årsbok och då 

anges ett kort svar utifrån den information som bibliotekarien har kunnat hitta och 

även en hänvisning till att kontakta Kungliga biblioteket i Stockholm för ytterli-

gare frågor.168 Här anges nödvändigtvis inte ett konkret svar, utan mer ett sätt att 

komma vidare i sitt informationssökande. Det är viktigt att påpeka att Bibblan 

svarar inte är slutet av en användares informationssökningsprocess, utan endast 

ett steg i dennes informationssökande. Bibliotekariens uppgift är därmed inte att 

presentera rätt svar för användaren utan att styra denne i rätt riktning. Den inform-

ation som förmedlas genom tjänsten är snarare ett steg mot kunskap inom ett visst 

område. Naturligtvis skiljer sig frågornas karaktär åt en hel del, vissa kan besvaras 

direkt med några meningar medan andra frågor ger svar som endast är ett steg i 

rätt riktning. 

Fördelen med den information som förmedlas genom Bibblan svarar är att 

den ofta är lättillgänglig eftersom formatet tillåter det. Informant B menar till ex-

empel att det är både snabbare och bekvämare för användaren att få en elektronisk 

källa, speciellt om man framför allt använder sig av sådana. Informanten anser 

                                                 
166 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13 
167 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13. 
168 Källsammanställning av frågor och svar från Bibblan svarar från perioden 2012-02-02 till 2012-02-14. 
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även att Internet ger möjlighet till en större variation av källor medan om man 

besöker ett bibliotek oftast försöker hitta en bok i första hand.169 En viktig poäng 

som informant D gör är att den information som behandlas genom Bibblan svarar 

finns kvar på webbplatsen i sidans arkivdel. Där kan alla gå in och se de frågor 

som ställts och de svar som har angetts.170 Om en referensfråga ställs på det fy-

siska biblioteket finns det inte bevarad på samma sätt som när den skrivs ned. På 

detta sätt kan tidigare frågor och bibliotekariernas kompetens kommer till mer 

nytta. Men informant D menar också att det finns en nackdel med detta och det är 

att saker kan förändras och svaren därför inte längre är korrekta. Dessutom påpe-

kar informanten att de länkar som anges i svaren ibland inte stämmer längre.171 

Internet är inte lika beständigt som en bok, men om man hänvisar till en databas 

som Nationalencyklopedin kan man vara relativt säker på att den finns kvar ef-

tersom det är en så pass stabil tjänst. Men det betyder inte att informationen där 

inte kan vara inaktuell utan den behöver också uppdateras. Liksom tryckta lexikon 

behöver uppdateras behöver även de poster som finns i webbaserade databaser 

göra det. I samband med detta kan det vara relevant att ta upp något som Lyotard 

talar om i sin text om det postmoderna tillståndet. Han menar att sådan kunskap 

som inte kan översättas till de nya teknologiska förhållandena kommer att över-

ges.172 För att framgångsrikt kunna förmedla information måste denna med andra 

ord digitaliseras. Det är svårt att undgå faktumet att mycket i dag digitaliseras och 

att inte lika mycket information förmedlas i tryckt format. Elektronisk information 

har även fördelen att snabbt och smidigt kunna uppdateras om något inte skulle 

vara aktuellt längre. Bibblan svarar i sig självt är ett tecken på att människor nu-

mera söker digital information i allt större utsträckning liksom det faktum att bib-

liotekarierna ofta hänvisar till elektroniska källor. De flesta frågor som ställs kan 

besvaras med hjälp av Internetkällor. Frågan är om någon viktig information går 

förlorad i och med att tekniken utvecklas och att digital information blir allt vanli-

gare. 

Organisationen av informationen 

Men all den här informationen som finns tillgänglig via Internet måste på ett eller 

annat sätt bli hanterbar. Organisering av kunskap är något som är starkt knutet till 

bibliotekarieverksamhet men som är mer problematiskt när det handlar om web-

baserad information. Det kan därför vara intressant att se hur Bibblan svarar väl-

jer att organisera den information som tillgängliggörs på deras webbplats. De frå-

gor och svar som passerar genom tjänsten dyker upp på startsidan i den ordning 

som de besvaras under ”Senaste svar”. Men det finns även ett arkiv med gamla 

                                                 
169 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-06. 
170 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13. 
171 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13. 
172 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 4. 
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svar och frågor. Man kan söka bland dessa med hjälp av ett sökfält men mer rele-

vant för detta avsnitt är den ämnesinledning av frågor och svar som görs. De finns 

som etiketter som man kan klicka sig vidare med och ta sig till de svar som hand-

lar om det specifika ämnet. Ämnesindelningen av svaret bestäms av den enskilda 

bibliotekarien när svaret skriva och redigeras. Men själva utformningen av etiket-

terna är redan bestämda och totalt finns det 23 olika etiketter att välja mellan. 

Dessa etiketter är ”barn och ungdom”, ”bibliotek”, ”ekonomi”, ”film och teater”, 

”funktionsnedsättningar”, ”geografi och resor”, ”historia”, ”it och informationsve-

tenskap”, ”konst och arkitektur”, ”konsumentinformation”, ”kropp och själ”, ”lit-

teratur och författare”, ”mat och dryck”, ”matematik”, ”musik”, ”naturvetenskap 

och miljö”, ”religion”, ”samhälle och politik”, ”släktforskning”, ”sport och lekar”, 

”språk”, ”teknik och uppfinningar” samt ”utbildning”. Det finns även etiketter för 

det språk som har använts i fråga och svar.173 Dock har inte alla dess etiketter an-

vänts på själva sidan ännu. En annan funktion som Bibblan svarar har är att visa 

vilka ämnen som är mest populära längst ned på sidan under rubriken ”Frågetren-

den”. Valet av etiketter är relativt informellt och blir lätt för användarna att förstå. 

Det ska även noteras att det finns avsevärt fler ämnesetiketter kopplade till biblio-

tekariernas personliga profilsidor. Dessa ämnesetiketter bestämmer bibliotekarier-

na själva när de skapar sina profiler och det är då naturligt att dessa blir fler och 

mer varierade.174  

Enligt Lyotard ifrågasätts de gamla indelningarna av vetenskap och discipli-

ner i ett postmodernt tillstånd.175 När inte metaberättelserna kan förklara världen 

längre sprängs hierarkier inom alla kunskapsområden. Biblioteket är en plats där 

information ordnas systematiskt och om man ser till Bibblan svarar och hur de 

organiserar information kan man se en relativt avslappnad syn på kunskapsorgani-

sation. I arkivet är svaren märkta med informella ämnesetiketter som dessutom är 

upp till den individuella bibliotekarien att bestämma. Men det finns trots allt en 

ambition att på något sätt organisera materialet, att ha en viss kontroll över den 

