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Abstract 
 
This master thesis deals with events, dynamics and problems of mediated information seeking 
within the context of a new information service called "Book a librarian". The study, based on a 
survey and interviews both in academic and public libraries and participant observations in 
academic libraries, has its theoretical base in the cognitive theory of information retrieval 
interaction. The cognitive view is used to throw light upon the need of an ongoing dialogue 
during the session in order to detect the information needs of the user and to conduct a successful 
retrieval of information. The communicative interaction is seen as threepart interaction between 
the intermediary, the user and the information system, where the current cognitive states of all 
three participants are involved. 
The study shows that the cognitive obstacles for a successful mediation and information retrieval 
are mostly connected to participants current knowledge of the subject and of the retrieval 
techniques. Obstacles are also shown in the participants differing expectations concerning the 
retrieval event itself or in communicating the information need. The study shows that the 
cognitive state of the user and intermediary goes through changes as they both, through 
interaction, learn more about the subject of investigation and about the new ways of conducting 
the search.  
 
Nyckelord: 
förmedlad informationssökning, referensarbete, boka en bibliotekarie, kognitiv teori, dialog, 
interaktiv kommunikation, informationsbehov, informationssökning 
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1. Inledning 
 
Mitt intresse för informationstjänsten "boka en bibliotekarie" väcktes först för två år sedan då jag 
hörde att biblioteksbesökarna i Danmark numera kunde "beställa" en bibliotekarie. "Bestil en 
bibliotekar" var då en ny informationstjänst som upprättades på biblioteket i Slagelse. I en artikel 
i Bibliotekspressen 1/2004 skriver Anette Lerche hur tjänsten kom till och vilka mål den har. När 
vicebibliotekschefen i Slagelse, Andrew Cranfield, besökte sin bank blev han inspirerad av 
bankens kvalificerade rådgivning. Bankens kunder kunde i lugn och ro få information och råd 
exempelvis inför ett planerat husköp.  
 
"Den ro och tid var der bare ikke altid til at svere på mere komplicerade spørgsmål på Slagelse 
Bibliotek" - skriver Lerche. 
 
Tjänsten "bestil en bibliotekar" introducerades på Slagelse Bibliotek i oktober 2003 med 
underrubriken - "lær at finde hvad du søger", alltså med ett tydligt, övergripande, pedagogiskt 
syfte. Redan i november 2003 hade 13 användare "beställt" en bibliotekarie. Användarna fick 
själva sitta vid datorn och peka/klicka med musen medan bibliotekarien satt bredvid och 
handledde sökningen. Användarna fick, förutom svaret på sina frågor, en liten sökguide med sig 
hem. Guiden innehöll olika anvisningar om hur de själva kunde hitta artiklar, böcker och annan 
information i en rad intressanta ämne. Enligt Lerche hade en liknande tjänst inrättats i Torup 
redan 1998, där intresset för tjänsten i början var stort men avtog senare varpå tjänsten drogs in 
av ekonomiska skäl.  
 
När det gäller svenska folkbibliotek och universitets/högskolebibliotek har "boka en 
bibliotekarie"- tjänsten spridits som ringar på vatten de senaste åren. Under 2004/2005 inrättades 
många sådana informationstjänster på biblioteken runt om i landet, bland annat på 
stadsbiblioteket i min hemstad Lund.  
 
"Boka en bibliotekarie" - tjänsten skiljer sig på en del punkter från de traditionella referens- 
tjänsterna. En längre tid, ofta 30 till 60 minuter, avsätts för mötet och frågorna kan vara av mer 
problembaserad, utredande karaktär än de som vanligtvis ställs vid informationsdisken. Det 
förlängda referensmötet innebär också större möjligheter för ett pedagogiskt arbetssätt. På 
Slagelse Biblioteket i Danmark är den bokade bibliotekarien samtidigt en pedagog som enligt 
informationstjänstens målsättning undervisar användarna i informationssökning och hjälper dem 
höja sin kompetens på området. 
 
Mitt intresse för "boka en bibliotekarie" - tjänsten gäller i första hand tjänstens kärna, det vill 
säga den förmedlade informationssökningens interaktiva dynamik. I uppsatsen vill jag undersöka 
interaktionen mellan informationsförmedlaren och användaren ur ett teoretiskt, kognitivt 
perspektiv som kan bidra till en större förståelse för sökmötet och därmed för själva tjänsten. 
Ämnet är högst aktuellt både teoretiskt och empiriskt speciellt nu när biblioteken, både de 
akademiska och folkbibliotek, skapar och utvärderar nya informationstjänster sådana som "boka 
en bibliotekarie".  
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1.1 Bakgrund - informationstjänsten "boka en bibliotekarie"   
 
I delkapitlet tar jag upp var "boka en bibliotekarie" - tjänsten finns och hur den presenteras och 
beskrivs. Jag utgår från de beskrivningar av tjänsten som finns på bibliotekens egna hemsidor 
och tar med de bibliotek (folkbibliotek, högskolebibliotek, universitetsbibliotek) som beskriver 
tjänsten med frasen "boka en bibliotekarie" eller "boka handledning i informationssökning". 
Sammanlagt har jag hittat 48 olika bibliotek i landet som annonserar om informationstjänsten på 
sina hemsidor. 1 Följande 26 folkbibliotek informerar om tjänsten:  
 
Blekinge län : Karlshamn 
Bohus län: Kungsbacka, Mölnlycke, Mölndal  
Gävleborgs län: Hofors, Sandviken 
Jönköpings län: Nässjö 
Malmöhus län: Höganäs, Lund, Ystad 
Stockholms län: Huddinge, Huddinge - Skogås, Nacka - Fisksätrabibliotek, Norrtälje, Salem, 
Solna, Stockholms stadsbibliotek 
Södermanlands län: Eskilstuna 
Uppsala län: Uppsala   
Värmlands län: Arvika, Karlstad, Säffle 
Västerbottens län: Vilhelmina 
Västernorrlands län: Örnsköldsvik 
Örebro län: Hallsberg, Örebro 
Östergötlands län: Boxholm 
 
Följande 10 högskolebibliotek  och Lärcentra presenterar tjänsten på sina hemsidor: 
 
Almedalsbiblioteket i Visby som är ett stads- och högskolebibliotek 
Bildningscentrum Jan Fridegård i Håbo 
Blekinge Tekniska Högskola 
Chalmers - Lindholmenbibliotek 
Gottsunda Lärcentrum 
Malmö Högskolan : Biblioteket Hälsa och Samhälle och biblioteket Orkanen 
Nacka - Biblioteket Forum 
Sölvesborg Lärcentrum 
Umeå - Nordiska Afrika-institutet 
 
Följande 10 universitetsbibliotek presenterar tjänsten på sina hemsidor: 
 
Göteborgs universitet : Biomedicinska biblioteket, Ekonomibiblioteket 
Lunds universitet: Arkeologi- etnologi- konst- och filosofiska institutionen , Historiska- och 
teologiska institutionen, Social - och beteendevetenskapliga biblioteket  
Luleå universitetsbibliotek 
Mittuniversitetet i Härnösand 
Umeå universitet: Medicinska bibliotek och SLU-biblioteken -  lantbruksuniversitetet i Umeå 
Uppsala universitetsbibliotek 
 
Ekonomihögskolans bibliotek i Lund har ersatt tjänsten med en sökverkstad och Stockholms 
universitetsbibliotek har ersatt tjänsten med jourhavande bibliotekarie på nätet. 

                                                 
1 Undersökt i februari 2006 med hjälp av sökmotor Google. Bilden kan ha ändrats något sen dess. 
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"Boka en bibliotekarie" - tjänsten beskrivs på folkbiblioteken gärna med samma uttryck som 
användes av Lerche i hennes artikel i Bibliotekspressen1/2004: "att i lugn och ro..." 
"Att i lugn och ro få hjälp med informationssökning för mer omfattande frågor" 
"I lugn och ro få hjälp med frågor som kräver lite mer tid" 
"Lugn och ro för att söka information om något som intresserar dig" 
"Hjälp med frågor som kräver lugn och ro" 
"I lugn och ro få hjälp med frågor som kräver omfattande sökning" 
 
Ganska ofta skriver folkbiblioteken att tjänsten främst vänder sig till studerande och 
vuxenstuderande.2 Några exempel på hur man erbjuder tjänsten till dessa användargrupper:   
"...erbjuder individuell hjälp att söka information för studier"    
"biblioteket visar bra källor och bra sätt att söka på" 
"du som studerar kan få hjälp med att söka information" 
"personlig handledning utifrån egna förutsättningar och behov"  
"uppsatsskrivande eller informationssökning för nybörjare" 
"handledning att söka information" 
 
Andra sätt att beskriva tjänsten:  
"visning utifrån egna behov - söka i bibliotekskatalogen, på Internet och i databaser" 
"individuell vägledning - hitta rätt ämnesord, formulera sökfrågor, hitta rätt i biblioteket, 
katalogen och databaser" 
"har du svårt att hitta bra information om ett ämne som intresserar dig? Biblioteket hjälper dig att 
hitta rätt" 
"skolarbete, resa, starta eget" 
 
Högskolebibliotek, universitetsbibliotek och lärcentra vänder sig huvudsakligen till egna 
studenter, lärare och personal. Den som vill boka en bibliotekarie ombes att fylla in ett formulär 
på nätet och där beskriva sin fråga. Samma förfarande finns på de flesta folkbibliotek men 
högskole- och universitetsbibliotek ställer ofta tydligare krav på en klar frågeställning, de sökord 
man vill använda sig av, var man har sökt information tidigare och vilket sorts arbete det gäller. 
 
På flera av dessa akademiska bibliotek föredrar dock studenterna den vanliga referenstjänsten 
och Stockholms universitetsbibliotek har av den anledningen tagit bort "boka en bibliotekarie" - 
tjänsten och övergått till Online-tjänsten; jourhavande bibliotekarie. På andra bibliotek, bland 
annat Biomedicinska biblioteket och Ekonomibibliotek vid Göteborgs universitet, 
universitetsbiblioteket i Umeå, Social- och Beteendevetenskapliga biblioteket i Lund eller Hälsa 
och Samhällebiblioteket i Malmö, används den individuella handledningstjänsten flitigt.  
 
På de flesta bibliotek kunde användarna räkna med en snabb behandling av sina 
informationsbehov men det förekom också att bokningsformuläret angav en väntetid på  tre dagar 
och i ett fall hela 7 dagar! 
 
 
 
 
 
                                                 
2 En del av dessa "boka en bibliotekarie"- tjänster, bland annat den i Säffle och i Ystad, har tillkommit i samband 
med Kulturrådets projekt IVER. Projektet, med bidrag från kulturrådet till folkbibliotek i olika regioner i landet, 
söker utveckla folkbibliotekens roll i vuxnas lärande.  
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1.2 Problembeskrivning 
 
I likhet med andra professioner vill bibliotekarier vara en yrkeskår av betydelse för samhället och 
för den enskilde individen. Med övergången till ett informationssamhälle, där det livslånga 
lärandet hela tiden poängteras som en mycket viktig faktor, och med den stora ökningen av 
antalet studerande i samhället är det bibliotekariens informationssökningskompetens som nu för 
tiden lyfts fram och kommer i fokus. Med den kompetensen förväntas också en statushöjning för 
yrket. Går vi från klyschan om den hyschande, medelålders ungmön, med glasögon och hårknut, 
som ser till att böckerna står rätt i hyllan, till myten om den välutbildade, effektiva och allvetande 
informationsexperten som med lätthet navigerar på informationshavet? Hur vi än tänker, så gäller 
det för bibliotekarier, så som för andra professioner, att hitta sätt att utveckla och stärka sin 
verksamhet i samhället. "Boka en bibliotekarie" - tjänsten på olika typer av bibliotek kan ses som 
ett sådant försök. Det är en ny modell för referensarbete som samtidigt tycks ha pedagogiska 
ambitioner. Denna, från en traditionell referensmodell avvikande, interaktion mellan 
informationsförmedlaren och användaren är av studieintresse, inte minst med hänsyn till den 
expertis som krävs av informationsförmedlare i detta sammanhang.  
 
1.3 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 2 - undersökningens syfte och frågeställningar presenteras. De centrala begreppen 
definieras och förklaras. 
 
Kapitel 3 - i kapitlet presenteras de metoder som undersökningen bygger på nämligen enkäter, 
intervjuer och observationer. En kort metodologisk diskussion kring några aspekter av kvalitativ 
och kvantitativ metod i förhållande till undersökningen följer. Därefter presenteras 
undersökningens upplägg och genomförande och studiens begränsning diskuteras. 
 
Kapitel 4 - i kapitlet presenteras tidigare forskning kring referensarbete som bland annat har 
fokuserat på användarens informationsbehov och på den relationsbaserade kommunikationen i 
mötet mellan informationsförmedlaren och användaren. Teoretiska perspektiv som lyfter fram 
dialogsymmetrin presenteras kort. 
 
Kapitel 5 - i kapitlet presenteras det kognitiva synsättet som är undersökningens grundläggande 
och sammanhållande teoretiska perspektiv. 
 
Kapitel 6 - i kapitlet presenteras undersökningens empiriska material. Resultaten från 
enkätsvaren, intervjuerna och observationerna presenteras tematiskt och jämförande. 
 
Kapitel 7 - i kapitlet analyseras och diskuteras undersökningens resultat i förhållande till 
uppsatsens frågeställningar, det kognitiva synsättet och annan forskning. Undersökningens 
asymmetri förklaras och motiveras. 
 
Kapitel 8 - i kapitlet sammanfattas undersökningens resultat och slutsatser. Jag diskuterar även 
studiens implikation. 
 
Kapitel 9 - kapitlet innehåller en kort diskussion där tjänsten "boka en bibliotekarie" sätts i en 
bredare kontext av nya informations-/referenstjänster.  
 
Kapitel 10 - sammanfattning av studien. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån informationstjänsten "boka en bibliotekarie" undersöka och 
analysera den interaktiva dynamiken i mötet mellan informationsförmedlaren, användaren och 
informationssystemet. I undersökningen utgår jag från informationstjänsten "boka en 
bibliotekarie" både på akademiska bibliotek och på folkbibliotek. "Boka en bibliotekarie" är en 
informationstjänst som tycks drivas av en samhällsförändring som inte bara berör studerande- 
miljöer utan även andra delar av samhället. Därför ansåg jag att en komparativ utgångspunkt för 
studien kunde vara av intresse. Vid sidan av studiens huvudsyfte vill jag även kort diskutera 
"boka en bibliotekarie" - tjänsten i en bredare kontext av informationstjänster. 
I undersökningen som teoretiskt utgår från ett kognitivt synsätt3 vill jag belysa dessa ovan 
nämnda interaktionsområden genom att söka svar på följande frågor: 
 
1) Vilka förväntningar, intentioner och mål styr interaktionen mellan användaren och 
informationsförmedlaren? 
 