information som förmedlas. Genom att sätta ämnesetiketter på svar kan de åter-

finnas i arkivdelen och på så vis motverkas den flyktighet som annars kan prägla 

Internet och dess dokument. Pamela N. Martin menar att klassifikationssystem ses 

som oärliga enligt den postmoderna världssynen. Den här sortens system kan ald-

rig uppnå perfektion och kan aldrig inkludera alla olika sorters kunskap. Martin 

menar att postmoderna teorier skulle se sådana här system som en metaberättelse 

som påtvingar världen en viss förståelse av information och kunskap.176  

Det sätt som Bibblan svarar skapar sin klassifikation kan ses som ett mellan-

ting mellan det gamla och det nya. Medan det finns ett antal bestämda ämneseti-

                                                 
173 Det virtuella samtalet > Avtal och manualer > ”Svara på frågor”, s. 6 [2012-04-07]. 
174 Det virtuella samtalet > Avtal och manualer > ”Skapa en profil”, s. 3 [2012-04-28]. 
175 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 39. 
176 Martin, P. N. (2009), ”Societal Transformation and Reference Services in the Academic Library”, s. 3. 
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ketter för att klassificera frågor och svar i arkivdelen finns det även utrymme för 

den individuella bibliotekarien att bestämma denna klassificering. Bibliotekarier-

na har även möjlighet att skapa sina egna ämnesetiketter till sina profiler och re-

sultatet av det blir en stor mängd etiketter. Det finns med andra ord en ambition 

att släppa på de gamla systemen, men man verkar samtidigt inte vilja låta det 

kreativa kaoset ta över helt och hållet. Här finns en tydlig konflikt mellan det 

postmoderna tänkandet och de ideal som en biblioteksverksamhet innebär. Men 

biblioteket strävar efter att göra information hanterbart för användarna, och för sig 

själva. Om man till exempel skulle låta användarna ämnesklassificera informat-

ionen inom Bibblan svarar, skulle det då bli lika enkelt att hitta och att använda? 

Det här är en fråga som blir mer och mer aktuell eftersom Internet numera präglas 

av en gemensam ansatts att sprida och organisera material. 

Källkritik 

Att kunna utvärdera och kritiskt granska den information som man förmedlar är 

något som de flesta bibliotekarier stöter på i sitt dagliga arbete, speciellt om man 

arbetar med referensfrågor på Internet. På det här sättet är inte Bibblan svarar 

annorlunda från traditionellt referensarbete men eftersom webbaserad information 

är så pass vanligt förekommande inom tjänsten krävs det att man kan bedöma en 

källa korrekt. En fråga som ställdes till informanterna under intervjuerna handlade 

om källkritik är viktigare i arbetet med Bibblan svarar än i traditionellt referens-

arbete på det fysiska biblioteket. Flera av informanterna svarade att det är precis 

lika viktigt i båda former av arbete. Informant D menar bland annat att källkritik 

tillhör bibliotekariers yrkesstolthet och är en del av deras yrkesutveckling. Man 

måste kunna bevisa att bibliotekarier kan den här typen av arbete och att det inte 

endast rör sig om att söka upp information med hjälp av en sökmotor som Google. 

Det kan också vara viktigt i speciella sammanhang, som när man söker informat-

ion med ursprung från ett land med ett korrupt styre som manipulerar information 

i eget syfte.177 Om man ska se kritiskt på intervjufrågan som ställdes kan man kon-

statera att det finns en underliggande fråga om huruvida källor från Internet är 

mindre pålitliga är tryckta källor. Detta blir aktuellt eftersom Bibblan svarar är så 

pass starkt kopplat till webben och den här typen av informationsspridning. Att 

Internetkällor är mindre pålitliga än sådana som finns i tryckt form är en fördom 

som fortfarande är vanlig. Och sanningen är att Internet ger människor möjlighet 

att förmedla vilken information de vill, vare sig den är korrekt eller inte. 

De källor som används inom arbetet med Bibblan svarar är enligt informant C 

upp till den individuella bibliotekarieren att bestämma och dessa påverkas av den-

nes tidigare erfarenheter. Om man får en fråga som ligger inom ens eget intresse-

område underlättar det dessutom valet av källor eftersom man vet vilka man ska 

                                                 
177 Intervju med informant D, Stockholm, 2012-02-13. 
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gå till. Informanten menar att man måste kunna lita på sina egna kunskaper och att 

man med hjälp av sin utbildning och arbetserfarenhet är kompetent nog att be-

döma information.178 Källkritik är med andra ord en uppgift som är upp till den 

enskilda individen och det bygger en hel del på tidigare erfarenhet. Informant B 

anser också att var och en får göra sin egna källkritiska bedömning, det viktigaste 

är att det finns en källkritisk tanke bakom.179 Det som avgör hur mycket fokus som 

läggs ned på källkritik är enligt informant A vilka slags frågor det rör sig om. In-

formanten menar att detta arbete ibland sker omdevetet och att det inte är något 

som man diskuterar med låntagare eller kollegor. Även denne informant menar att 

man har det i sig om man är bibliotekarie.180 Det finns sålunda inga direkta före-

skrifter för vilka källor som de som arbetar med Bibblan svarar ska använda sig 

av. Däremot finns det anvisningar för hur man ska citera ur till exempel webb-

versionen av Nationalencyklopedin.181 Enligt informant B är det meningen att man 

ska använda sig av fria Internetresurser om man länkar till något. Det går dock 

också att hänvisa till de databaser som biblioteken har tillgång till som, NE och 

Landguiden.182  

Val av källor och tankar om källkritik beror också på vilken slags information 

man är ute efter.183 En källa som flera av informanterna nämnde under intervjuerna 

var Wikipedia och det är ganska naturligt att denna webbresurs dyker upp i dis-

kussioner kring källkritik eftersom den har varit så pass omdiskuterad. Medan 

informant D anser att Wikipedia inte känns som en säker källa184 anser informant C 

att man kan använda sig av denna resurs. Dock menar informant C att det beror på 

vilka referenser som artikeln från Wikipedia har.185 Informant A anser att Wikipe-

dia kan vara bra för att få fram enklare information medan man kan fördjupa sig i 

till exempel rapporter. Men enligt informanten kan man vid enkla frågor använda 

sig av enkla och snabba källor och Wikipedia passar bra in i den situationen. Det 

kan även bero på vad användaren ska använda källan till. I ett uppsatsarbete kan 

till exempel bara en viss sorts material accepteras.186 Det finns lite blandade åsikter 

inför Wikipedia bland informanterna. Bland de informanter som tycker att Wiki-

pedia kan vara användbart finns det dock en del förbehåll. Bland annat att man 

måste kontrollera artikelns egna källor samt att resursen inte kan användas i alla 

situationer.  
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Att en artikel på Wikipedia kan skrivas och redigeras av vem som helst är ett 

av de stora problemen. Men det finns funktioner på sidan som gör att information-

en som förmedlas där ska hanteras på ett specifikt sätt för att säkerställa innehål-

lets pålitlighet. Till exempel kan vem som helst ifrågasätta en artikels objektivitet 

och sanningshalt. Martin menar att bibliotekarier borde arbeta med Wikipedia dels 

för att förbättra bilden av biblioteket och dels för att öka trafiken till biblioteksre-

surser.187 Bland de frågor och svar som har studerats från Bibblan svarar innehål-

ler ett flertal hänvisningar till artiklar på Wikipedia. I flera av svaren används de 

artiklarna för att ge användarna överblick över att ämnesområde. Oftast kombine-

ras de med länkar till andra källor och vid ett tillfälle nämns till och med engelsk-

språkiga Wikipedia som ”mycket tillförlitlig”. 188 Det här kan vara ett sätt för 

biblioteken att inkorporera en social webbsida i sitt arbete. Att envist motarbeta 

sidor som Wikipedia ligger inte i bibliotekets intresse, Martin menar till exempel 

att biblioteken istället skulle kunna arbeta för att göra mer information tillgänglig 

där genom att själva vara medskapare av artiklar.189 Detta ligger dock utanför de 

uppgifter som Bibblan svarar har, men det kan ändå vara intressant att reflektera 

över hur man kan förbättra källor istället för att avfärda dem. 