2) Vad kan man säga om deltagarnas kunskapsmässiga utgångspunkt? 
 
3) Hur behandlas användarens informationsbehov av informationsförmedlaren? 
 
4) På vilket sätt sker samspelet mellan informationsförmedlaren, användaren  och söksystemet? 
 
5) Finns det skillnader i hur informationsförmedlaren respektive användaren uppfattar: 

• användarens delaktighet i mötet 
• det väsentliga under mötet 
• barriärskapande faktorer 

 
6) Vad är sökmötets resultat och finns det skillnader i hur mötet påverkar parternas respektive 
kunskapsstrukturer? 
 
7) Finns det skillnader mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek i dessa ovan nämnda 
avseenden? 
 
2.2 Några definitioner 
 
Barriärskapande faktorer - här avses de faktorer som sökmötets deltagare (bibliotekarier eller 
användare) upplever som hinder i interaktionen dem emellan med hänsyn till de mål och 
förväntningar de har. 
 
Dialog/Sökintervju - med sökintervju avser jag bibliotekariens initiala frågor till användaren med 
syfte att klargöra användarens informationsbehov. Jag skiljer här mellan sökintervju och dialog 
det vill säga den pågående verbala interaktionen mellan informationsförmedlaren och användaren 
under sökmötet i sin helhet. 
 
Dynamik - informationsförmedlingsmötets dynamik definieras här utifrån den kognitiva teorin 
som den kognitiva (verbala, tankemässiga, begreppsliga) interaktionen mellan 
informationsförmedlaren, användaren och själva informationssystemet. Användaren och 

                                                 
3 Angående det kognitiva synsättet se kapitel 5, s. 24 ff 
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informationsförmedlaren justerar sina individuella kognitiva strukturer dels i förhållande till 
varandra, dels i förhållande till den feedback som de får från söksystemet.  I den 
trepartsinteraktionen ligger mötets dynamik. Själva ordet dynamik kommer från grekiskans 
dynamikos - kraftig, stark och i överförd betydelse kännetecknar ofta aktivitet, rörelse och 
samspel mellan krafter. Motsatsen till ett dynamiskt tillstånd är ett statiskt tillstånd kännetecknat 
av ett stillastående. 
 
Expert/Lekman - användningen av termerna är inte helt oproblematisk och kommer att 
diskuteras, jag använder termerna i betydelsen en professionellt utbildad person kontra en person 
utan sådan utbildning. Bibliotekarien har en utbildning i informationssökning i olika 
informationssystem och dessutom en daglig erfarenhet av informationssökning medan den som 
bokar bibliotekarien oftast saknar både utbildning och behövlig erfarenhet. Det finns en 
hierarkisk ordning som förtydligas med hjälp av termen, något som kommer för övrigt att 
diskuteras i uppsatsen. 
 
Informationsbehov - här avses användarens mer eller mindre medvetna behov att fylla en 
kunskapslucka relaterad till något användaren av någon anledning vill veta. Jag använder termen 
i en bred mening och inkluderar här även själva sökfrågan som användaren presenterar för 
bibliotekarien. 
 
Informationsförmedlare - termen informationsförmedlare, används av Ingwersen & Wormell i 
uppsatsens teoridel, det är en bredare term som avser bibliotekarier eller andra professionella 
som arbetar med informationssökning för andras del. I uppsatsen använder jag termerna 
bibliotekarie, förmedlare och informationsförmedlare synonymt.  
 
Informationssökningsprocess - här i betydelsen sökning av information i datoriserade söksystem 
med målet att ge svar på en specifik fråga eller för att lösa ett informationsproblem.  
 
Kognitivt synsätt - vetenskapsteoretiskt synsätt som utgår från den mänskliga hjärnan och dess 
begreppsstrukturer, det vill säga det system av kategorier och begrepp som utgör en individs 
mentala modell av världen. Ordet kognition kommer från latin cognitio - igenkännande och 
cognoscere - lära känna, märka och används för att beteckna kunskapslivet i form av 
varseblivning, minne, tänkande och inlärning.  
 
3. Val av metoder 
 
Utgångspunkten för undersökningen är interaktionen i förmedlad informationssökning inom 
ramen för "boka en bibliotekarie"- tjänsten på två olika typer av bibliotek. För insamlingen av 
data valdes kvantitativ metod i form av enkäter, och kvalitativ metod i form av intervjuer och 
observationer. Min ursprungliga tanke var att kompletterande metoder på kortare tid kunde ge 
mer information om denna typ av förmedlad informationssökning och att jag på det sättet kunde 
belysa mina frågeställningar på ett mer tillförlitligt sätt.  
 
Denscombe4 förespråkar användningen av flera metoder. Metoderna, genom sina olika 
perspektiv, kan komplettera varandra och ge en bredare plattform för förståelsen av 
studieobjektet. Metoderna kan till exempel peka i samma riktning och öka undersökningens 
validitet (Denscombe 2000, s. 103 ff).  

                                                 
4 Denscombe är professor i social forskning vid De Montfort universitetet i Leicester, England. 
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Studieobjekten för den kvantitativa undersökningen var de akademiska bibliotek och de 
folkbibliotek som tillhandahåller "boka en bibliotekarie"- tjänsten och som svarade att de ville 
delta i enkätundersökningen. Som studieobjekt för den kvalitativa studien valdes ett antal 
bibliotek i min geografiska närhet som hade "boka en bibliotekarie"- tjänst och som godkände 
observation. Intervjuer genomfördes främst med bibliotekarier och användare som deltog i dessa 
bokade möten. Jag behandlade mitt empiriska material konfidentiellt och respondenterna var 
informerade om detta.   
 
Min ambition när det gällde den kvantitativa undersökningen var inte att nå resultat som kunde 
generaliseras statistiskt. Jag hoppades däremot att genom enkätsvar härrörande från ett bredare 
undersökningsfält kunna se vilka tendenser som var utmärkande för materialet samt tolka dessa. 
Jag använde materialet komparativt för att jämföra hur tjänsten används/upplevs av användare 
och informationsförmedlare på akademiska bibliotek och folkbibliotek. Trost 5 som kallar 
enkäternas fasta svarsalternativ standardiserad intervju menar att dessa, i motsats till öppna 
frågor, lämpar sig utmärkt för jämförelser (Trost 2001, s. 34). Underökningens enkäter hade även 
en öppen fråga som besvarades i en fri, berättande form och tolkades senare kvalitativt. 
Genom observationer och intervjuer med aktörer som deltog i sökmöten på de bibliotek som 
valdes och som hade bokningar under undersökningsperioden, fick jag en mer detaljerad och 
fördjupad information om sökmötets interaktion än den jag fick genom enkäterna.  
 
På grund av begränsningen i arbetets omfång har jag inte kunnat fördjupa mig i varje enskild 
metod. I en mer omfattande framtida undersökning kan till exempel intervjudelen fördjupas eller 
en längre undersökningsperiod avsättas för enkätinsamlingen och observationer. Genom ett 
dynamiskt metodval har jag ändå på kortare tid kunnat få ett bredare materialunderlag för analys 
och en diskussion kring ämnet. Därför anser jag att mitt metodologiska val har fördelar som 
uppväger fördjupningsaspekten och att valet av metoder var rimligt. Undersökningens 
begränsning tas upp i kapitel 3.3   
 
3.1 Metodologisk diskussion 
 
I kapitlet för jag en diskussion kring metodologiska problem som både kvalitativ och kvantitativ 
forskning stöter på och som aktualiserades i min undersökning.    
 
   "Nearby all social research distorts the subjects it seeks to study. Simply by asking people 
     qestions you are chainging the environment within which they operate and altering their    
     responses" (Moore 2000, s. 16). 
 
Forskarens närvaro inverkar på själva situationen som forskaren vill studera. När det gäller 
intervjuer kan de berörda bibliotekarierna känna att de inte enbart representerar sig själva utan 
hela arbetsplatsen eller yrkeskåren och risken är att de därför kommer att tillrättalägga sina svar 
något. Användarna, å sin sida, kan skygga för att omedelbart efter ett sökmöte, där de blev 
hjälpta, nämna fel, brister eller svårigheter i den interaktiva kommunikationen. Min erfarenhet 
var att de användare som intervjuades senare än vid mötestillfället också hade fler kritiska 
synpunkter.  
 
När det gäller observation nämner Moore6 experimentella studier som visar att observatören 
oftast blir glömd efter några minuter (Moore 2000, s. 17). Naturligtvis betyder inte detta att 

                                                 
5 Jan Trost - professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet 
6 Nick Moore - engelsk professor med studier i informations policy som specialområde 
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observation därmed blir oproblematisk och Moore påminner oss om att forskningen omöjligen 
kan undvika att verkligheten förvrängs. (Moore 2000, s. 17, 65). Min närvaro tycktes bli 
bortglömd i den starka dialogiska situationen som uppstod. Det går dock inte att avgöra vad som 
inte sades just på grund av min närvaro. 
 
Frågan om undersökningens reliabilitet - tillförlitlighet, och validitet - giltighet, diskuteras flitigt 
i den metodologiska litteraturen. Ely et al. förespråkar en omfattande materialinsamling som 
kriterium på undersökningens tillförlitlighet. Hon kallar kriteriet redundans, forskaren samlar en 
tillräcklig mängd fakta för att förstå det han/hon vill studera. När dessa fakta börjar upprepa sig, 
är det dags att sätta punkt för undersökningen (Ely et al. 1993, s. 173f). I min undersökning har 
jag genom kompletterande metoder kunnat samla in ett rikt empiriskt material och på det sättet, 
åtminstone när det gäller materialet rörande akademiska bibliotek, tangera det Ely et al. kallar 
redundans.  
 
Undersökningens validitet när det gäller en kvantitativ undersökning bygger bland annat på att 
forskarens mätinstrument, till exempel frågorna i en enkät, verkligen mäter det som 
undersökningen avser att mäta (Trost 2001, s.74f). Forskaren själv skall operationalisera sina 
variabler genom en definition. I min presentation av enkätmaterialet (se kapitel 6 s. 29f) visar jag 
hur jag har tänkt att frågorna skall belysa/mäta de teoretiska begrepp som jag använder.  
 
En annan viktig validitetsfråga när det gäller enkäter är om respondenterna kommer att förstå 
formuleringen i enkätfrågorna. Undersökningens validitet minskar naturligtvis om det blir alltför 
många missförstånd. Trost menar att de fasta svarsalternativen som forskaren konstruerar passar 
oftast forskarens eget sätt att tänka kring ämnet. Därför är också - "det beror på...", den mest 
vanliga invändningen från respondenter när de läser enkäter, skriver han (Trost 2001, s. 74f). 
Några av frågorna i undersökningsenkäten lockade till fler än ett svar, något som jag inte hade 
förutsett när enkäten konstruerades. Antalet av dessa dubbla svar var dock marginellt och 
påverkar inte tolkningen. Trots alla fallgropar med fasta svarsalternativ håller jag med Trost om 
att dessa är att föredra framför öppna frågor som jag begränsade till en. Med öppna frågor som 
kräver att respondenten formulerar egna svar riskerar man att svarsbortfallet blir alltför stort. 
Proceduren är dessutom tidsödande för forskaren som behöver tyda olika handstilar och 
eliminera eventuella otydligheter (ibid., s. 72).  
 
Enkäterna utformades i ett tidigt stadium av uppsatsarbetet och frågorna grundades på det 
kognitiva perspektivet som jag utgår från. När det gäller enkäten som vänder sig till 
bibliotekarier är risken att frågorna skall missuppfattas mycket liten. Bibliotekarierna känner till 
problematiken kring informationssökning och är bekanta med fackuttryck som sökterm, sökord, 
ämnesord. Den metodologiska frågan här är om ovana användare, till exempel på ett 
folkbibliotek, hade lika lätt att förstå vad jag menade med frågorna. Man kan naturligtvis, så som 
Trost föreslår, problematisera validitetsfrågan genom att fråga sig om de som läser en enkät 
överhuvudtaget uppfattar frågorna på samma sätt (Trost 2001, s. 61). 
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3.2 Undersökningens genomförande 
 
Efter att ha lokaliserat 48 bibliotek i landet som presenterade informationstjänsten "boka en 
bibliotekarie" 7på sina eller hemkommunens hemsidor, försökte jag komma i kontakt med de 
bibliotekarier som var ansvariga för tjänsten via e-post. På så sätt fick jag småningom kontakt 
med nästan alla bibliotek8 på min lista och kunde fråga om de ville delta i undersökningen.  
 
3.2.1 Enkäter 
 
Jag konstruerade två enkäter, en som vände sig till informationsförmedlare och en som vände sig 
till användare av tjänsten. Jag skickade ut ett presentationsbrev, med enkäter som bifogad fil, till 
ansvariga för tjänsten och frågade om deras bibliotek ville delta i min undersökning. I brevet 
frågade jag även hur länge tjänsten har funnits och hur ofta den användes. 
 
Jag fick i stort bra respons på min initiala förfråga och kände mig mycket positivt bemött. Tyvärr 
har ansenligt många bibliotek tyckt att deras informationstjänst var alldeles för ny för att 
undersökas. Den användes inte alls eller användes för lite. Antalet bibliotek som svarade nej på 
min förfråga växte för varje ny e-post som kom till min brevlåda. Jag blev naturligtvis orolig 
över att jag inte skulle få tillräckligt många enkätsvar, speciellt från folkbiblioteken. Några 
bibliotek återkom dock och frågade hur jag tänkte mig att undersökningen skulle genomföras rent 
praktiskt. Efter några e-post fram och tillbaka och reservationer från  bibliotekariernas sida att de 
inte kunde garantera att mina enkäter besvarades, hade jag 6 akademiskabibliotek och 8 
folkbibliotek som till sist svarade ja till undersökningen. 
 
Under februari 2006 skickade jag sammanlagt 220 enkäter till dessa bibliotek, 50/50 till 
användare och bibliotekarier, och bad om en undersökningsperiod fram till slutet av april 2006. 
Antalet skickade enkäter estimerades efter den angivna bokningsfrekvensen från respektive 
biblioteket. De större universitetsbiblioteken fick därmed fler enkäter än folkbiblioteken som i 
regel hade betydligt färre bokningar.  
 