Men hur objektiv kan den här typen av källkritik egentligen bli? Finns det 

överhuvudtaget något som kan kallas för objektivitet? Vi har sett att arbetet inom 

Bibblan svarar i första hand är upp till den enskilda individen som agerar själv-

ständigt och bedömer information grundat på egna erfarenheter och idéer. Denna 

fråga kan man också anlägga på informationen som förmedlas, för kan det finnas 

någon absolut sanning när de som skapar informationen är påverkade av diverse 

tidigare erfarenheter och kunskaper? Enligt den postmoderna teori som Lyotard 

lägger fram finns det ingen övergripande förklaringsmodell för välden. När en 

metaberättelses sanning ifrågasätts och denna splittras i ett enormt antal atomer 

måste det vara omöjligt att anse att det finns något som kan kallas för absolut san-

ning. Dock fungerar dessa mindre berättelser i ett nätverk och påverkar varandra. 

En individ är enligt Lyotard inte en ö utan fungerar i ett nätverk av relationer som 

i det postmoderna samhället är mycket mer komplext och dynamiskt än tidigare.190 

Det finns en risk med att relativisera kunskap och information när man talar om 

postmoderna idéer, vilket är en kritik som tas upp i samband med denna teoretiska 

strömning. Enligt relativismen finns det ingen absolut sanning och uppfattningar 

av världen kan endast vara sanna i en lokal och begränsad mening. Men det ska 

det påpekas att bara för att ”sanningen varierar från en kultur till en annan behöver 

dock inte leda till relativism”.191 Inom Bibblan svarar finns det knappast risk för 
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att relativisera sanning eller information eftersom källkritik är en så pass viktigt 

uppgift för bibliotekarien. Man måste kunna förmedla information som på något 

sett har bedömts som tillförlitlig. Genom att använda sig av specifika källor och 

att utöva källkritik upphåller man en slags ordning. Att låta allt falla samman 

skulle vara en omöjlighet eftersom det skulle innebär en kollaps för all slags kun-

skap.  

Ett intressant begrepp som kommer upp i det här sammanhanget är ”crow-

dsourcing” och det är informant B som nämner detta under en intervju. Detta be-

grepp innebär kort kunskap som byggs gemensamt.192 I det här sammanhanget är 

Wikipedia ett bra exempel på crowdsourcing eftersom det är en faktadatabas som 

har byggts gemensamt av många människor. Informant B nämnde detta begrepp 

när frågan om huruvida kunskap blir mindre pålitligt om den har ursprung från 

webben ställdes. Man kan se en förändring i hur information skapas i dag, mycket 

tack vare Internet. Genom sidor som Wikipedia och sociala nätverkstjänster skap-

as och förmedlas information kollektivt. Och allteftersom detta blir vanligare blir 

det även mer accepterat, vilket man kan se en skymt av i de åsikter som uttrycks 

om Wikipedia i intervjuerna för den här studien. Bibblan svarar blir en del av den 

här nya typen av informationsförmedling på så sätt att bibliotekarierna använder 

sig av källor från Internet för att hitta svar på frågor samt Facebook och Twitter 

för att sprida informationen. Den här tekniken har förändrat vårt sätt att se på kun-

skap och information av olika slag och det var detta som Lyotard förutsåg skulle 

ske. Crowdsourcing innebär att en mängd individer är med och skapar kunskap, 

det finns inte längre någon absolut makt som kontrollerar sanningen. I ett nätverk 

med många olika röster skapas information som alla kan ta del av. Detta är dock 

något som gör bibliotekarier och referenstjänsters uppgift mycket mer komplex 

eftersom de har som ambition att kunna avgöra vad som är sant och vad som inte 

är sant. Källkritik blir en viktig del i en komplicerad och dynamisk värld där in-

formation till stor del förmedlas via Internet som i sig självt är ett enormt nätverk 

av en mängd av röster. 

Sammanfattning 

Det här avsnittet har avhandlat den information som hanteras inom svarstjänsten 

Bibblan svarar. En överblick har gjorts över frågor och svar som behandlas i 

tjänsten. Förutom form på svaren har även de källor som används studerats. Då 

kan man konstatera att det framför allt används mycket elektroniska källor, främst 

webbplatser av olika slag. Det är viktigt att dessa resurser är tillgängliga för an-

vändarna, det går med andra ord inte att använda stängda databaser. På Bibblan 

svarars webbplats sparas dessutom alla frågor och svar i en arkivdel. Där kan man 

söka fram gamla svar men de är även kategoriserade efter ämnen med hjälp av 

                                                 
192 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
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ämnesetiketter. Man kan se denna särskilda klassificering av svaren som ett steg 

bort från de större och övergripande klassificeringssystemen som SAB och 

Dewey. Dock finns det fortfarande restriktioner kvar eftersom det endast finns ett 

visst antal etiketter som de svarande bibliotekarierna kan använda sig av. I det här 

sammanhanget har även källkritik inom Bibblan svarar studerats närmare. Ef-

tersom det inom tjänsten används mycket webbaserad information är källkritik en 

viktig fråga, men det finns trots allt en öppenhet för en social tjänst som Wikipe-

dia. Källkritik är också något som tillhör yrkesområdet och något som informan-

terna anser att man måste fortsätta att arbeta med.  
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Slutdiskussion 

I det här avsnittet av uppsatsen kommer jag att presentera de slutsatser som kan 

dras av den undersökning som har gjorts om Bibblan svarar. Frågeställningarna 

behandlas inledningsvis separat och efter dessa görs en övergripande diskussion 

utifrån hela undersökningsresultatet. I den här studien av svarstjänsten Bibblan 

svarar har jag strävat efter ett övergripande perspektiv av hela tjänsten för att 

kunna utröna om det finns tecken på postmoderna karaktärsdrag i den. Den teori 

som har använts är den som Jean-François Lyotard lade fram i sitt verk The Post-

modern Condition: A Report on Knowledge från 1979. Dessa allomfattande idéer 

om kunskapens status i den postmoderna kulturen och det postindustriella sam-

hället har anlagts på den virtuella referenstjänsten Bibblan svarar. Eftersom 

Lyotards teori bygger på att ny teknik förändrar sättet som kunskap förmedlas och 

betraktas finns det beröringspunkter till den sortens verksamhet som studeras i 

den här undersökningen.  

Formen  

Den första frågeställningen som behandlades i undersökningsdelen var hur den 

webbaserade formen påverkar det sätt som information hanteras. Rent konkret 

förmedlas information från Bibblan svarar via tre olika medier. Förutom webbsi-

dan och dess e-postformulär finns även de sociala nätverkstjänsterna Facebook 

och Twitter. Det är dessa tre grundformer som referenstjänsten har att arbeta med 

och de påverkar alla på olika sätt hur information hanteras och förmedlas. Medan 

webbsidan är relativt traditionell när det gäller virtuella referenstjänster är använ-

dandet av nätverkstjänsterna något nyare och mer inkoativt. Genom att använda 

sig av nätverkstjänsterna tar Bibblan svarar plats i den nya sociala dimensionen 

av Internet. Webben präglas i dag av den sociala faktorn och tjänster som Fa-

cebook och Twitter är trendskapande och även opinionsbildande. Webbsidan som 

Bibblan svarar har utvecklat söks upp av användare som behöver hjälp medan 

nätverkstjänsterna även fungerar uppsökande verksamhet för tjänsten. Verksam-

heten blir sålunda mer dynamiskt och inte lika passiv som en traditionell referens-

tjänst. Man arbetar aktivt för att nå ut till alla Sveriges medborgare och det finns 

en stark betoning på lika informationsförmedling för alla. Fröet till denna demo-
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kratitanke finns i Bibliotekslagen som säger att biblioteken ska verka för att till-

gängliggöra databaserad information för alla medborgare.193 Bibblan svarar blir en 

del av denna kontext och demokratitanken finns inbyggd även i deras verksamhet. 

Men att formulera en lagtext är enklare än att faktiskt genomföra tanken i prakti-

ken. I min undersökning har jag stött på en del begränsningar med tjänsten. Det 

finns ett glapp mellan den demokratiska grundtanken med Bibblan svarar och 

verkligheten. Självklart är det svårt att skapa en perfekt tjänst som bjuder olika 

typer av användare med olika förutsättningar. Det finns många fördelar med en 

virtuell referenstjänst. Bland annat fördelningen av resurser och den ständiga när-

heten oberoende på geografiska faktorer gör att man kan samordna många kompe-

tenser inom samma tjänst. Man kan samla bibliotekarier med olika kunskaper från 

hela landet och mer kunskap kan omvandlas till användbar information för dem 

som utnyttjat tjänsten. Biblioteken och deras verksamhet är med hjälp av tekniken 

inte isolerade utan är del av ett större samarbete som underlättas av den webbase-

rade formen. Det skulle antagligen inte ha varit möjligt att ordna en flerspråkig del 

med så pass många olika språk om inte verksamheten arbetade på en nationell 

nivå. Dessutom blir inte verksamheten bunden vid en specifik plats utan finns 

tillgänglig i hela världen. Dock gäller det att hålla biblioteken och användarna 

underrättade om att den här tjänsten existerar. Informant C tror till exempel att 

biblioteken själva glömmer att denna tjänst finns att använda när man behöver 

stöd på andra språk än svenska.194 En virtuell svarstjänst som Bibblan svarar har 

stort potential att öka tillgänglighet till information, men det gäller att biblioteken 

kan ta till sig tjänsten i sin verksamhet. 

Man kan argumentera för att en webbaserad tjänst som Bibblan svarar kan ta 

något av det personliga mötet från referenssamtalet. Informanterna påpekade 

bland annat att det fysiska försvinner och att man till exempel inte har någon 

chans att tolka tonfall och icke-verbala signaler hos den som frågar.195 Dock försö-

ker Bibblan svarar på andra sätt kompensera för denna brist av mänsklig interakt-

ion. Detta sker bland annat genom att lyfta fram de svarande bibliotekarierna som 

personer genom att dels lägga upp bilder på dem på webbsidan och även att skapa 

egna profilsidor åt dem. Man får då reda på namn, intresseområden och på vilket 

bibliotek som bibliotekarien arbetar på. På vissa sätt blir denna presentation av 

bibliotekarien ännu mer personlig än ett möte på det fysiska biblioteket eftersom 

man då inte får lika mycket information om personen som står bakom disken. 

Trots att ny teknik utan mänsklig interaktion kan te sig opersonlig går det att 

kompensera för dessa brister på andra sätt. Webben kan också vara en social till-

varo vilket inte minst visar sig genom tjänster som Twitter och Facebook. Dessa 

har redan färdigt bestämda former och Bibblan svarar måste därför anpassa sin 

                                                 
193 Bibliotekslag (1996:1596), 2 §. Notisums lagbok [2012-05-10]. 
194 Intervju med informant C, Stockholm, 2012-02-08. 
195 Intervju med informant B, Stockholm, 2012-02-08. 
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informationsförmedling efter dessa tjänsters begränsningar. Förutom att man inte 

kan styra designen av sidorna helt finns det ytterligare restriktioner. Bland annat 

har Twitter en gräns på 140 tecken per meddelande. Den information som sprids 

på detta sätt kan dessutom vara svår att organisera och arkivera. Svar som ges via 

webbsidan sparas i arkivdelen och går att söka fram men via de sociala nätverks-

tjänsterna blir detta mycket flyktigare. Nätverkstjänsterna verkar istället handla 

mer om att snabbt sprida kortfattad information, framför allt om själva tjänsten. 

Man kan ifrågasätta deras praktiska nytta när det gäller det huvudsakliga syftet 

med Bibblan svarar, som är att förmedla information till användare. Men som 

informanterna säger är dessa nätverkstjänster snarare till för reklam för svarstjäns-

ten, i alla fall som de används i dagsläget.196  

De kopplingar man kan se till Lyotards teorier om det postmoderna tillståndet 

är i första hand hans påstående om hur teknologiska förändringar påverkar hur 

information sprids i ett samhälle. Bibblan svarar kan ses som en del av det som 

Lyotard benämner som ett samhälles kunskapscirkulation.197 Med hjälp av dator-

baserad teknik kan man på nya sätt förmedla enorma mängder med information 

och kunskap. Biblioteken och deras verksamhet producerar inte kunskap på 

samma sätt som till exempel forskningsinstitutioner men biblioteksverksamhet är 

ändå de en viktig del av spridningen av denna kunskap. När en bibliotekarie sva-

rar på en fråga legitimeras den information som förmedlas eftersom bibliotekarien 

har en auktoritet när det handlar om vad som kan anses som sant eller inte. På 

detta sätt bekräftas informationen och blir legitim. Ny teknik kan vara problema-

tiskt i det avseendet eftersom man via Internet kan sprida i princip vilken inform-

ation man vill. En tjänst som Bibblan svarar fungerar som en kontrollant av de 

olika påståenden som finns på webben. För det är ofta webbaserade källor som 

används och behovet av källkritik är därför stort. Att kunna bedöma källor och att 

ha auktoritet att göra detta ger bibliotekarien makt över den information som för-

medlas. Lyotards teorier handlar i grund och botten om makt och kontroll över 

kunskap och information inom de nya arenorna som teknologiska framsteg skap-

ar. Det gäller att kunna ta kontroll över den nya teknik för att i sin tur få makt över 

den information som finns där.  

Medan Lyotard fokuserar mycket på makt kan man fråga sig om dagens tek-

nik verkligen tillåter full kontroll. Att inneha och att kunna organisera material 

digitalt är ett sätt att styra informationen, men Internet är ett kaotiskt datornätverk 

som ingen äger eller har fullkomlig makt över. Avsaknaden av en övergripande 

metaberättelse är här tydlig, Internet låter sig inte styras fullt ut. Man kan även 

finna tecken på det som Lyotard benämner som kreativt kaos.198 Att Bibblan sva-

rar är en del av webben får konsekvenser för den verksamhet som tjänsten bedri-

                                                 
196 Intervju med informant A och B, Stockholm, 2012-02-06 samt 2012-02-08. 
197 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 4. 
198 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 66. 
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ver. Man ser bland annat tendenser på avsaknad av någon slags övergripande or-

ganisation av material och det används dessutom en stor variation av källor som 

bedöms av många olika individer. Pluraliteten genomsyrar Bibblan svarar inom 

många olika aspekter av tjänsten. Men man måste antagligen göra avkall på en del 

av bibliotekets traditionella arbetsmetoder för att kunna utveckla tjänstens service. 