Enkätfrågorna avsåg att samla in information som kunde belysa tjänstens kontext, de vill säga de 
faktorer som kan påverka mötets interaktion, information om den interaktiva mötesdynamiken 
mellan informationsförmedlare, användare och informationssystemet samt information om hur 
parterna uppfattade resultatet av mötet. 
 
Jag har försökt att göra enkäten lättbesvarad och räknade med ca 5 minuters tid för att svara på 
frågorna. Enkäten bestod dels av kryssfrågor med fasta svarsalternativ, dels av frågor som 
besvarades genom en markering på en skala från 1 - 10 (se bilaga 1 och 2). Frågan om eventuella 
svårigheter och barriärer vid sökmötet blev en öppen fråga utan svarsalternativ, samma fråga i 
användarenkäten ställdes mer neutralt om användaren saknade något under mötet. 
 
Trots att jag själv tyckte att jag anpassade användarenkäten och gjorde den användarvänlig, bland 
annat genom att inte använda några facktermer, fick jag höra från två folkbibliotek (och kanske 
fler tyckte det samma) att enkäten inte passade för de användare som just då bokade tjänsten. Jag 
kan förstå anmärkningen, enkäten öppnar en värld som kan tyckas helt främmande för många. 
                                                 
7 Namnet på informationstjänsten kan variera. Malmöhögskolan har till exempel byt benämningen "boka en 
bibliotekarie" "till boka handledning i informationssökning", troligen för att tydligare poängtera  tjänstens 
pedagogiska uppdrag. 
8 Tre av de mindre institutionsbiblioteken vid Lunds universitet blev inte kontaktade i samband med enkäten utan 
skulle kontaktas för intervjuer och deltagande observation ifall enkätundersökningen i övrigt inte gav utdelning. 
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Det skulle vara intressant att veta om det var användarna själva som tyckte att enkäten var svår 
och inte passade dem eller om bedömningen kom från bibliotekarierna. Jag kan dock tänka mig 
att en ovan användare kan avskräckas av en rad relativt tekniska frågor i enkäten som förutsätter 
att användaren har en viss vana av informationssökning.  
 
Av de 6 universitets- och högskolebibliotek som ville delta i undersökningen har 5 bibliotek 
besvarat enkäten. Svarsfrekvensen varierade från lägst 4 till högst 15 svar per bibliotek. 
Sammanlagt 40 användare har besvarat enkäten medan bibliotekarierna fyllde sin del av enkäten 
vid 37 olika "boka en bibliotekarie" - möten under undersökningsperioden. 
 
Sämre respons, inte helt oväntat, fick undersökningen på folkbiblioteken där bara hälften av de 8 
folkbiblioteken som tackade ja till undersökningen lämnade tillbaka ifyllda enkäter. Orsakerna 
till den sämre responsen var av skilda slag. Några bibliotek hade inga bokningar just under 
undersökningsperioden, något bibliotek tyckte att användarenkäter inte passade de användare 
som just då bokade möten med bibliotekarien och på ett bibliotek försvann enkäterna i brist på 
kommunikation bibliotekarierna emellan. Bland de 4 folkbibliotek där både bibliotekarier och 
användare svarade på enkäten är speciellt ett bibliotek välrepresenterat, troligen beroende på den 
ansvarige bibliotekariens sätt att arbeta med tjänsten. Sammanlagt 27 användare har svarat på 
enkätfrågorna och bibliotekarierna har fyllt i enkäten vid 22 olika informationssökningsmöten. 
 
När det gäller själva urvalet av informanter är den inte slumpmässig (dvs. statistiskt 
generaliserbar) bland annat eftersom undersökningen saknar en fullständig förteckning över hela 
populationen. Individerna, speciellt bibliotekarierna, valde sig själva och urvalet representerar 
snarare de entusiastiska och kanske pedagogiskt mer intresserade bibliotekarierna. På sätt och 
viss kan man kanske säga att urvalet representerar "boka en bibliotekarie"- tjänsten när den är 
som bäst.  Däremot kan urvalet av användare troligen bättre representera populationen. Enkäten 
besvarades av vissa användare av tjänsten under undersökningsperioden och jag ser inte att det 
urvalet kan vara särskilt snedvridet, åtminstone inte när det gäller akademiska bibliotek där 
populationen är mer enhetlig. Jag vill ändå kalla urvalet i undersökningen, med Denscombes 
term, ett icke - sannolikhetsurval, det vill säga ett urval där man inte har tillräcklig information 
om hela populationen (Denscombe 2000, s. 23). Enkätundersökningen frångår därmed statistiskt 
sett ett idealiskt förhållande där man har förteckning över alla i populationen, urvalet av individer 
sker slumpvis och svarsresponsen är stor. Enkätundersökningens resultat är därför inte   
generaliserbara. Undersökningens värde ligger snarare i att en bredare materialinsamlig kan peka 
ut vissa intressanta tendenser. 
 
Svarsbortfallet på enskilda frågor i enkäten berodde till stor del på att enkätfrågorna fanns på 
båda sidor av ett A4 ark och att några respondenter missade att vända på arken. Jag upptäckte 
problemet först efter första utskicket och skrev ordet "v.g.vänd!" på enkäter skickade vid ett 
senare tillfälle.  
 
Fyra av enkätfrågorna gav upphov till att några få respondenter kryssade för fler än ett 
svarsalternativ. Antalet av dessa svar är dock marginellt och jag har använt mig av dessa dubbla 
svar som om antalet svarande var större istället för att utesluta dem. En mer erfaren 
enkätkonstruktör skulle troligen med en gång se att frågorna kunde besvaras med ett "både och" 
och kanske använt sig av dessa mellanalternativ som ytterligare en enkätfråga.  
 
Ett antal enkätsvar var matchade, det vill säga att bibliotekariens svar var fäst samman med 
användarens svar och gällde ett och samma möte. Efter en närmare genomgång av dessa svar har 
jag dock inte kunnat se att matchningen tillförde en extra dimension till tolkningen av svaren.      
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Min enkätundersökning är storleksmässigt mycket liten. I början har jag därför beskrivit min 
tolkning av rådata utan att ange procenttal. Att jag ändå beslöt mig för att ta med procenttalen 
beror på att jag vill underlätta för en läsare som inte är insatt i mitt material att se proportionerna 
något tydligare.  
 
I kapitel 6 presenterar jag enkätmaterialet ur ett jämförande perspektiv för att belysa kontraster 
mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek och mellan informationsförmedlare och 
användare. Resultaten presenteras på ett beskrivande kvantitativt sätt (majoriteten av, mindre än, 
etc.) med undersökningens rådata angiven i en särskild bilaga ( 3). Frågor som besvarades genom 
en 1 - 10 skala beskrivs med ett medianvärde9 och i den verbala beskrivningen använder jag 
procenttal och median för att bättre illustrera min jämförande bearbetning av rådata. Bastalet för 
användarenkäten är antalet användare som besvarade en viss fråga. Bastalet för bibliotekariernas 
enkätsvar är däremot inte antalet bibliotekarier som besvarade en viss fråga utan antalet 
mötestillfällen. Eftersom varje möte har sin dynamik, sin interaktion och svårighetsgrad och det 
är det jag vill mäta har jag antagit att antalen mötestillfällen/bibliotekarier kunde vara utbytbara.  
Bastalen för de akademiska biblioteken är: 40 (användare) och 37 (bibliotekarier/mötestillfällen). 
För folkbiblioteken är bastalen: 27 (användare) och 22 (bibliotekarier/mötestillfällen) Bastalet 
avviker från dessa ovan angivna tal om en person missade eller hoppade över en viss fråga eller 
om någon kryssade för två olika svarsalternativ.  
 
3.2.2 Observationer  
 
Jag tillfrågade ett institutionsbibliotek, ett högskolebibliotek och ett folkbibliotek i 
Malmö/Lundområdet om lov att närvara vid bokade informationssökningsmöten. Valet av 
bibliotek berodde på att jag bor i Lund och därmed har möjlighet att på ett flexibelt sätt anpassa 
mig efter möten som bokas. I samband med dessa observationstillfällen genomförde jag 
intervjuer med både bibliotekarier och användare. Folkbiblioteket i fråga hade tyvärr inga 
bokningar under undersökningsperioden och mina observationer gäller därför enbart akademiska 
bibliotek. Bristen i metodkonsekvensen som därmed uppstår kommer att diskuteras längre fram. 
 
Efter en ingången överenskommelse med en för sökmötet ansvarig bibliotekarie tillfrågades 
användaren av tjänsten om en magisteruppsatsskrivande student kunde delta i sökmötet. 
Eftersom användarna på de akademiska biblioteken är studerande och oftast själva i färd att 
skriva uppsatser och examensarbete möttes jag av stor förståelse för mitt projekt och fick gärna 
sitta med under mötet. Sökmötena försiggick i ett separat rum utrustat med dator eller i en tom 
datorsal och jag kunde sätta mig på en diskret plats med överblick över datorskärmen och de 
deltagande. Jag valde att föra anteckningar under sökmötet istället för att använda en bandspelare 
och därmed kanske tillföra ytterligare ett distraherande element till mötessituationen. Jag tyckte 
att metoden fungerade bra under det första mötet och fortsatte med anteckningar även under de 
övriga mötena. Jag dokumenterade den verbala kommunikationen mellan parterna inklusive 
samtalets tonläge och de sökningar man gjorde vid datorn. Jag försökte även vara observant på 
den icke-verbala kommunikationen och de stunder då det blev tyst under sökningen. I övrigt 
förhöll jag mig passiv under sökmötet och kom inte med egna frågor eller kommentarer. 
 
                                                 
9 Medianen är mittvärdet som indelar svarsmaterialet i två lika stora delar när svaren har ordnats efter storlek. 
Jag väljer att ange medianen och inte genomsnittsvärdet eftersom vid kraftigt avvikande värden kan 
genomsnittsvärdet vara missvisande. Medianen påverkas däremot inte av eventuelle extremvärden. Medianen 
beskrivs som ett robust genomsnittsmått ( se Körner &Wahlgren  1998, s.  42). 
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Jag har sammanlagt deltagit i 6 bokade sökmöten på ett universitets- och ett högskolebibliotek i 
Skåne. Informationssökningsmöten varade från 60 upp till 90 minuter och antalet användare 
varierade mellan en och två deltagare. Mina insamlade observationer har jag huvudsakligen 
koncentrerat kring tre teman: 1) användarens informationsbehov 2) den kommunikativa 
interaktionen och 3) kommunikativa barriärer. Observationer visade sig vara en mycket viktig del 
av undersökningen och gav mig en bättre och snabbare förståelse för informanternas intervjusvar 
och för svaren i enkätundersökningen. 
 
3.2.3 Intervjuer 
 
Efter sökmötets slut bad jag antingen informationsförmedlaren eller användaren om en kort 
intervju. Jag fick anpassa valet av informant efter givna omständigheter. Med hänsyn till att 
informanterna just hade suttit i möte i närmare en timme, ville jag inte göra intervjun alltför lång. 
Intervjuerna varade ca 15 - 20 minuter beroende på hur jag lyckades att få igång samtalet. Längre 
intervjuer med två bibliotekarier och två användare var avtalade på förhand. Tre av dessa blev till 
telefonintervjuer eftersom respondenterna föredrog detta. Sammanlagt har jag intervjuat 6 
bibliotekarier, 3 vid akademiska bibliotek (i samband med observationer) och 3 vid folkbibliotek. 
En av de intervjuade folkbibliotekarierna arbetar på ett stort skånskt bibliotek som inte 
tillhandahåller "boka en bibliotekarie" - tjänsten. Intervjun är menad att skapa en kontextuell 
kontrast och visa tjänsten i ett större perspektiv av nya informationstjänster. Intervjun används i 
diskussionen i kapitel 9.  
 
De 6 intervjuade användarna kommer alla från universitet och högskolor. Fördelen med 
intervjuer som görs i direkt anslutning till ett sökmöte är att de har sin upprinnelse i en konkret 
situation och därför kan kännas mindre formella samtidigt som de är upplevelsenära (jmf. Ely et 
al. 1993, s. 65).  
 
Jag valde huvudsakligen två frågor för att belysa interaktionen mellan informationsförmedlaren 
och användaren. Jag antog att interaktionsfältet låg någonstans mellan det som uppfattades som 
det väsentliga i mötet och det som uppfattades som en barriär, och bad respondenterna att 
beskriva det. Jag ställde inga direkta frågor om hur kommunikationen under mötet fungerade 
eller uppfattades för att undvika en betygsättning som inte är av intresse för uppsatsen. Jag ville 
inte heller ställa direkta frågor om användarens informationsbehov eftersom intervjuerna följde 
de möten där jag deltog som observatör och där jag själv kunde observera hur informations- 
behovet behandlades. I tillägg till frågan om det väsentliga i mötet och det barriärskapande hade 
jag en kontextskapande fråga angående hur de intervjuade bibliotekarierna såg på tjänsten i sin 
helhet och hur användarna fick reda på att tjänsten fanns samt vad de hade för avsikt eller 
förväntningar när de bokade bibliotekarien. I intervjuer som var avtalade och inte direkt följde 
efter ett sökmöte försökte jag även använda mig av enkätfrågorna och därefter återföra det sagda 
till de valda två huvudkategorier "det väsentliga" och "det barriärskapande".  
 
Bibliotekarierna hade naturligtvis många tidigare erfarenheter att stödja sig på och deras svar var 
ofta kärnfulla. Det var däremot svårare att få igång intervjuer med användarna som inte hade 
reflekterat över mötessituationen i samma utsträckning. Öppna frågor fungerade ofta inte som 
utgångspunkt för intervjun. Användarna kommer till mötet för att lösa ett informationsproblem 
och funderar sällan medvetet kring det som sker under mötet. Det krävs att intervjuaren säger 
något som utlöser associationer och tidigare erfarenheter; då kommer intervjun i gång. Även vid 
intervjuer har jag för det mesta föredragit att inte ha bandspelaren på utan antecknat från minnet 
direkt efter intervjun. Under vissa längre intervjuer och under telefonintervjuer använde jag dock 
en bandspelare och skrev ut intervjun vid ett senare tillfälle. Här kan man ytterligare diskutera 
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värdet i mer spontana och därmed kortare intervjuer och i de mer förberedda och på förhand 
bestämda. Jag hoppas att jag, trots uppsatsens format och mitt val att använda mig av en bredare 
materialinsamling, ändå kan göra mina informanters väsentliga tankegångar rättvisa och använda 
materialet i samband med den teoretiska diskussionen.  
 