I slutänden går det ut på att anpassa tjänsten efter användarna och att biblioteken 

släpper på sin kontroll är ytterligare ett tecken på att de gamla metaberättelserna 

bryts ned. Biblioteket och dess verksamhet verkar inte som en styrande faktor 

utan justerar sitt arbete efter det behov som användarna har. Och användarnas 

behov är många och varierande. Bibblan svarar blir därför en tjänst som skapas av 

många olika röster och som formas av ett antal olika teknologiska förutsättningar. 

Resultatet blir komplext och ibland kaotiskt men det finns klara fördelar med att 

ha en sådan mångfacetterad och öppen verksamhet som är redo att ta till sig nya 

perspektiv och utvecklas efter dessa. 

Rollen 

Det andra avsnittet i undersökningsdelen studerade vad bibliotekariernas praktiska 

arbete inom Bibblan svarar kan gå ut på och hur deras roll ser ut. Det finns inom 

verksamheten fyra samordnare som styr och organiserar arbetet, samordnare som 

överser de flerspråkiga delarna samt bibliotekarier som svarar på frågor inom den 

svenskspråkiga delen och genom de sociala nätverkstjänsterna. Det finns ingen 

speciell ämnesinriktning när det gäller att svara på olika frågor utan de biblioteka-

rier som är schemalagda en viss vecka svarar på alla de frågor som kommer in. 

Undantaget är frågor på andra språk som sköts av den flerspråkiga delen. I det 

praktiska arbetet finns med andra ord en del indelningar men dessa uppdelningar 

handlar framför allt om olika delar av svartjänsten snarare än ämnesinriktning. 

Det ligger lite i folkbibliotekets natur att kunna besvarar alla typer av frågor, obe-

roende av vad de handlar om. Vad som däremot lyfts fram är de olika biblioteka-

riernas individuella kompetenser. Det här är en del av att höja bibliotekarierns 

yrkesstatus och att etablera en starkare profil. Bibblan svarar blir på så sätt en 

delad tjänst, dels är ett mål att ge bra service till användare och dels är det att ut-

veckla yrket. Detta behöver inte vara något negativt utan kan snarare vara en för-

del eftersom en utveckling av yrket kan leda till en högre kvalitet på tjänsten. 

Trots att folkbibliotekets bibliotekarier ska kunna svara på alla slags frågor finns 

en tendens eller vilja att dela upp expertområdena och att lyfta fram specialkom-

petenser. Det är möjligt att detta leder till en ännu mer uppdelad tjänst. Man kan 

se liknande företeelser hos större virtuella referenstjänster där man får välja ser-

vice efter ämne. Bland annat Library of Congress har ett stort urval av ämnesin-
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riktningar i sin tjänst ”Ask a Librarian”.199 Att plocka fram expertkunskaper som 

dessa kan vara fördelaktigt om man vill höja kvaliteten på informationen som 

förmedlas, men det kan också göra tjänsten svårnavigerad för användarna. 

Stover diskuterar hur tanken på expertis har blivit något av en besatthet i da-

gens samhälle och att detta är ett tecken på att vi är en del av ett postmodernt 

samhälle.200 Men i dagens samhälle ingår även att kunna ta till sig ny teknik och 

att kunna utveckla servicen utefter denna. Bibblan svarar handlar därför mindre 

om att vara expert inom ett visst område och mer att kunna söka fram vilken in-

formation som helst genom olika kanaler. Bibliotekariernas huvudsakliga expert-

område blir sålunda informationssökning och även informationsförmedling ge-

nom virtuella kanaler. Men det personliga är också en viktig del av verksamheten 

och den inriktningen underlättas av den nya tekniken eftersom man på ett smidigt 

sätt kan lyfta fram individen. Bibliotekarien blir inte bara en osynlig kompetens 

som är del av ett kollektivt utan denne får ett ansikte på webben. Att lyfta fram det 

särpräglade är ett sätt att gå emot det som Lyotard menar är en metaberättelse. De 

mindre och individuella berättelserna kan gynna en tjänst som Bibblan svarar 

genom att lyfta fram nya perspektiv. Att utestänga sådan kompetens utvecklar 

knappast yrket. Den teknologiska utvecklingen främjar denna linje eftersom det 

på webben finns utrymme och tillfälle att samla många olika kompetenser och att 

lyfta fram dem. En annan viktig aspekt av bibliotekariens arbete och dennes kom-

petens är användarnas behov. Behovet hos de som använder tjänsten får styra hur 

tjänsten ser ut och även hur bibliotekarierna arbetar. Även detta är något som Sto-

ver anser att karakteristiskt för expertis i en postmodern värld, nämligen att män-

niskor blir experter på det som efterfrågas och som det finns behov av.201 Tecken 

på det inom Bibblan svarar skulle till exempel vara användandet av sociala nät-

verkstjänster och även att det finns bibliotekarier inom svarstjänsten som har detta 

som specialområden. Dessa ämnesområden existerar för att människor, och speci-

fikt användarna, behöver denna kunskap och kompetens. Att driva en användar-

anpassad svarstjänst som Bibblan svarar gör hela verksamheten mer nyansrik och 

dynamisk eftersom den tar hänsyn till en stor variation av användare. Implikation-

en är sålunda att en sådan verksamhet skiftar form och inriktning allteftersom an-

vändarnas behov förändras, annars riskerer tjänsten och yrket att stelna.  

Lyotard ser biblioteket som en traditionell minnesbank och innebörden av 

detta är att han anser att biblioteken existerar för att bevara information.202 Men 

Bibblan svarar är mycket mer än endast en bank för kunskap och information, 

deras roll blir att finna och förmedla vidare information till användarna. På detta 

sätt är Lyotards idé om biblioteket begränsad. Bibblan svarar har trots allt en stark 

                                                 
199 Library of Congress, webbsida > Ask a Librarian [2012-05-01]. 
200 Stover, M. (2004), ”The Reference Librarian as Non--Expert”, s. 274. 
201 Stover, M. (2004), ”The Reference Librarian as Non--Expert”, s. 278. 
202 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 50. 
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betoning på lärandeprocessen och de vänder sig framför allt till personer som är i 

någon form av lärande.203 Man skulle kunna se biblioteken och en virtuell svars-

tjänst som ett stöd till de formella läroinstitutionerna. En svarstjänst som Bibblan 

svarar styr därför delvis över den information som förmedlas via webben. Och 

när de finns många förmedlare med olika bakgrunder och erfarenheter blir kun-

skapen fragmenterad. Det subjektiva hos varje individ bidrar till att splittra kun-

skap och information och att föra det bort från det enhetliga. Förutom att bibliote-

karier som arbetar på webben måste kunna hantera denna kunskapsfragmentering 

är de även medskapare av denna när de väljer ut vilka källor som anses som pålit-

liga. Ett argument skulle kunna vara att bibliotekarier försöker skapa ordning i det 

kaos som råder på Internet, men det kan också få motsatt effekt. När en individ 

ska välja ut vilken information som kan anses som pålitligt nog att förmedlas vi-

dare till användaren bedömer denne bibliotekarie källan utifrån sina egna förut-

sättningar, fördomar och tidigare erfarenheter. På detta sätta går det knappast att 

tala om någon objektiv kunskap. Subjektivitet kommer man aldrig ifrån, det finns 

helt enkelt ingen kunskap eller information som är fri från producenten, förmedla-

ren eller användarens värderingar. Begreppet kunskap innebär implicit att det 

finns en subjektiv prägel på information.  