3.3. Undersökningens begränsning och dess konsekvenser 
 
Som framgår av kapitel 3.2.2 och 3.2.3  har jag trots min ursprungliga avsikt inte kunnat 
genomföra observationer och därmed inte heller intervjuer med användare på folkbibliotek under 
undersökningsperioden. Konsekvensen av detta är att min jämförelse mellan akademiska 
bibliotek och folkbibliotek inte kan genomföras till fullo utan kommer att bygga enbart på 
enkätundersökningen och intervjuerna med bibliotekarier. Jag anser dock att det insamlade 
folkbiblioteksmaterialet är av värde och att jämförelsen i den mån den är möjlig är viktig och 
intresseväckande. Därför behåller jag materialet och kommer istället att ta hänsyn till den ovan 
nämnda skillnaden  i analys- och diskussionsdelen samt i sammanfattningen av undersökningens 
slutsatser. 
 
4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Forskningsintresset för referensarbete har främst fokuserat på att utvärdera och förbättra tjänsten 
och forskningen i stort har varit mer erfarenhetsbaserad och beskrivande än teoretisk. Det 
praktiska och på erfarenhet baserade intresset för referensarbete har gamla anor och även om det 
känns lite som en arkeologisk utgrävning att i en uppsats från 2006 nämna legendariska 
bibliotekarier som Eleanor B. Woodruff eller Samuel S. Green, anser jag att omnämnandet kan 
ge ett behövligt perspektiv till ämnet. 
 
Denis Grogan (1992, s. 71) nämner Eleanor B. Woodruff som 1897 observerade hur vanligt det 
var att användarna ställde generella frågor även om de behövde en ganska specifik information i 
ett visst ämne. Woodruffs tidiga observationer av användarnas sätt att uttrycka sitt 
informationsbehov tycks ge stöd åt tanken att bibliotekarier bör göra en intervju med användaren 
innan de börjar söka information. Senare forskning har fokuserat just på den frågan. 
 
Michael Gorman (2001, s. 170) skriver om Samuel S. Green som 1876 skrev en artikel om vikten 
av relationsbaserad kompetens hos referensbibliotekarien. Bibliotekariens vänlighet, välvillighet 
och hjälpsamhet kan få användaren att känna sig avslappnad och känna ett förtroende för 
bibliotekarien. På det sättet skapar man ett positivt klimat och under dessa betingelser, som det 
uttrycks i Gormans artikel, kan informationsförmedlingen : "foster the love of learning". 
 
Även om dessa två exempel kan verka som enbart kuriosa från en svunnen tid belyser de enligt 
mig två forskningsfält inom referensarbetet som är både viktiga och högst aktuella i dag.  
Det ena forskningsområdet berör användarens informationsbehov vid referenstillfället. 
Forskningen har bland annat intresserat sig för informationsbehovets uppkomst, studerat hur 
informationsbehovet uttrycks av användaren och varför det uttrycks på ett visst sätt och 
undersökt hur informationsförmedlaren med hjälp av en referensintervju bäst kan klargöra 
användarens informationsbehov. En fördjupad förståelse för användarens informationsbehov och 
för referensintervjuns betydelse kan förhoppningsviss leda till bättre informationstjänster.  
Det andra forskningsområdet intresserar sig mer för referensmötets relationsaspekt. Forskarna 
undersöker referensmötet som en emotionell, mellanmänsklig relation där bibliotekariens 
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relationsbaserade kompetens är av stor vikt för referensmötets utfall. I uppsatsen kommer det 
kognitiva synsättet vara den sammanhållande teoretiska grunden. 
 
Min presentation av forskningsfältet baseras på ett urval av böcker, vetenskapliga artiklar och 
teoretiska resonemang som enligt min mening täcker en del viktiga forskningsfrågor inom 
ämnesområdet. Målet är att ge läsaren en snabb överblick och intressanta infallsvinklar snarare 
än att ge eloge åt alla forskare som har arbetat med ämnet. Magisteruppsatser i ämnet 
referensarbete presenteras bara som en fotnot även om de naturligtvis bidrar till forskningen i sin 
helhet10.  
 
4.1 Den relationsbaserade kompetensen 
 
Den amerikanska forskaren Marie L. Radford11 utgår från att användarna förutom sina 
informationsbehov även har relationsbaserade behov när de kommer fram till informations- 
disken. Bibliotekarien i sin tur kommunicerar, både verbalt och icke-verbalt, en relationsbaserad 
information som kan påverka användarens uppfattning av mötet. Erfarenhet visar, säger hon, att 
den mellanmänskliga kommunikationen inte alltid fungerar så bra. Hon gör en kvalitativ 
undersökning där hon med hjälp av intervjuer med bibliotekarier och användare försöker ringa in 
de kategorier som av parterna upplevs som viktiga för mötet (Radford 1996, s. 125). Intervjuerna 
avsåg de så kallade "critical incidents", det vill säga alla möteserfarenheter som på ett eller annat 
sätt fäste sig i minnet. Undersökningen visade att användarna till skillnad från bibliotekarierna 
ofta pekade på de relationsbaserade aspekterna som kriterium för ett lyckat eller ett misslyckat 
referensmöte. De relationsbaserade aspekterna avsåg hur användarna uppfattade kvaliteten på 
kommunikationen på det mellanmänskliga planet och bibliotekariens personliga engagemang i 
mötet. Användarna kom också väl ihåg hur de uppfattade bibliotekariens icke-verbala beteende, 
dennes tillgänglighet. Betydligt färre referensmöten som uppfattades som minnesvärda av 
användarna gällde den information som de fick från bibliotekarien.  
 
Bibliotekarierna däremot lade betydligt större vikt vid de innehålls- och kunskapsmässiga 
aspekterna i mötet medan de relationsbaserade aspekterna betraktades som mindre viktiga och 
förekom som kategori i endast ett fall. Dock, i likhet med användarna, kom bibliotekarierna  ihåg 
motparternas attityder. Dessa utgör en egen kategori i undersökningen, skilt från de 
relationsbaserade aspekterna. En arg, arrogant, otålig, mentalt avskärmad användare eller en 
upptagen, sur, ohjälpsam och otålig bibliotekarie påverkade båda parters syn på mötet.   Omvänt, 
en positiv, öppen och engagerad användare/bibliotekarie bidrog till att referensmötet upplevdes 
som positivt och lyckat (Radford 1996, s. 128 - 132). Radford vill se resultaten av sin 
undersökning i ljuset av relationsteorin som hon lånar från kommunikationsforskningen. 
Relationsteorin understryker vikten av relationsbaserade, emotionella element i en kommunikativ 
situation. Radfords slutsats är bland annat att bibliotekarieutbildningen borde ta hänsyn till dessa 
forskningsresultat. Hon skriver att trots att många anser att den relationsbaserade förmågan är 
medfödd, är den fullt möjlig att lära ut och bör ingå i utbildningen av blivande bibliotekarier 
(Radford 1996, s. 133).  
 
                                                 
10 Magisteruppsatser - Bland andra : Nicklas Bergmark (2005) - undersöker referensarbetet vid Umeås 
universitetsbibliotek där referenstjänsten prioriterar studenternas lärande i informationssökningsprocessen. 
Carina Andersson (2003) skriver om informationsförmedlaren som kommunikatör och använder kognitiv teori och 
kommunikationsteori som bakgrund till sin kvalitativa studie kring referensarbete på några universitets- och 
företagsbibliotek  i Göteborg och Borås. 
11 Marie L. Radford arbetar vid Rutgers universitetet som lektor och konsult inom School of Communicational  
Information & Library Studies. 
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I en kort essä föreslår Marshall Eidson12 (2000, s. 8 -10) en ny teori som han menar kunde 
användas i informationsförmedlingsforskningen. Forskningsfältet lånar redan teoretiska ramverk 
från ett flertal andra discipliner så som kommunikationsstudier, kognitiva studier, lingvistik, 
skriver Eidson, och föreslår den kände psykologens Daniel Golemans13 teori om känslans 
intelligens som ett komplement. Eidson anser att Golemans modell för känslans intelligens med 
fördel kan appliceras på referensarbete och hjälpa bibliotekarier att utveckla emotionell 
intelligens och på det sättet förbättra informationstjänstens kvalité.  
 
Goleman indelar den emotionella intelligensen i en personlig och en social kompetens, skriver 
Eidman. Den personliga kompetensen är bland annat förmågan att behärska sina inre 
psykologiska tillstånd, förmågan att vara flexibel, till exempel snabbt kunna anpassa sig om 
användaren ändrar sin frågeställning, och förmågan att vara motiverad, det vill säga uppvisa 
engagemang, optimism och initiativ.  
 
Den sociala kompetensen, enligt Golemans modell, skriver Eidson, handlar om hur människor 
hanterar relationer. I den ingår förmågan att kunna sätta sig i en annan persons situation och att 
visa empati eller att kunna lyssna, och då inte bara till det som sägs utan till det som ligger 
bakom orden. Eidson anser att dessa två emotionella kompetenser krävs för att kunna utföra ett 
bra referensarbete och Golemans modell borde inkorporeras i informationsförmedlingsarbetet, 
speciellt som andra undersökningar tydligt visar vikten av mellanmänsklig kommunikation i det 
sammanhanget (Eidson 2000, s. 8-10).  
 
Matthew L. Saxton och John V. Richardson Jr.14 kommer fram till att studier som på något sätt 
värderar den relationsbaserade sidan av referensarbete, så som hjälpsamhet, vänlighet, empati, är 
svåra att genomföra i praktiken eftersom bara de duktigare bibliotekarierna och de mest nöjda 
användare är villiga att delta i undersökningar. Dessutom, skriver författarna, kommer 
bibliotekarier, som vet att de testas, anstränga sig mer. Studier av den typen har alltså en slagsida 
och är i stort sätt beroende av de personer som vill svara på frågor (Saxton & Richardson Jr. 
2002, s. 46). Författarna menar dock att studier som finns, visar att användarna känner sig nöjda 
om de behandlas väl även om bibliotekarien inte lyckas hitta adekvat information som svar på 
deras fråga (ibid., s. 2). 
 
Denis Grogan15 kritiserar däremot forskningen kring relationsbaserad kommunikation och 
skriver: "The jargon of communication often is enough to leave one speechless", han dömer ut 
psykologiserandet kring referensmötet som "monotonous discovery of common sence"  
(Grogan 1992, s. 107). 
 
4.2 Användarens informationsbehov 
 
Robert Taylors16 teoretiska modell från 1960-talet med 4 stadier för formulering av 
informationsfrågor har revolutionerat tänkandet kring användarens informationsbehov . Taylor 
                                                 
12 Marshall Eidson är verksam vid Sul Ross State University där han förestår avdelningen för Applications & 
Instructional Services, Office of Information Technology. 
13 Daniel Goleman - doktor i psykologi och VD för Emotionall Inteligence Services i Massachusetts.  Skrev bland 
annat boken "Känslans Intelligens".  
14 Matthew L. Saxton forskar kring referenstjänster, undervisar vid Information School, University of Washington. 
John  V. Richardson Jr är professor i Information Studies vid UCLA, Kalifornien. 
 
15 Denis Grogan - en av grundarna till College of Librarianship Wales 1964. Har skrivit flera böcker i ämnet 
referensarbete. 
16 Robert. S. Taylor professor emeritus vid School of Information Studies, Syracuse universitetet. 
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menade att frågan som användaren ställde till informationsförmedlaren var en kompromiss 
mellan hans egentliga informationsbehov och hans förväntningar på bibliotek och 
bibliotekspersonal. För att ta reda på det egentliga informationsbehovet skulle bibliotekarien, 
genom en intervju, föra användaren tillbaka till ett tidigare, kognitivt stadium där den 
ursprungliga frågan formulerades. Om informationsförmedlaren inte gjorde detta, riskerade 
informationssökningen ge svar på något helt annat än vad användaren ursprungligen behövde. 
Teorin sporrade till en intensiv forskning kring referensintervju och de mest användbara sätten att 
klargöra användarens bakomliggande informationsbehov (Taylor i Ingwersen & Wormell 1993, 
s. 25 f). 
 
I sin bok "Interaction in Information Systems" talar Nicholas Belkin och Alina Vickery17 (1985, 
s. 1) om skiftet från en forskning kring söktekniker till en mer användarcentrerad forskning inom 
deras disciplin - IR (information retrieval). Man börjar mer ingående studera användarnas 
informationsbeteende som man menar påverkas dels av de sociala sammanhang användaren 
befinner sig i, dels av hans/hennes psykologi (Belkin & Vickery 1985, s. 10).  
 
Belkin anknyter till Taylors tes om olika kognitiva nivåer för ett informationsbehov och istället 
för att se på de sociala, externa aspekterna i sökbeteendet vill han se på de interna, kognitiva. 
Belkin myntar begreppet "anomalous state of knowledge" - ASK, som är själva upphovet till 
varför en person söker information. En anomali i användarens vetande, en kunskapslucka eller 
kunskapsgap är, enligt Belkin, ospecificerad i motsats till användarens specificerade frågor. 
Belkins ståndpunkt är att kunskapsgapet kan ringas in genom användarens utförliga beskrivning 
av de problem han/hon stötte på (ibid., s. 13-15). Han uppmanar därför att under referensmötet 
låta användaren föra talan och uppmuntra honom till att fullt ut diskutera sin fråga. Det skall 
finnas en pågående dialog mellan informationsförmedlaren och användaren under hela sökmötet, 
anser Belkin (ibid., s. 75f). 
 
Belkin och Vickery skriver att undersökningar bekräftar att det finns en korellation mellan hur 
aktiv användaren är under sökmötet och relevansen på den information som informations- 
förmedlaren hittar (ibid., s. 85). Författarna pläderar därför för ett djupare samarbete mellan 
informationsförmedlaren och användaren och använder termer som "cooperative dialogue" och 
"shared knowledge" (ibid., s. 87).  
 
Forskarna Catherinre Sheldrick Ross, Kirsti Nilsen och Patricia Dewdney18 som tidigare på var 
sitt håll har forskat i ämnet, samlade sina erfarenheter i boken "Conducting the reference 
interview; a how-to-do-it manual for librarians"(Sheldrick Ross et al. 2002). Författarna kommer 
fram till att för att ringa in användarens egentliga informationsbehov behöver bibliotekarien 
känna till i vilken kontext frågan uppstod, vilken information användaren saknar för att nå 
förståelse och i vilket sammanhang den givna informationen kommer att användas. Författarna 
poängterar att informationsförmedlaren inte kan ta användarens fråga bara rakt upp och ner 
eftersom frågan sällan reflekterar de kontextuella aspekterna som kan vara av vikt för att kunna 
besvara frågan på ett adekvat sätt. Kontexten är en del av betydelsen och därför ytterst viktig, 
menar författarna. De skriver: "The users initial question often needs to be clarified, narrowed 
down, made more detailed and contextualized"(Sheldrick Ross et al. 2002, s. 4).      

                                                 
17 Nicholas Belkin är professor vid Rutgers universitet, School of Communication, Information and Library Science. 
Alina Vickery, forskare och medförfattare till bl.a. Information science in theory and practice. 
18 Sheldrick Ross verksam bl.a. som professor vid institutionen för Information and Media Studies vid Ontario 
universitetet i Kanada. Kirsti Nilsen och Patricia Dewdney är båda verksamma som lärare och forskare vid  
institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid samma universitet. 
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Behovet av en intervju illustreras av forskarna med hjälp av en metafor. När patienten kommer 
till en läkare och ber om recept på en bestämd medicin skriver läkaren inte ut den utan att först 
har frågat ingående om patientens tillstånd och symptom (Sheldrick Ross et al. 2002, s. 34). 
Amerikanska studier visar däremot att referensintervju förekommer bara vid hälften av alla 
referensmöten och att situationen inte har förändrats på 25 år (ibid., s. 71). 
 
Författarnas modell för referensintervju bygger på öppna frågor som kan ge en fingervisning om 
frågans kontext, de kallar sådana frågor för "sence making questions". Samtidigt varnar de för 
"varför"-frågor som kan uppfattas som alltför påträngande eller integritetskränkande för en 
användare som inte förstår frågans relevans (ibid., s. 93-97). En öppen, neutral fråga kan vara: 
"Vad kan du berätta för mig angående detta?" Frågans kontext och avgränsning kan finnas i 
användarens berättelse, menar författarna (ibid., s. 86 - 87). Användaren är expert på sin fråga 
medan bibliotekarien är expert på informationssystemet, först då dessa båda samarbetar blir 
referensintervjun lyckad, enligt forskarna (ibid., s. 110). 
 
Marilyn Domas White19 skriver att man inte kan skapa någon standardreferensintervju för alla 
situationer, alltså ett antal frågor som alltid kan ställas till användaren. Bibliotekarien kan avgöra 
vilken form av intervju som behövs och om den behövs, huvudsaken är att användaren får 
adekvat information som hjälper honom/henne att lösa informationsproblemet. Hon skriver: 
"An interview is not deficient because it did not follow a specified pattern or asked 20 critical 
questions" (Domas White 1989, s. 632).  
 
Utifrån några års observationer och samtal utarbetar Domas White två modeller för 
referensarbete bland bibliotekarier. Dessa två modeller bygger på två olika antaganden om 
användarens informationsbehov. Den ena modellen antar att användaren kan sitt 
informationsbehov och kan beskriva det mer eller mindre exakt, den andra att användaren har ett 
informationsproblem som han/hon inte riktigt greppar och behöver bibliotekariens guidning för 
att klargöra. Domas White kallar modellerna Question-oriented och Needs-oriented.  
I den frågeorienterade modellen accepteras användarens fråga som hans/hennes egentliga 
informationsbehov och bibliotekariens roll är att finna en lämplig sökstrategi. Bibliotekarien 
accepterar användarens förmåga att vägleda om något blir oklart under själva sökningen. 
I den behovsorienterade modellen är bibliotekariens roll i första hand att klargöra användarens 
informationsbehov. Det är en modell som ger bibliotekarien en utökad roll, inte bara som den 
som kan sökstrategier utan även rollen som en diagnostiker, en på många sätt mera stödjande roll 
än i den frågeorienterade modellen där bibliotekarien endast bekräftar användarens fråga. 
 
Domas White testar sina modeller på referensintervjuer samlade vid olika folkbibliotek av 
forskaren Mary Lo Lynch. Testet visade att modellerna var bra beskrivningar för hur 
bibliotekarier gjorde när de anpassade sig till behovsorienterade eller frågeorienterade 
referenssituationer (Domas White 1989, s. 631-641). 
 
Eleine Z. och Edward J. Jennerich20 kallar referensintervju "a creative art". Författarna skriver att 
det tyvärr saknas metoder att lära ut effektiva kommunikationstekniker och konsten att intervjua 
användaren till blivande bibliotekarier. I sin bok presenterar de därför två lämpliga metoder. Den 
ena metoden bygger på rollspel där intervjun videofilmas eller observeras från ett speciellt rum 

                                                 
19 Marilyn Domas White undervisar och forskar vid College of Information Studies vid universitetet i Maryland. 
20 Eleine Jennerich förestår Organization Developement and Training of the University of Washington Libraries. 
Edward Jenerich är knuten till Seattle University Washington. 
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och mötet diskuteras efteråt21. Den andra metoden är helt enkelt coaching, att på plats, på ett 
bibliotek, arbeta i informationsdisken under en erfaren bibliotekaries ledning (Jennerich 1997, s. 
27f). Författarna vill integrera referensintervjun i undervisningen av blivande bibliotekarier och 
bland annat lära dem att inte dra förhastade slutsatser om användarens informationsbehov. Att 
ställa öppna frågor, lyssna, att inte med en gång tänka på vilka källor som kan vara lämpliga, är 
viktigt. En för tidig diagnos kan leda till felaktig sökning, menar författarna (ibid., s. 10-15). De 
anser att de kommunikativa teknikerna är lika viktiga som kunskapen om referenskällor och 
teknologin men sällan lärs ut på utbildningar. Hur författarna vill lära ut humor som de anser är: 
" a quality definitely needed by a good reference librarian" återstår att se (ibid., s. 35). 
 
Denis Grogan skriver att forskarna har överskattat betydelsen av referensintervjun och menar att 
majoriteten användarfrågor kräver ingen utredning. Användarna vet exakt vad de behöver och 
kan uttrycka det klart. Den resterande minoriteten av användarna kan, enligt honom indelas i två 
grupper, de som vet vad de vill veta men inte klarar att utrycka sig klart och de som inte riktigt 
vet vad de behöver veta. I dessa fall är referensintervju berättigad, menar Grogan. Ofta ligger inte 
svårigheten hos användaren utan hos bibliotekarien som inte förstår frågan eller inte kan ämnet 
och därför måste fråga användaren. Bibliotekarien är då inte ute efter att klargöra användarens 
informationsbehov utan behöver helt enkelt mer information för att själv kunna förstå frågan. Att 
eliminera intervju där den inte behövs är också en konst, skriver Grogan och varnar för 
mekaniskt, stereotypt intervjubeteende som han menar ofta används för att dölja den egna 
okunnigheten (Grogan 1992, s. 63-66). 
 
4.3 Dialogiska perspektiv och processperspektiv  
 
Cameron Kim Tuai22 vill introducera begreppet teamwork för referensarbete. Hans förenklade 
definition av lagarbete är - människor som gör något tillsammans. Kim Tuai hänvisar till andra 
discipliner där man kom fram till att teamwork förbättrar kommunikationen mellan de 
involverade parterna, är mer effektivt och leder till bättre beslut. 
 
I lagarbetsmodellen arbetar informationsförmedlaren tillsammans med användaren för att lösa 
användarens informationsbehov. I den här modellen förs en del av ansvaret för ett lyckat möte 
över på användaren. Bibliotekarien har inte längre rollen som den som ger service eller 
undervisar. Modellen lämpar sig bäst i akademiska miljöer där användarna har mer komplexa 
informationsbehov. Om man omvandlar referensintervju till teamwork blir parterna mer 
jämställda. Konkretiseringen av användares informationsbehov skulle kunna effektiviseras 
genom samarbetet och kontextualiseringen av frågan underlättas genom parternas jämställdhet. 
Detta skulle eliminera en del av känslan att bibliotekarien förhör, vilket kan upplevas som 
integritetskränkande, skriver Kim Tuai. Han anser att referensbibliotekarierna skulle vinna en hel 
del på att studera litteratur som presenterar teamworkteorier (Kim Tuai 2003, s. 663-670).  
 
Mark Stover23 (2004) vill dra paralleller mellan bibliotekarien som informationsexpert och den 
postmoderna synen på expertis, med den senare tids psykoterapi som ett belysande exempel. 
Enligt postmodernismen, skriver Stover, har begreppet expertis blivit knutet till kunskap och 
makt men samtidigt är begreppet inte värdeneutralt. Stover uttrycker det så: 
                                                 
21 Jämför medicinstudier där intervjuer med patienter är en obligatorisk del av undervisningen för blivande läkare 
och videofilmas samt diskuteras i grupp. Forskningen inom referensarbete har ofta använt metaforen läkare/patient 
då bibliotekariens kommunikativa  skicklighet,  när hon ställer "informationsdiagnos", har jämförts med läkarens 
fastställande av patientens sjukdomsbild. 
22 Cameron Kim Tuai är universitetsbibliotekarie vid  Business and Economics Library  - University of Notre Dame 
23 Mark Stover är universitetsbibliotekarie vid Sant Diego universitetet i Psychology and Behavioral Science Library 
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On the contrary, expertise developes out of social relations within which power is mediated 
and reproduced. Thus power and authority are the center of expertise. The professional 
expert typically sets the agenda for any work that is done on behalf  of the client; this in 
itself  assumes a powerful "one up" stance for the expert and a dependant "one down" 
stance for the client (Stover 2004, s. 227). 

 
I den modernistiska synen, som postmodernismen kritiserar, är alltså lekmannen beroende av 
experten och dynamiken dem emellan hierarkiskt bestämd. Postmodernismen däremot, enligt 
Stover, är en filosofisk riktning som går emot hierarkiska strukturer som bygger på vissa 
antaganden om verkligheten. Genom dessa antaganden kan den som besitter kunskaper betrakta 
sig själv som skild från det som han/hon observerar, beskriver eller förklarar. Postmodernismen 
däremot betonar vikten av relationer som meningsskapande, det är i den mellanmänskliga 
kommunikationen som kunskapen uppstår och återskapas (Stover 2004, s. 275). Den 
postmoderna relationen mellan experten och lekmannen präglas därför, enligt Stover, av  
ödmjukhet och en vilja att lära, snarare än på hierarkiska olikheter (ibid., s. 277). 
Expertisen är i det synsättet inte något som experten har, utan något som konstrueras i samverkan 
med den som behöver expertens kunskaper. Stover skriver: "A postmodern expert´s knowledge is 
constructed again and again and may change depending on the clients needs and experiences" 
(ibid., s. 278). Expertens auktoritet ligger då inte i själva kunskapsbasen som experten har, utan i 
hans/hennes förmåga att interagera med lekmannen och i samarbetetsform förmedla den kunskap 
som behövs. 
 
Stover vill se informationsförmedlaren som en "icke-expert", uttrycket kan ses som en markering 
av en ödmjuk inställning inför referenssituationen där användaren också är expert fast på andra 
saker. Stover skriver: "Librarians , like therapists, should pursue the empowerment of their 
patrons rather than the maintenance of their own power" (ibid., s. 287). 
 
Per Linell24, i sin artikel "The power of dialogue dynamics" (1990), studerar dialogsituationer. 
Han intresserar sig för av vem och hur dialogen drivs fram. Han ser dialogsituationen som 
dynamisk till sin natur och socialt konstruerad i en viss sociokulturell situation (ibid., s. 149). 
Parterna är ömsesidigt beroende av varandra genom perception och tolkning och dialog- 
situationen lämpar sig väl till att studera maktförhållanden som bland annat accentueras genom 
den sociokulturellt bestämda rollfördelningen (ibid., s.150ff). I det sammanhanget talar Linell om 
dialogens symmetri och asymmetri och menar att dialogasymmetrin är gällande i möten mellan 
parter med olika sociala roller inom en given, strukturerad social kontext (bl.a. s.173).   
 
Janet R. Cottrell och Michael B. Eisenberg25 anser att forskningen i alltför hög grad har 
koncentrerats kring användarens fråga och missat att se hela mötet som en process. De hävdar att 
det speciellt i akademiska miljöer kan vara viktigt att se referensmötet som en process eftersom 
studenterna kommer med komplexa frågeställningar i samband med sin uppsatsskrivning 
(Cottrell & Eisenberg 2001, s. 334).  
 
Författarnas studie testar Eisenberg - Berkowitz modell för problemlösning på referensarbete. 
Modellen har i bearbetade varianter använts vid problembaserad inlärning och tjänat som 
riktmärke för informationskompetens (ibid., s. 337). Jag kommer här att presentera modellen i en 
något förenklad form i sex steg (jmf. ibid., s. 336f): 

                                                 
24 Per Linell är professor vid institutionen för språk och kultur vid Linköpings universitet 
25 Janet Cottrell förestår Information Access på Kenyon Collage (merged library and computer division). 
Michael Eisenberg är dean emeritus och professor vid Information School - University of Washington. 
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1) Definition av problemet, 2) Sökstrategier - här bestämmer man sig för databaser och sökvägar, 
3) Sökaktivitet och lokalisering av information, 4) Användning av information - här begränsar 
man och väljer den information som kommer att ingå i presentationen, 5) Syntes - 
sammanställning och presentation av materialet, 6) Utvärdering av processens effektivitet. 
Författarnas fråga är om referensarbete i akademisk miljö matchar en sådan problemlösnings- 
modell och om modellen kan vara till nytta vid referensarbete. Undersökningen omfattade 293 
referensmöten under två studieterminer. Författarna medger vissa metodologiska problem i 
samband med undersökningen. Med hänsyn till användarens integritet har man inte videofilmat 
eller spelat in mötet. Istället fick bibliotekarierna uppgiften att efter varje möte svara på en del 
detaljerade frågor som kodade processen. Arbetssituationen tillät dock inte bibliotekarierna att 
arbeta på det sättet och möten rekonstruerades ur minnet först när bibliotekarien kunde finna tid 
för det (Cottrell & Eisenberg 2001, s. 337-338). 
 