Samtidigt finns det ett behov av bibliotekarier som hjälper användare att be-

döma informationens trovärdighet och denna uppgift blir en viktig nyckel till yr-

ket. För att legitimera sin roll som informationsförmedlare gäller det att sälja in 

sin kompetens inom området. Detta sker genom Bibblan svarar dels genom att 

lyfta fram specialkompetenser och dessutom genom att etablera sitt yrke på web-

ben. Förutom att göra reklam för bibliotekets verksamhet kan detta också vara ett 

sätt att etablera ett nytt kompetensområde för bibliotekarier. Att tillhandahålla och 

organisera material är en del av bibliotekariers traditionella arbetsuppgifter men i 

och med den omfattande digitaliseringen krävs det att man vinner ny mark för att 

inte stagnera i sin yrkesroll. Att göra reklam för sitt yrke genom en svarstjänst kan 

vara ett sätt att göra människor uppmärksamma på att bibliotek är mer än bokde-

påer. Det negativa i detta ligger i faktumet att det arbete som utförs inom biblio-

teksverksamheten hela tiden måste bekräfta sin nytta i samhället. Denna press kan 

å ena sidan verka motiverande, men den kan även vara negativ om det finns eko-

nomiska faktorer med i bilden. 

Innehållet  

Det här avsnittet ämnar binda samman den diskussion som har förts i undersök-

ningsdelens tredje avsnitt. Avsnittet i fråga behandlade den information som han-
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teras inom Bibblan svarar och frågor som kan uppstå kring denna. I undersökning 

har bland annat källkritik inom svarstjänsten studerats men även organisationen av 

information på webbsidan samt vilken form svar och frågor har. I vissa avseenden 

liknar virtuell referenstjänst den traditionella som sker ute på det fysiska biblio-

teket. Bland annat är det upp till den individuella bibliotekarien hur denne vill 

utforma svaret och väljer att bemöta användaren. Det finns en del generella rikt-

linjer för detta när man arbetar med Bibblan svarar men i slutänden handlar det 

om sunt förnuft. Detta ligger i linje med att man vill hålla tjänsten personlig och 

att man ska få bättre kontakt med den bibliotekarie som svarar. Att uppmana till 

en mer personlig tjänst kan vara ett sätta att humanisera tekniken för att använda-

ren ska förstå att det finns en människa bakom svaret. Det kanske finns en risk 

med att referenstjänster blir formella om man försöker styra dem för mycket. Att 

få användarna att inse att det finns människor bakom den service som ges kan 

gynna bibliotekarierna och biblioteken eftersom användarna då uppskattar det 

arbete som lagts ned. Annars kan en svarstjänst som denna ses som endast en 

sökmotor, fast med tidsfördröjning. Det ligger i bibliotekariernas intresse att deras 

kompetens och arbete uppskattas för att användarna inte ska se informationen som 

förmedlas som lättköpt. Ett annat sätt att visa det på är att tydligt ange referenser 

och sökvägar i svaren. Detta har dels en pedagogisk funktion och lär kanske an-

vändarna något om informationssökning och dels understödjer det svarets kvalitet. 

Det är i slutänden användarnas syn på biblioteksservicen som formar den verk-

samhet som bedrivs. Utan användare blir det ingen referenstjänst. Den pedago-

giska uppgiften som Bibblan svarar har är förutom den explicita tjänsten som 

förmedlar svar på frågor också kunskap om hur man själv kan bli mer informat-

ionskompetent.  

Dock ligger det ett problem i att kalla Bibblan svarar för en svarstjänst ef-

tersom detta kan tolkas som ett enkelt sätt att få svar på sina frågor. Som man kan 

se i undersökningen framkommer det en splittring mellan att förmedla ett direkt 

svar och att ge hänvisningar så att användaren själv ska kunna söka sig vidare. 

Benämningen ”referenstjänst” får där en annan innebörd eftersom den antyder att 

det handlar om att hänvisa användare vidare. Dock kan denna term verka av-

skräckande för användare eftersom den kan förefall mer formell. I den här uppsat-

sen har ”svarstjänst” och ”referenstjänst” använts synonymt för enkelhetens skull, 

men det kan ändå vara intressant att reflektera över detta. Men den viktigaste frå-

gan är om Bibblan svarar är ute efter att ge direkta svar eller att ge hänvisningar. 

Det viktigaste är dock att svaren är väl underbyggda. Tjänsten kanske skulle vinna 

på att vara mer ännu mer pedagogiskt i utformandet av svaren, till exempel genom 

att ge tips på sökvägar, söktekniker och olika källor som kan vara relevanta för 

användarna. Nu görs detta till en viss del, men att ha ett uttalat mål att göra an-

vändare mer informationskompetenta kan vara en stor fördel för dem själva i 

framtida informationssökningar. Man skulle på detta sätt kunna lära användarna 
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att ta makten över tekniken och den information som sprids, vilket är något som 

skulle gynna alla människor.  

Källkritik inom svarstjänsten har också undersökts och det som blir aktuellt 

när man studerar Bibblan svarar är de elektroniska eller webbaserade källor som 

används i svaren. Medan kunskap som genereras genom forskning genomgår en 

process för att bli godkänd och legitim finns det inte några sådana formella pro-

cesser för att kunna publicera något på Internet. Lyotards tes är att kunskap i en 

postmodern värld inte längre kan legitimera sig själv, den kan med andra ord inte 

bekräftas genom processer som den ovannämnda. Detta beror på att en metaberät-

telse inte längre styr kunskapen och kan avgöra vad som är rätt och vad som är 

fel.204 Om den tesen stämmer är källkritik överflödigt eftersom det inte finns någon 

absolut sanning. Men eftersom det fortfarande finns ett behov av och en efterfrå-

gan efter källkritik borde det fortfarande finnas metaberättelser som systematisk 

legitimerar den kunskap som produceras. Internet är dock en faktor som påverkar 

produktion av kunskap och den har ingen legitimeringsprocess. Wikipedia är en 

sida som balanserar subjektiva bidrag med objektiv faktakontroll. Trots att Wiki-

pedia är en källa som många betraktar med viss skepsis är det en informationsda-

tabas som tilltalar användarna. Dels är Wikipedia enkel att använda och dels är det 

en gratis resurs, något som kan vara avgörande för användare. Det är dessutom en 

sida som ofta dyker upp högt i listan över sökträffar när man använder sig av en 

sökmotor som till exempel Google. Att försöka utnyttja och förbättra en sådan 

resurs skulle gynna biblioteksverksamheten eftersom Wikipedia är en tjänst som 

tilltalar användarna.  