Resultatet av undersökningen visade att majoriteten av alla referensmöten hade enbart ett av 
problemlösningsstegen och att det naturligtvis var steg nummer 3 - sökaktivitet och lokalisering. 
Ett självklart resultat, säger författarna, som menar att resultatet i den bästa av världar skulle 
kunna se ganska annorlunda ut. De pläderar för ett bättre samarbete mellan akademiska bibliotek 
och universitet och för bibliotekariernas närvaro i hela problemlösningsprocessen. Man borde 
satsa större resurser på samarbetet och skapa bättre förutsättningar att lära ut 
informationskompetens till studenterna. Lösningen är datorsalar med tillgänglig 
bibliotekspersonal och datorer utrustade för sammanställning av data, såsom 
ordbehandlingsprogram och grafik (ibid., s. 345-346). 
 
Jag kommer i viss mån diskutera den ovan nämnda litteraturen i samband med tolkning av 
undersökningens resultat i kapitel 7 och i diskussionen i kapitel 9. 
 
5. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt - det kognitiva synsättet   
 
Min teoretiska utgångspunkt vid analysen av uppsatsens empiri är det kognitiva synsättet så som 
det presenteras inom ämnet informationssökning av forskarna Peter Ingwersen och Irene 
Wormell26 bland annat i boken "Informationsformidling i teori og praksis" (1993).  
 
Det kognitiva förhållningssättet har främst används inom ämnet informationssökning och IR - 
information retrieval, för att så att säga skräddarsy informationssystemen till användarens behov, 
bland annat genom förbättrade gränssnitt. Målet är att kunna designa söksystem så att de 
kommunicerar med människan på hennes villkor, man talar här om intelligenta söksystem. Den 
kognitiva forskningen omfattar interaktionen mellan alla parter (informationsförmedlaren/ 
användaren/söksystemet) involverade i en informationssökningsprocess. Ingwersen (2000) menar 
att den kognitiva teorin ger ett holistiskt perspektiv till ämnet och att andra perspektiv, till 
exempel användarstudier, lätt ryms inom dess ram (ibid., s.10). Han skriver: "All interactive 
communication activities during IR can be regarded as a process of cognition" (ibid., s. 15). 
 
Det holistiska i perspektivet är också min huvudsakliga motivering till teorivalet. Teorin 
beskriver på ett adekvat sätt hela interaktionen i förmedlad informationssökning. Jag antar att 
interaktionen i första hand är intellektuell till sin natur även om emotionella faktorer kan ingå 
som ingrediens. Jag anser därför att den kognitiva teorin beskriver förmedlad informations- 

                                                 
26 Båda forskarna är numera professorer i Biblioteks- och informationsvetenskap, Peter Ingwersen i Köpenhamn och 
Irene Wormell i Borås (fram till Ht 2006). 
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sökning på ett bättre sätt än teoretiska modeller som till exempel studerar sociala aspekter i 
individens informationssökning (se Wilson 1981) eller psykologiska förklaringsmodeller som ser 
informationssökning som en process med tillhörande känslolägen (se Kuhlthau 1993). Dessa 
perspektiv kan däremot i visst avseende berika det kognitiva synsättet. 
 
Den kognitiva teorin utgår från att informationsvetenskap, där informationsförmedling ingår, är 
en kognitiv vetenskap som berör intellektet och kunskapslivet. Informationssökning och 
problemlösning involverar och aktiverar deltagarnas mentala, kognitiva strukturer som också i 
regel förändras under processen, förutsatt att en viss inlärning sker (Ingwersen & Wormell 1993, 
s. 9). Vidare utgår det kognitiva synsättet från att förmedlingen av information utförs bäst när de 
som deltar i processen har liknande kognitiva strukturer (ibid., s. 12).  
 
Med individens kognitiva struktur eller kunskapsstruktur avses här den modell av världen, 
bestående av kunskaper, attityder, begrep och kategorier, som en individ har lagrat i minnet 
under sin livstid. Denna kognitiva modell av världen är i sin tur beroende av den socio- 
kulturella kontexten som individen befinner sig i, av hans/hennes utbildningsnivå och av 
vederbörandes helt individuella förutsättningar (Ingwersen & Wormell 1993, s. 10).  
Ingwersen & Wormell skriver att utbildningssystem visserligen försöker att ge individer vissa 
gemensamma kunskapsstrukturer men att själva samhällsdynamiken förhindrar en större 
homogenitet. Vissa gemensamma kognitiva mönster finns naturligtvis och underlättar vår 
kommunikation (ibid., s. 12).  
 
Utgångspunkten för det kognitiva synsättet är med andra ord att de individuella kognitiva 
strukturerna är viktiga i informationsförmedlingsprocessen och att de bör harmoniseras för att 
informationsförmedlingen skall fungera på ett bra och adekvat sätt. Ingwersen & Wormell räknar 
med tre kognitiva strukturer som är involverade i informationsförmedlingsprocessen. Dessa 
tillhör användaren, informationsförmedlaren och informationssystemet. Informationssystemet har 
en kognitiv struktur given bland andra genom textförfattare, databasproducenter och indexerare 
(ibid., s. 7). Informationssystemets kognitiva struktur är låst i och med att systemdesigners har 
gjort sitt jobb och indexsystemet är färdigtställt. Informationsförmedlingsprocessen är det i stället 
användaren och informationsförmedlaren som behöver justera sina individuella kognitiva 
strukturer, dels i förhållande till varandra dels i förhållande till själva informationssystemet. Det 
är dessa kommunikativa justeringar och harmoniseringar och översättningen av det 
överenskomna informationsbehovet till systemets termer och struktur som utgör förmedlingens 
interaktion och dynamik (Ingwersen & Wormell 1993, s. 15, 22). 
 
Det finns ett dynamiskt, interaktivt förhållande mellan användaren/förmedlaren/systemet. 
Något måste hända mellan dessa olika kognitiva strukturer för att resultatet skall bli en bra och 
adekvat informationsförmedling. Ingwersen &Wormell (ibid., s. 9) skriver:  
           
            Informationsformidling handler derfor dybest set om at opnå overrensstemmelse   
            mellem på den ene side indholdet af et informationssystem bestående af begreber  
            og på den anden side informationssøgerens og førmidlerens begrebsapparater.  
 
Förmedlarens roll är bland annat att översätta användarens fråga till informationssystemets språk. 
Ingwersen & Wormell använder här de engelska uttrycken "request" och "query". Request" är 
användarens informationsbehov uttryckt i hans/hennes egna ord, medan "query" är samma fråga 
som översatts av förmedlaren så att den passar systemets söklogik (ibid., s. 16). 
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I "Information retrieval interaction" diskuterar Peter Ingwersen (1992) den grundläggande 
kognitiva interaktionen mellan informationssystemet, informationsförmedlaren och användaren. 
Han menar att söksystemets karakteristika, användarens IT-kunskaper och hans förväntningar 
samt informationsförmedlarens expertis spelar en väsentlig roll i den kognitiva interaktionen. I 
samband med detta diskuterar Ingwersen informationsförmedlarens roll som expert och 
definierar termen expert som "experienced user" (ibid., s. 143). 
 
5.1 Kognitiv psykologi 
 
Kognitiv psykologi berör olika processer i hjärnan sådana som minne, tänkande och 
igenkännande. Viktiga termer som den kognitiva psykologin opererar med är bland annat 
korttidsminne, långtidsminne och perception. Den information som hjärnan väljer i 
perceptionsögonblicket lagras först i korttidsminnet och kan sedan, bland annat med hjälp av 
uppmärksamhet, lagras i långtidsminnet. Ny information är beroende av den information som 
redan finns lagrad i långtidsminnet och som utgör en sorts filter för det nya. Det är lättare att 
komma ihåg något om det kan associeras till något redan känt. Forskarna skriver att minnet även 
kan indelas i episodiskt minne - som har med individens egna erfarenheter och händelser i hans 
liv att göra, och semantiskt minne som utvecklas genom utbildning och det utbildningssystemet 
lär ut inom ramen för vår kultur. Under en konversation rör vi oss via episodiskt och semantiskt 
minne från ett ämne till ett annat (Ingwersen & Wormell 1993, s. 16-21).  
 
Perception eller varseblivning definieras av forskarna som hjärnans bearbetning av sinnesintryck 
som påverkas bland annat av våra känslor, attityder och vår motivation (ibid., s. 93). 
Varseblivningen är beroende på vår befintliga kunskapsstruktur, har vi till exempel inte förståelse 
för ett främmande språk sker ingen perception om vi står och läser i en bok på det språket. För att 
förstå något och för att information via perception kan bli till kunskap och ändra vår kunskaps- 
struktur måste vi först lära oss visa koder - till exempel ord på det nya språket. Perceptionen är på 
det sättet beroende av kvaliteten på vår aktuella kunskapsstruktur (ibid., s. 10f). Hur minnet och 
perceptionen fungerar och därmed hur de kognitiva strukturerna byggs upp är ett viktigt 
studieområde inom kognitiv psykologi.  
 
5.2. Användarens informationsbehov - etiketteffekten 
 
Den svåra frågan, när det gäller användarens informationsbehov, är om användaren formulerar 
och uttrycker sitt informationsbehov på ett exakt sätt när han/hon presenterar frågan för en 
informationsförmedlare.  
I sina undersökningar kommer Ingwersen & Wormell fram till att användaren sällan verbaliserar 
sitt egentliga informationsbehov på ett exakt och uttömmande sätt.  Oftast presenteras behovet i 
mycket generella termer och genom begrepp som egentligen hänger dåligt ihop med användarens 
verkliga informationsbehov. Fenomenet kallar forskarna - etiketteffekten. Frågan som 
bibliotekarien inledningsvis får höra från användaren, är en sorts kompromiss mellan det 
egentliga informationsbehovet och vad användaren tror han/hon kan förvänta sig från 
bibliotekarien och informationssystemet. Det underliggande, verkliga informationsbehovet   
presenteras med en etikett och det har visat sig att även de som inte hade några vaga behov utan 
egentligen kunde ganska precist formulera sin sökfråga använde ändå etiketter vid den inledande 
presentationen av informationsbehovet (Ingwersen & Wormell 1993, s. 28ff).  
Orsaken till detta, anser forskarna, kan vara att användaren antingen inte vet vilka frågor det går 
att ställa till bibliotekarier eller inte litar på att bibliotekarier kan besvara mer komplexa frågor. 
En ytterligare orsak till etikettfenomenet kan vara att det är svårt för användaren att i en mening 
ge uttryck för frågans begreppsliga komplexitet (ibid., s. 28) . 
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Ingwersen & Wormell anser att etiketteffekten är en viktig faktor att räkna med vid informations- 
förmedlingsarbetet, en faktor som ställer extra stora krav på informationsförmedlaren. Om 
informationsförmedlaren stannar vid etiketten och inte utreder om det finns ett underliggande 
informationsbehov som skiljer sig från själva etiketten kan resultatet bli att man hamnar helt fel i 
sökningen. Forskarna anser samtidigt att etiketteffekten minskar om användaren lär känna 
bibliotekarien och etablerar en relation, så som det ofta är fallet på ett företagsbibliotek eller på 
ett institutionsbibliotek (Ingwersen & Wormell 1993, s. 30). 
 
Ingwersen & Wormell bygger sin forskning på de hypoteser som presenterades av Taylor. R. S.  
1968. I sin avhandling ifrågasatte han den då allmänt spridda uppfattningen om att användaren 
alltid kunde ge uttryck för sitt konkreta informationsbehov på ett exakt sätt, utan vagheter eller 
approximationer. Taylor kommer fram till att informationsbehovet går genom fyra olika 
utvecklingsstadier i hjärnan. 1) Först är behovet outtalat och obestämt, 2) sedan blir behovet 
medvetet men ännu inte verbaliserat utan representerat i form av bilder och symboler. 3) Därefter 
ges informationsbehovet en tydlig form och verbaliseras, 4) till sist blir informationsbehovet 
presenterat för informationsspecialisten och intar då formen av en kompromiss mellan vad 
användaren vill veta och hans förväntningar på systemet (Taylor i Ingwersen & Wormell 1993, s. 
25f). Taylor anser således att man inte kan räkna med att användaren från början uttrycker sitt 
informationsbehov på ett exakt sätt som helt och hållet återspeglar hans egentliga 
problemställning. Informationsförmedlarens roll bör här bli att genom en intervju föra 
användaren tillbaka till det bakomliggande egentliga informationsbehovet (ibid., s. 30).  
 
5.3 Informationsförmedlarens roll 
 
Trots att man har utvecklat och anpassat söksystemen mer och mer till användarna, skapat bättre 
gränssnitt och andra interaktiva möjligheter, dröjer det ännu länge till att man utvecklar 
systemets interaktivitet så pass att informationsförmedlare inte längre kommer att behövas 
(Ingwersen & Wormell 1993, s. 35).27 
 
Förmedlaren, som professionell, har skaffat sig kunskaper om systemet och databaserna där 
informationen finns lagrad. Förmedlaren känner till vilka kommandon som skall användas i en 
viss databas, hur databasen är indexerad, om det finns ämneslistor eller tesaurus, och om man 
kan använda fritextsökning. Det är förmedlaren som har de söktekniska kunskaperna som gör att 
han/hon kan översätta användarens fråga till systemets språk.  
Förutom dessa kunskaper bör förmedlaren helst ha en viss övergripande ämneskunskap för att 
kunna igenkänna ämnesbegrepp och veta hur det relaterar till varandra (Ingwersen & Wormell 
1993, s. 21f).   
 
Ingwersen & Wormell uppställer en rad funktioner som är nödvändiga  för förmedlingsarbetet: 
 
1a) Filtrera - att definiera vilket typ av behov användaren har utifrån användarens beskrivning. 
 
1b) Förstå användarens kunskapslucka - rama in den bakomliggande problemsituationen. 
 
2) Analysera  situationen - välja lämpliga databaser och källor. 

                                                 
27 Även om boken skrevs när IT just började användas i Sverige i större utsträckning, och användarna sen dess  har 
skaffat sig bra sök/browsing/surfingkunskaper medan datasystemen blivit avsevärt bättre, har mängden av nya 
databaser och sökmöjligheter vuxit kolossalt och behovet av expertis är fortfarande stort om inte annat för att 
bespara den egna arbetstiden.  
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3)  Skapa representationer - översätta till systemets språk, skapa sökstrategier 
 
4) Förbinda representationen med behovet - tolka materialet och matcha med användarens 
frågeställning. 
 
5) Kontrollera och förstå varför - utvärdera hur sökningen gick och varför, memorera till nästa 
gång  (Ingwersen & Wormell 1993, s. 37). 
 
5.4. Sökintervju 
 
En intervju med användaren behövs för att kunna definiera användarens informationsbehov. Det 
är genom intervjun med användaren som bibliotekarien kan avgöra om det förekommer en 
etiketteffekt eller inte. Det är i den dialogen som användarens och förmedlarens kognitiva 
strukturer möts. Ingwersen & Wormell poängterar vikten av att bibliotekarien försäkrar sig om 
det egentliga informationsbehovet innan själva sökningen börjar. Deras undersökningar visar 
tydligt att användaren har svårt att avbryta bibliotekarien även om sökningen går åt fel hål. 
Förmedlarens självklara ledarroll skapar en barriär och korrigeringen uteblir. Förmedlaren bör 
därför akta sig för att direkt börja sökningen utifrån initialfrågan och ta den bokstavligt, menar 
forskarna.  
 
Öppna frågor föreslås för att samla in den information som behövs. Öppna frågor som svarar på 
vem?, vad?, hur?, var?, ger öppna svar där informationsförmedlaren kan hitta upplysningar om 
det egentliga informationsbehovet. Frågor som: Vad menar du med...? I vilket sammanhang 
tänkte du använda...? Kan du säga något mer om...? lämpar sig bättre för att samla upplysningar 
än de slutna eller ledande frågorna som kan besvaras med ett ja eller nej. 
 
Enligt forskarnas undersökning används tyvärr de öppna frågorna inte så ofta som man skulle 
önska, mer ofta används de slutna eller ledande frågorna (Är det? Så det är alltså?) som hjälper 
till att avgränsa ämnet. Forskarnas råd är att börja med öppna frågor för att samla information 
och ringa in det egentliga informationsbehovet för att senare avgränsa ämnet genom slutna eller 
ledande frågor. Ingwersen & Wormell rekommenderar dock inte att upprepa frågan: "Kan du 
förklara..?" alltför ofta, risken är att användaren tappar förtroende för bibliotekarien  
(Ingwersen & Wormell 1993, s. 38-40). 
 
5.5 En lyckad informationsförmedling 
 
En lyckad informationsförmedling bör, enligt Ingwersen & Wormell, innebära en parallellt  
löpande kommunikativ interaktion mellan å ena sidan informationsförmedlaren och användaren 
genom dialog och å andra sidan mellan informationsförmedlaren och söksystemet genom 
sökstrategier och tolkning av träffar. Det som är viktigt är kommunikation, begreppsförståelse 
och inlärningsförmåga (Ingwersen & Wormell 1993, s. 38). Både användaren och informations- 
förmedlaren lär sig under processen. De får nya insikter om ämnet och om sökvägar och deras 
kognitiva strukturer kan förändras under processen (ibid., s. 34). 
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6. Redovisning av det empiriska materialet 
 
Undersökningsmaterialet består av enkätsvar, intervjuer och observationer under bokade 
informationssökningsmöten. I kapitlet presenteras varje materialgrupp för sig.  
 
6.1 Enkäter 
 
Resultaten från enkätundersökningen presenteras i enlighet med den påtänkta 
operationaliseringen av enkätfrågorna och indelas i fyra huvudkategorier; den kontextuella 
bakgrunden, mötets interaktiva dynamik mellan informationsförmedlaren och användaren, 
interaktionen mellan informationsförmedlaren och informationssystemet och mötets kognitiva 
resultat. 
 
Den kontextuella bakgrunden belyses genom enkätfrågor om: 

• deltagarnas kön, informationsförmedlarens yrkeserfarenhet, användarens 
söktekniska kunnande, informationsbehovets kontext, uppfattningar om 
tjänstens målsättning, användarens intention, användarens förväntningar på 
eget deltagande i mötet 

Mötets interaktiva dynamik mellan informationsförmedlaren och användaren ringas in bland 
annat genom frågor om: 

• användarens informationsbehov  
• öppna, slutna, ledande frågor och kontextskapande frågor, dvs. typ av frågor 

som bibliotekarien ställer till användaren för att klargöra, kontextualisera 
eller avgränsa informationsbehovet 

• valet av söktermer och enandet kring en utgångspunkt för sökningen 
• kognitiv anpassning genom klargöring av begrepp eller tolkning av det 

funna materialet 
• användarens kommunikativa åtgärder i form av korrigering av sökningen 
• interaktiv kommunikation visad genom användarens aktiva delaktighet 

under hela sökprocessen 
• aktiviteter som användarna upplevde som de mest väsentliga under mötets 

gång 
• barriärskapande faktorer  

Interaktionen och kommunikationen med informationssystemet ringas in med frågor om: 
• svårighetsgraden att hitta relevant information 
• informationsrelevansgraden, hur nöjd informationsförmedlaren var med den 

funna informationen. 
Slutligen mäts det kognitiva resultatet av mötets interaktion genom frågor om: 

• nya insikter på ämnesområdet 
• nya sätt att söka information 
• användarens upplevelse av mötet  
• bibliotekariens upplevelse av sitt arbete 

 
I materialredovisningen i kapitlets avsnitt 7.1.1 - 7.1.4, kommer jag att följa den ovan 
presenterade huvudindelningen i den kontextuella bakgrunden (7.1.1), interaktionen mellan 
informationsförmedlaren och användaren (7.1.2), interaktionen med informationssystemet (7.1.3) 
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och mötets kognitiva resultat (7.1.4) 28. För en mer flytande genomläsning presenteras materialet 
inte med själva enkätfrågan utan under rubriker som summerar frågans/frågornas innehåll. En 
hänvisning till bilaga och frågans nummer anges inom parentes vid varje rubrik. I den 
jämförande presentationen opererar jag med följande 4 kategorier: 1) bibliotekarier på 
akademiska bibliotek 2) bibliotekarier på folkbibliotek 3) användare på akademiska bibliotek 4) 
användare på folkbibliotek. Jämförelsen presenteras i löpande text med hänvisningar till bilagor 
med statistiskt underlag. 
 
6.1.1 Den kontextuella bakgrunden 
 
Avsnittet behandlar följande enkätfrågor; i bilaga 1 (användarenkäten) fråga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 
(se s. 72 - 73) och i bilaga 2 (bibliotekarieenkäten): fråga 1, 2, 3, 12 (se s. 74 -75). Dessa frågor 
presenteras ur ett jämförande perspektiv under rubriker: yrkeserfarenheter, kvinnor och män, 
användarens söktekniska kunnande, informationsbehovets kontext, uppfattning om tjänstens 
målsättning, användarens intention och användarens förväntningar på eget deltagande i mötet.  
Rådata till kapitlet finns i tabellform i bilaga 3 ( se tabell 1 - 10, s. 76 - 77).   
 
Kvinnor och män (bil.1/fråga 1, bil.2/ fråga1, bil.3/tabell 1) 
 
Majoriteten av bibliotekarier som arbetar med tjänsten på de tillfrågade biblioteken är kvinnor, 
vilket i och för sig återspeglar hela populationen.29 Även bland användarna av tjänsten utgör 
kvinnor en överlägsen majoritet (82 %). Männen som bokar en bibliotekarie är bättre 
representerade på folkbibliotek vid undersökningstillfället (26 % mot 13 %). 
 
Yrkeserfarenhet (bil. 2/fråga 2, bil.3/tabell 2) 
 
Helt allmänt visar enkätsvaren att bibliotekarier som deltog i undersökningen både på 
akademiska bibliotek och på folkbibliotek har en lång yrkeserfarenhet. Övervägande del av 
bibliotekarierna har arbetat i yrket i 20 eller fler år och flertalet har från 10 - 20-års erfarenhet.  
 
Användarnas söktekniska kunnande (bil.1/fråga 9, 10.  bil.2/ fråga 12, bil.3/tabell 3, 4, 5) 
 
Användarna av tjänsten i undersökningen ansågs allmänt ha begränsade kunskaper på 
informationssökningsområdet. Användarnas söktekniska kunskaper på akademiska bibliotek 
skattades av bibliotekarierna som ganska låga. De flesta användare av tjänsten (63 %) placerades 
mellan 1 -5 p på 1 - 10 skalan. Medianen låg på 5 p. En liknande bedömning gjordes även av 
bibliotekarierna på folkbiblioteken i undersökningen. Medianen där låg på 6 p. Spridningen 
mellan de som kunde väldigt lite och de som kunde mer än genomsnittet var dock annorlunda än 
på akademiska bibliotek med förhållandevis fler användare som hade mycket låga söktekniska 
kunskaper och färre som placerades i den övre delen av skalan. 
 

                                                 
28 Beklagligt nog på grund av min bristande erfarenhet av enkätkonstruktion i början av mitt arbete är enkätfrågorna i 
den enkäten som skickades ut inte exemplariskt indelade i denna ordning. Jag hoppas dock att läsaren finner sig till 
rätta med hjälp av mina hänvisningar.   
29 Eftersom enkätundersökningen inte visar det exakta antalet bibliotekarier som arbetar med tjänsten på de olika 
biblioteken utan antalet sökmöten, beräknar jag variabeln kön efter svar från varje enskilt bibliotek. Jag räknar det 
markerade enkätsvaret kvinna eller man en gång per varje bibliotekarie som även svarade olika på frågan om antal år 
i yrket. Där jag såg att bibliotekarier markerade olika i variabeln antal år i yrket fanns det grund att räkna med två 
olika personer istället för en. 
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De allra flesta användarna på folkbiblioteken svarade att de överhuvudtaget inte har haft någon 
undervisning i informationssökning (44 %). En stor grupp användare svarade att de har haft 
undervisning men i en mycket liten skala (22 %).  
 
Förhållandet bland akademiska biblioteksanvändare var proportionerligt omvänt. En majoritet av 
de användare som bokade tjänsten har haft en grundläggande informations- 
sökningsundervisning (60 %).  Det som kanske förvånar är att det bland dessa universitets- 
studerande fanns en liten grupp som svarade att de aldrig haft någon undervisning i informations- 
sökning (13 %). På båda typerna av bibliotek förekom endast någon enstaka användare som 
kände sig ganska säker på informationssökningsområdet (5 % på akademiska bibliotek respektive 
4% på folkbibliotek).  
 
På frågan om användarna själva har sökt information till den aktuella frågan svarade de flesta på 
båda typerna av bibliotek att de delvis har sökt själva eller ville få mer information än den de 
hittade (76 %  respektive 63 %). Andelen användare som inte alls har sökt information på 
förhand, innan de kom till mötet, var förhållandevis stor på folkbiblioteken (33 %) och omvänt 
mycket liten på universitets- och högskolebibliotek (8 %). I den gruppen hade en av användarna 
inte haft undervisning i informationssökning tidigare.   En annan användare uppfattade "boka en 
bibliotekarie" som en utpräglad servicetjänst, vilket kunde ha påverkat att personen vände sig 
direkt till bibliotekarien utan att först själv ha sökt information. Ett mindre antal användare på 
akademiska bibliotek kände att de kom till korta med sin egen sökning och upplevde detta som 
ett misslyckande (16%). 
 
Informationsbehovets kontext (bil.1/fråga 2, bil.3/tabell 6) 
 
På akademiska bibliotek är användarnas informationsbehov relaterat till deras studier. Oftast 
gäller det problemlösning i samband med större skriftliga uppgifter. Även på folkbiblioteken i 
undersökningen var en påfallande stor del av tjänstens användare studerande och deras 
informationsbehov studierelaterat (70 %). Komvuxstuderande var i majoritet (33 %), följda av 
distansstuderande högskolestudenter (26 %) och studerande på andra utbildningar. En betydligt 
mindre grupp folkbiblioteksanvändare bokade bibliotekarien för att lösa helt privata 
informationsbehov (19 %) eller informationsbehov relaterade till arbetsliv och företag (11 %).  
 
Uppfattningen om tjänstens målsättning (bil.1/fråga 4, bil.2/fråga 3, bil.3/tabell 7) 
 
De flesta bibliotekarier (66 % akad.bibl. 90 % folkbibl.) och användare (77 % akad. 52 % 
folkbibl.) på båda typerna av bibliotek uppfattar "boka en bibliotekarie" - tjänsten som en 
kombinerad tjänst som både ger service, det vill säga hjälper användaren att hitta efterfrågad 
information, och samtidigt undervisar i hur man söker information. Skillnaden mellan 
folkbibliotek och akademiska bibliotek i undersökningen var att förhållandevis många användare 
på folkbiblioteken uppfattade tjänsten som en renodlad servicetjänst (41 % mot 10 %). Man 
skulle kanske tro att även flertalet bibliotekarier på folkbiblioteken skulle uppfatta tjänsten som 
en utpräglad servicetjänst, men så var inte fallet. Endast en bibliotekarie svarade att hon 
uppfattade tjänsten som enbart servicetjänst. Enligt undersökningen uppfattas ett pedagogiskt 
arbetssätt som själva utgångspunkten för tjänsten. Däremot är det få användare (13% på 
akad.bibl. och 7% på folkbibl.) eller bibliotekarier (20% på akad.bibl. och 5% på folkbibl.) på 
båda typerna bibliotek som uppfattar tjänsten som enbart pedagogisk. 
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Användarens intention (bil.1/fråga 3, bil.3/tabell 8) 
 
De flesta användare på akademiska bibliotek bokade bibliotekarien för att både få hjälp med att 
lösa ett konkret informationsproblem och för att få undervisning i hur man söker information (45 
%). Undervisningsaspekten har hög prioritet och de var endast en mindre andel användare som 
bara ville lösa ett informationsproblem (28 %). Folkbibliotekets användare är däremot mer 
inställda på att få hjälp med att få svar på sina konkreta frågor (59 %) och bryr sig i mindre grad 
om att bli undervisade (19 %). Gruppen som ville både ha undervisning och lösa ett 
informationsproblem utgjorde här 22 %. 
 
Användarens förväntningar på eget deltagande i mötet  (bil.1/fråga 5 och 6, bil.3/tabell 9, 10) 
 
Undersökningen visar att användare som bokar en bibliotekarie på akademiska bibliotek i 
övervägande majoritet redan från början är inställda på en undervisningsform där bibliotekarien 
är den ledande parten som visar användaren hur han/hon kan senare söka själv (56 %). 
Förhållandevis många kommer dock med förväntningen om ett mer aktivt deltagande från sin 
egen sida (37 %). De förväntar sig att båda parter är aktiva och hjälps åt i sökningen. Det finns ett 
procentuellt marginellt antal användare som förväntar sig att bibliotekarien gör hela jobbet, de 
kommer med ett konkret informationsproblem och förväntar sig att bibliotekariens uppgift är att 
hitta relevant information som svar på deras fråga (7 %). 
 