Det finns dock fortfarande ett behov av att kontrollera den information och 

kunskap som sprids och det är knappast något som lär försvinna. Det kommer 

troligtvis att bli mer relevant desto mer socialt och kollektivt utvecklat som Inter-

net blir. Bibblan svarar har i denna kontext en viktig uppgift, nämligen att för-

medla pålitlig information till sina användare. På så sätt motverkas en del av den 

utveckling som Lyotard talar om, nämligen att stora sanningar bryts samman och 

att kunskap inte längre kan bekräftas. Något som problematiserar tanken på att det 

finns information som kan anses som sann eller objektiv är idén om information i 

den postmoderna tiden. När det inte finns någon övergripande förklaringsmodell 

faller konceptet om absolut sanning sönder i ett otaligt antal atomer och det gör 

hela idén om källkritik problematisk. Att kunskap byggs upp gemensamt och av 

många olika källor eller människor är något som kan kopplas till detta. I begrepp 

som crowdsourcing finns tendenser av det som Lyotard talar om, nämligen nät-

verk av enskilda atomer som påverkas av varandra.205 Bibblan svarar är på sätt 

och vis ett sådant nätverk, fast dock endast öppet för bibliotekarier som gemen-

                                                 
204 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 8. 
205 Lyotard, J.-F. (1984), The Postmodern Condition, s. 15. 
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samt skapar en informationsdatabas på webbsidan. Mer relevant är användandet 

av Wikipedia som källor i svaren och på det sättet påverkas Bibblan svarar indi-

rekt av sociala tjänster på Internet.  

Det är inte bara koncept som absolut sanning som bryts ned enligt Lyotards 

teorier om postmoderniteten. I undersökningsdelen berördes även organisationen 

av det material som sparas i arkivdelen på webbsidan. Detta hänger ihop med det 

kaos som riskerar att uppstå i en postmodern värld då gamla system bryts ned och 

ersätts med en mångfald av mindre sådana. Bibblan svarar använder sig av ett 

begränsat antal ämnesetiketter när det kommer till att klassificera frågorna och 

svaren. Detta innebär en mindre nyansering av de områden som informationen 

berör men det har också praktiska fördelar. Genom att endast ha ett antal förbe-

stämda etiketter blir organisationen mer hanterbar. Ämnesetiketterna är dock inte 

del av ett formellt klassificeringssystem och detta ligger i svarstjänstens natur. Det 

finns ingen renodlad systematisk organisation av informationen och detta gör äm-

nesindelningarna mer hanterbara. Medan till exempel SAB har många underkate-

gorier finns på Bibblan svarars webbsida endast ett fåtal grundläggande katego-

rier. Detta gör ämnesorganisationen mer användarvänligt. Lyotard ställer sig som 

bekant negativt inför metaberättelser av olika slag och man kan ifrågasätta hur väl 

system som SAB och Dewey stämmer överens med den mångfacetterade verklig-

heten. Dock har systemen en praktisk funktion inom biblioteksvärlden, nämligen 

att göra information hanterbar och enklare att finna. Dock hanterar inte Bibblan 

svarar samma slags information som ett fysiskt bibliotek och de anpassar därför 

efter de nya förutsättningarna. Men helt har tjänsten inte släppt på klassifikationen 

utan det finns fortfarande ett behov av att ordna in informationen i olika katego-

rier. Den klara fördelen är tillgängligheten medan nackdelen blir risk för exklude-

rande.  

Bibblan svarar och det postmoderna 

Vad innebär då det postmoderna och vad finns det för kopplingar till svarstjänsten 

Bibblan svarar? Det huvudsakliga syftet med den här undersökningen har varit 

just detta, att finna postmoderna karaktärsdrag i den verksamhet som Bibblan sva-

rar driver. Biblioteket är en verksamhet som ofta präglas av ordning och övergri-

pande system. Men hur präglas denna verksamhet av att verka i en virtuell miljö? 

Påverkar den nya tekniken tjänsten så pass mycket att man kan urskilja drag av 

den postmodernitet som Lyotard talar om? Den här studien tyder på att det finns 

ett flertal postmoderna kännetecken hos Bibblan svarar. Det som framför allt talar 

för detta är användandet av datorer och webbaserad teknik. En av Lyotards hu-

vudteser var just att teknologiska förändringar påverkar människors sätt att han-
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tera kunskap och information.206 Trots att The Postmodern Condition gavs ut i 

slutet på 1970-talet finns det beröringspunkter med dagens teknikberoende sam-

hälle. Man kan till en början placera in Bibblan svarar i den cirkulation av kun-

skap som Lyotard nämner.207 Svarstjänsten har som uppgift att förmedla informat-

ion till sina användare och blir på detta sätt en del i kunskapscirkulationen och 

dessutom en maktfaktor. Vem som kommer att ha kontroll över den nya tekniken 

anser Lyotard vara en viktig fråga för framtiden.208 När man har resurser för att 

sprida och förmedla information till ett stort antal människor har man även makt 

över vilken slags information som kan anses vara sann. Detta är en uppgift som 

tidigare låg hos de större systemen, delvis säga metaberättelserna. Dessa metabe-

rättelser kunde till exempel vara en religion eller en politisk ideologi som hade 

makt att bestämma vad som är rätt och vad som är fel. I detta sammanhang disku-

terades bibliotekariens roll i förmedlandet av information. De har genom en refe-

renstjänst som Bibblan svarar en viss kontroll över vilken information ska för-

medlas. En bibliotekarie sållar ut vilken information som hon eller han anser är 

pålitligt och detta kan baseras på individuell erfarenhet och kompetens. Men ef-

tersom det finns så pass många bibliotekarier som besvarar frågor inom Bibblan 

svarar finns det ingen övergripande metaberättelse som styr över kunskapen. 

Verksamheten blir på detta sätt mycket mer mångfacetterad eftersom många en-

skilda bibliotekarier lyfts fram. Bibblan svarar är en tjänst som främjar den mång-

fald av kompetenser som finns bland landets bibliotekarier. 

Genom Bibblan svarar kan ännu fler människor få tillgång till information 

och kunskap av olika slag. Tjänsten är dessutom starkt användaranpassad och 

breddar sitt arbete genom att ge service på flera språk än svenska. Genom att till-

handahålla en sådan tjänst bidrar Bibblan svarar till att öka människors informat-

ionstillgång. Och genom att anpassa sig efter sina användare öppnar tjänsten dess-

utom upp för nya perspektiv och får på så sätt varierande och dynamisk tjänst som 

ständigt är öppen för nya synsätt. Tecken på detta kan man även se i de nätverks-

tjänster som Bibblan svarar använder sig av utöver webbsidan. De teknologiska 

förutsättningar främjar den här typen av verksamhet eftersom den ger möjlighet 

för biblioteken att nå ut till flera människor oberoende av var i landet de bor. 

Dessutom tar Bibblan svarar flera olika former vilket gör tjänsten ännu mer varie-

rad. Genom att använda sig av Facebook och Twitter bryter man ny mark och kan 

ta virtuell referenstjänst ytterligare ett steg i utvecklingen. Genom dessa nätverks-

tjänster kan ännu fler människor ta del av informationsförmedling som Bibblan 

svarar tillhandahåller. Dessa former av sociala nätverkstjänster kan också ses som 

postmoderna eftersom de är flexibla om än ibland svåra att navigera och organi-
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sera. Här finns information inte ordnat systematiskt utan istället prisas snabbhet 

och enkelhet.  

Ett annat tecken på postmodernitet inom Bibblan svarar är det faktumet att en 

del av läroprocessen har överlåtits till datorer.209 Hur exakt detta skulle gå till är 

Lyotard inte tydlig med, men man kan delvis se tecken på detta. Om inte annat är 

Bibblan svarar en tjänst som använder sig av datorer och Internet för att undervisa 

användarna. Dock finns det en människa bakom tekniken och allting är inte auto-

matiserat. Bibliotekarier blir på detta sätt inte ersatta av datorerna utan tekniken 

hjälper dem istället att tillhandahålla en pedagogisk service till användarna. Men 

det är å andra sidan ett sätt att effektivisera informationsförmedlingen och detta är 

något som Lyotard pekar på när det gäller teknologiska framsteg.210 Denna trend 

av effektivisering och en strävan efter så stor produktivitet som möjligt är något 

som även dyker upp i bibliotekariens yrkesroll. Man vill genom Bibblan svarar 

göra reklam för bibliotekariern, dels för att gör användarna uppmärksamma på att 

den här tjänsten finns men det verkar i slutänden handla om en utveckling av yr-

ket. På så sätt måste yrket och det arbete som bibliotekarierna gör bekräftas och 

säljas. När bibliotekarier tar makten över de teknologiska förutsättningarna kan de 

etablera sig själva som experter inom olika områden, inte minst informationssök-

ning. De får också möjlighet att sprida information om sig själva och att etablera 

sin yrkeskompetens. En svarstjänst som Bibblan svarar gör att både användare 

och bibliotekarie kan finna nya vägar till information som i sin tur kan leda till 

kunskap. 

Avslutningsvis kan man konstatera att en virtuell referenstjänst som Bibblan 

svarar har flera postmoderna karaktärdrag. Dock är tjänsten samtidigt präglad av 

det traditionella biblioteket och dess vilja att ordna information systematiskt. 

Detta håller dock på att brytas upp, vilket man kan se bland annat i informations-

organisationen och i användandet av Facebook och Twitter. Bibblan svarar är en 

tjänst som är mångsidig och vari man kan finna olika typer av pluralitet. Internet 

blir en ny spelplan för en sådan biblioteksverksamhet och arbetet och tjänsten 

måste anpassas efter de nya förutsättningarna. Att balansera bibliotekarierns trad-

itionella pedagogiska och källkritiska roll med informationen och kunskapens nya 

status i samhället kan vara problematiskt men inte omöjligt. 
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Sammanfattning 

Det som eftersträvas i undersökningen av svarstjänsten Bibblan svarar är att stu-

dera en virtuell referenstjänst ur ett nytt perspektiv, i det här fallet ett postmodernt 

sådant. Genom att använda en teori som har lagts fram av Jean-François Lyotard 

är målet att studera om det i tjänsten finns postmoderna karaktärdrag. Studien är 

också baserad på tre sekundära frågeställningar som ämnar undersöka hur den 

webbaserade formen påverkar informationsförmedlingen, hur bibliotekariens roll 

inom Bibblan svarar ser ut och hur information hanteras i en virtuell kontext. 

Lyotards huvudtes är att kunskapens status förändras i och med att ett samhälle 

träder in i vad han kallar för den postindustriella tiden och kulturer övergår i den 

postmoderna eran. Vad som påverkar kunskapens förändrade status är bland annat 

teknologiska förändringar och det är framför allt den idén som är relevant för min 

studie.211 Bibblan svarar kan då placeras in i den kunskapscirkulation som finns i 

samhället eftersom deras huvuduppgift är informationsförmedling. 

De metoder som används i undersökningen är dels kvalitativa intervjuer och 

dels insamlande av material på webbsidan. Källmaterialet analyseras sedan med 

hjälp av Lyotards teoretiska utgångspunkter. Det som framkommer i resultatet är 

bland annat att Bibblan svarar är en mångfacetterad webbtjänst präglad av plurali-

tet eftersom den är anpassade efter användarna och på så sätt öppnar upp för en 

stor variation av perspektiv. En annan aspekt av pluraliteten är att bibliotekarierna 

har varierande bakgrunder och expertområden. Att detta lyfts fram av tjänsten är 

också något som talar för att Bibblan svarar inte strävar efter en enhetlig metabe-

rättelse när det gäller ämnesinriktning på tjänsten eller den typ av bibliotekarie 

som anställs. Dock kan man fortfarande se en tendens att organisera information 

för att göra den mer lättillgänglig, främst genom att märka frågor och svar med 

ämnesetiketter. Information som förmedlas genom de sociala nätverkstjänsterna är 

svårare att organisera, dessa tjänster genomsyras av det som Lyotard kallar för 

kreativt kaos. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bibblan svarar uppvisar 

flera tecken på postmodernitet. Samtidigt balanseras detta med tendenser av trad-

itionellt slag, bland annat en vilja att organisation av information. Bibblan svarar 

vinner med sina tjänster ny mark i den virtuella miljön och kan på detta sätt nå ut 

till fler användare genom att skapa en bred och mångfacetterad verksamhet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

BAKGRUND: 

 Hur ser din utbildning ut? 

 Vad är din roll inom Bibblan svarar? 

 Hur mycket tid lägger du ned på arbetet med Bibblan svarar? 

FORMEN: 

 Vad är grundtanken med Bibblan svarar? 

 Vad är tanken med utformningen av webbsidan? (Varför en enskild webb-

sida och inte en tjänst kopplad till bibliotekens webbsidor?) 

 Hur kan Bibblan svarar ses som en utveckling av det traditionella refe-

renssamtalet? 

 Vad är fördelarna med den här typen av webbaserad tjänst? 

 Vad är mer problematiskt med den här typen av webbaserad tjänst? (Finns 

det några begränsningar?) 

 Tror du att den här formen av tjänst är referenssamtalets framtid? Varför? 

ROLLEN: 

 Hur går ditt arbete med Bibblan svarar till? 

 Vad är de största skillnaderna mellan att svarar på referensfrågor genom 

Bibblan svarar mot att svarar på frågor på det fysiska biblioteket? 

 Vad känner du att du kan bidra med till arbetet med att svara på frågor 

med din speciella expertis? 

 Väljer man att svara på frågor utifrån intresseområde eller svarar man på 

allt? 

 Vad händer om det inte går att svara på en fråga? 

 Vilka källor använder man sig av när man svarar? Finns det godkända eller 

använder man källor efter eget tycke? 

 Går någon aspekt av referenssamtalet förlorat när man inte möts IRL? 
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 Tar du del i den uppsökande verksamheten och hur går denna till? 

 Vilken roll spelar den uppsökande verksamheten?  

 Hur mycket fokus/arbete läggs på källkritik? Vad har du för tankar kring 

begreppet källkritik? 

 Tycker du att källkritik är viktigare i arbetet med Bibblan svarar än i trad-

itionellt referensarbete? 

 Hur präglar ens intresseområden/expertkunskap svaren? 

INNEHÅLLET: 

 Vilken typ av källor används mest? 

 Hur går man till väga för att formulera svaren? 

 Vad är fördelen med att förmedla svar/information på det här sättet? 

 Vad är problematiskt med svaren? Finns det några nackdelar? 

 Förmedlar Bibblan svarar kunskap eller information? Hur definierar du de 

här olika begreppen? 

 Vilken syn på kunskap tycker du att Bibblan svarar förmedlar? Finns det 

någon egenskap som du tycker är specifikt för den här typen av tjänst?  

 Blir kunskapen mindre pålitlig eftersom den ofta har ursprung från webben 

och så pass skilda källor? 

 Hur mycket tror du svaren påverkas av vem det är som svarar på frågorna? 

 

 

 

 