Generellt uppfylls användarnas förväntningar under själva sökmötet. Intressant är dock att i flera 
fall där användaren kom med förväntningen att båda parter skulle hjälpas åt i sökningen, 
upplevdes senare bibliotekarien som den mest aktiva och undervisande parten. I något enstaka 
fall där användaren kom till mötet med förväntningen att bibliotekarien skulle visa hur man söker 
blev båda parter engagerade och användarens upplevelse av mötet blev att båda hjälptes åt i 
sökningen.  
 
På folkbiblioteken i undersökningen har majoriteten av "boka en bibliotekarie" - tjänstens 
användare förväntat sig att bibliotekarien skulle hitta information åt dem, utan förväntningar om 
att detta skulle ske på ett pedagogiskt sätt (44 %). Det visade sig dock att i flera fall blev 
användaren istället engagerad i sökningen antingen genom bibliotekariens pedagogiska arbetssätt 
eller genom att de båda hjälptes åt i sökningen. 
 
Något oväntat är att en förhållandevis stor andel användare svarade att de förväntade sig ett 
samarbete där båda parterna är aktiva och hjälps åt i sökningen (30 %). Det visade sig dock att 
under själva mötet, i likhet med akademiska bibliotek, bibliotekariens undervisande arbetssätt 
blev gällande istället. 
 
6.1.2 Interaktionen mellan informationsförmedlaren och användaren 
 
Avsnittet behandlar följande enkätfrågor; i bilaga 1 fråga: 7, 8, 11, 12, 16 (se s. 72-73) och i 
bilaga 2: fråga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 (se s. 74 -75).  
Dessa frågor presenteras ur ett jämförande perspektiv under rubriker: klargörandet av 
användarens informationsbehov, öppna, slutna och ledande frågor, kontextskapande frågor, valet 
av söktermer och enandet kring en utgångspunkt för sökningen, klargörande av begrepp och 
tolkning av informationen, användarens delaktighet i sökmötet, användarens korrigering av 
sökningen, användarnas bedömning av mötets mest väsentliga aktivitet, barriärskapande faktorer.  
Rådata till avsnittet finns i bilaga 3 (se tabell 11 - 21, s. 78 - 80). 
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Klargörandet av användarens informationsbehov  (bil. 2/fråga 4, bil.3/tabell 11) 
 
En viktig del i den förmedlade informationssökningen är givetvis klargörandet av användarens 
informationsbehov. I fallet "boka en bibliotekarie" - tjänsten klargörs behovet i förväg när 
användaren bokar mötet. Alla bibliotek ber användaren att beskriva sitt informationsbehov via 
nätet i samband med bokningen. Speciellt många akademiska bibliotek ställer krav på en utförlig 
beskrivning så att bibliotekarien kan förberedda sig inför mötet. Det är också på dessa bibliotek 
som bibliotekarien i regel upplever att de har fått informationsproblemet beskrivet på förhand (62 
%). På folkbiblioteken i undersökningen svarade man däremot oftare att informationsfrågan var 
klargjord endast delvis innan själva mötet (64 %) och det förekom enstaka fall då bibliotekarien 
bokades utan att på förhand känna till användarens fråga (9 %) vilket inte förekom på de 
akademiska biblioteken i undersökningen.  
 
Öppna, slutna och ledande frågor (bil. 2/fråga 6, bil.3/tabell 12) 
 
Vid en klar majoritet av mötestillfällen använder sig bibliotekarier på båda typerna av bibliotek 
av öppna frågor som en metod att ringa in användarens informationsbehov (61 % akad.bibl. och  
58 % folkbibl). Att avgränsa eller begränsa sökningen genom slutna (17 % akad./ 19 % folk.) 
eller ledande frågor (22 % respektive 23 %) är enligt enkätundersökningen mindre vanligt. 
Endast vid ett mindre antal möten på dessa bibliotek förekommer det att bibliotekarier 
kombinerar öppna och slutna frågor eller slutna och ledande frågor vilket framgår av att båda 
svarsalternativen kryssades för. 
 
Kontextskapande frågor (bil. 2/fråga 9, bil.3/tabell 13) 
 
Kontextskapande frågor som den om vad den efterfrågade informationen kommer att användas 
till förekom ofta på båda typerna av bibliotek. Undersökningen visade dock att det var betydligt 
mindre vanligt att ställa den typen av kontextuella frågor på akademiska bibliotek än på 
folkbiblioteken i undersökningen (49 % respektive 23 %).  
På folkbiblioteken var det mest förekommande svaret att bibliotekarien enbart delvis kände till 
frågans kontext och behövde ta upp frågans användningsområde med användaren för vidare 
diskussion (55 %). 
 
Valet av söktermer och enandet kring en utgångspunkt för sökningen (bil.1/ fråga 7. bil.2 fråga  
5, 8, bil.3/tabell 14,15) 
 
Enligt bibliotekarierna på akademiska bibliotek överensstämde de termer som användarna själva 
valde för att beskriva sin fråga i stor utsträckning (22 %) eller till och med exakt (24 %) med de 
termer som bibliotekarierna ville använda i sökningen, vid hälften av alla bokade mötestillfällen. 
Vid nästan lika många bokade möten uppfattades överstämmelsen enbart som delvis (43 %) och 
bibliotekarien hjälpte troligtvis användaren att hitta fler lämpliga termer. Samma delvisa 
överensstämmelse fanns även bland svaren från folkbibliotekarier (45 %).  
Akademiska bibliotek har procentuellt fler användare än folkbiblioteken som, enligt 
bibliotekarierna, lyckas pricka exakta termer som också informationsförmedlaren tycker skall 
användas för en lyckad sökning (24 % resp. 9 %). 
 
På båda typerna av bibliotek finns det en liten marginell grupp användare som bibliotekarierna 
ansåg inte hade några passande termer alls (11 % på akademiska bibliotek respektive 9 % på 
folkbibliotek). Jag har tittat på två sådana fall. På folkbiblioteket bedöms i det ena fallet 
användarens söktekniska kunskaper som ytterst låga. En av användarna upplevs som mycket 
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passiv och under båda mötestillfällen tar det lång tid för parterna att enas om söktermer. På 
akademiska bibliotek går det däremot inte att urskilja något sådant mönster.  
 
Akademiska biblioteksanvändares uppfattningar i fråga om deras söktermer överensstämde med 
de som senare användes vid sökningen skiljer sig något från bibliotekariernas. Användarna tyckte 
oftare att deras termer stämde i stor utsträckning med bibliotekariernas. En stor majoritet av 
dessa användare tyckte att deras termer överensstämde mycket bra (56 %) eller till och med exakt 
(21 %) med de termer som bibliotekarien använde vid sökningen. På folkbiblioteken var 
användarna mer försiktiga i sin bedömning och tyckte att deras egna beskrivande termer endast 
delvis överensstämde med de som bibliotekarien senare sökte på (54 %). Endast en användare 
tyckte att hennes termer var exakt de samma som bibliotekariens och ett antal användare menade 
att deras termer inte alls motsvarade bibliotekariens (15 %). 
 
Både på de akademiska biblioteken (66 %) och på folkbiblioteken (58 %) svarade bibliotekarier 
att de redan i början av sökmötet tyckte att de var eniga med användaren om en terminologisk 
utgångspunkt för informationssökningen. Folkbiblioteken skiljer sig här med en något trögare 
överenskommelseprocess och det finns procentuellt några fler fall där man enas först i mitten 
eller på slutet av mötet (28 % jmf 25 % akad.bibl). Andelen fall där överenskommelsen kom 
först under sista delen av det bokade mötet, även om det förekommer endast marginellt, är 
procentuellt betydligt högre på folkbiblioteken i undersökningen än på akademiska biblioteken. 
 
Klargörande av begrepp och tolkning av informationen (bil. 2/fråga 10 och17, bil.3/tabell 16, 17) 
 
Det var mycket sällsynt att användarna i undersökningen behövde förklara begrepp i deras 
sökfråga för informationsförmedlare på akademiska bibliotek (frågan besvarades med ett nej i 72 
% fall). Vid undersökningstillfället förekom det tydligen inte att ämnesterminologin var helt ny 
och okänd för informationsförmedlaren enligt dem själva. Ett mindre behov för en delvis 
klargörande av begreppen förekom marginellt på dessa bibliotek    (22 %). 
Folkbibliotekariernas svar skiljer sig något på den punkten. Vid hälften (50 %) av de bokade 
mötestillfällen behövde man diskutera och klargöra begreppen i användarens fråga antingen 
delvis eller från grunden.  
 
På frågan om informationsförmedlaren har funnit det svårt att tolka sökträffarna för användaren 
svarade en stor majoritet av akademiska bibliotekarier med de lägsta poäng på svårighetsskalan 
från 1 - 10 (56 % låg på 1 - 3 p). Av några kommentarer till enkätfrågan framkom att 
bibliotekarierna inte uppfattade tolkningen av informationen som sin uppgift. Tolkning 
förekommer dock naturligtvis och medianen för svårighetsgraden som svar på den frågan ligger 
på 2 poäng. Tolkning av sökträffar som upplevdes som svårare förekom marginellt och låg 
mellan 7 - 9 på skalan (12 %). Svaren från folkbibliotekarier visade däremot att medianen här låg 
på 4 poäng på 1-10 skala och antalet svårare (7p uppåt) tolkningar var procentuellt lägre än på 
akademiska bibliotek (5 % mot 12 %).  
 
Användarens delaktighet i sökmötet  (bil.1/fråga 8. bil. 2/fråga 7, bil.3/tabell 18) 
 
Vid ett övervägande antal av de bokade mötena upplevde bibliotekarierna på akademiska 
bibliotek att användaren var aktiv under större delen av tiden under sökningsprocessen (78 %). 
Ingen bibliotekarie upplevde att användaren var helt passiv och endast vid två mötestillfällen 
tyckte informationsförmedlaren att användaren deltog mycket lite i sökprocessen. 



 35

Även på folkbiblioteken tyckte bibliotekarierna att användarna var aktiva, kanske inte mesta av 
tiden (45 %) så som på de akademiska biblioteken men åtminstone under en del av tiden (41 %). 
Att användaren deltar mycket lite eller inte alls förekommer men uppfattas som marginellt. 
 
Användarna av tjänsten på akademiska bibliotek uppfattade sig själva som aktivt deltagande i 
sökningsprocessen mesta av mötestiden (73 %). Ingen användare upplevde sig som helt passiv. 
Användarnas uppfattning sammanfaller alltså med bibliotekariernas syn. 
 
På folkbiblioteken besvarade användarna frågan mer moderat, man upplevde sig som aktiv  
(48 %) men kanske bara en del av tiden (41 %). På folkbiblioteket fanns det dock användare som 
tyckte att de knappast alls har deltagit under mötet (11 %). 
 
Användarens korrigering av sökningen (bil.1/fråga 11, bil.3/tabell 19) 
 
Enligt användarnas svar på enkäten är det vanligt att de deltar aktivt i sökningen och korrigerar 
dess riktning genom samtal med informationsförmedlaren. Majoriteten av användare på 
akademiska bibliotek svarade att de korrigerade sökningen enstaka gång (37 %) eller ibland flera 
gånger (26 %). På folkbiblioteken upplevde användarna även oftare att korrigeringen behövdes 
(48 %) och procentuellt färre användare svarade att de inte alls ingrep i processen (15 % mot  
37 % på akademiska bibliotek). 
 
Användarnas bedömning av mötets mest väsentliga aktivitet (bil.1/fråga 12, bil.3/tabell 20) 
 
Användarna fick fyra alternativ att välja på - var det viktigast för dem att under mötets gång 
formulera själva sökfrågan, att hitta lämpliga söktermer, att bedöma den information som 
hittades eller att lära sig att söka. Frågan avser att belysa informationsförmedlarens viktigaste 
hjälpinsats i mötesinteraktionen sett ur användarens perspektiv. Ett marginellt antal användare 
kryssade för mer än ett alternativ. Procenttalen inkluderar dessa svar.  
 
Majoriteten av akademiska biblioteksanvändare i undersökningen, något över hälften av alla som 
bokade bibliotekarien (49 %), tyckte att den mest väsentliga aktiviteten under mötets gång var att 
lära sig hur man söker information. För den andra stora användargruppen var det mer viktigt att 
med bibliotekariens hjälp få fram bra söktermer (23 %) eller överhuvudtaget att formulera själva 
sökfrågan (21 %), svaren här var ganska jämt fördelade mellan dessa två behov. Endast tre 
användare svarade att det mest väsentliga för dem var att under mötets gång få bibliotekariens 
hjälp för att bedöma och utvärdera sökträffar.  
 
På folkbiblioteken var svaren på frågan något annorlunda fördelade. Här var det faktiskt mer 
intressant för användarna i undersökningen att få hjälp med att bedöma informationen (24 %). 
Undersökningen för övrigt visar en ganska jämn fördelning mellan just det behovet och behovet 
att lära sig hur man söker och framför allt behovet att få hjälp med att formulera själva sökfrågan 
vilket hänger ihop med den viktiga inledande processen att klargöra användarens egentliga 
informationsbehov. En lite mindre grupp användare tyckte att det var viktigast för dem att få 
hjälp med att hitta lämpliga söktermer (17 %).  
 
Barriärskapande faktorer (bil.1/fråga 16. bil. 2/fråga 18 -  Öppna frågor) 
 
Frågor om barriärer och svårigheter under mötet eller det som saknades under mötet var öppna 
frågor och besvarades tyvärr inte av många respondenter. Det var mest bibliotekarier som tog sig 
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tid att beskriva några barriärskapande faktorer. I nedanstående avsnitt omnämns de angivna 
barriärerna under ett antal sammanhållande rubriker. 
 
Praktiska svårigheter som barriär 
 
Bibliotekarierna på folkbiblioteken i undersökningen i motsats till universitetsbibliotekarierna 
gav uttryck för praktiska svårigheter för sökmötet. Till exempel bristen på lämpliga lokaler där 
man kunde sitta avskilt under mötet eller ha två datorer så att bibliotekarien och användaren 
kunde söka och diskutera parallellt. En annan praktisk svårighet kunde vara att folkbiblioteket 
inte hade tillgång till specialdatabaser som några av sökningar krävde. Bibliotekarien behövde 
logga in på användarens inloggning till databaser på hans högskola eller tvingas att hänvisa 
användaren till universitetsbiblioteket och speciella databaser där. 
 
Användarens okunnighet i informationssökning som kommunikativ barriär  
 
Barriären som skapas på grund av att användaren kan för lite om informationssökning är en 
kognitiv barriär som utgör det främsta hindret för mötets dynamik enligt informationsförmedlare 
på båda typerna av bibliotek. Användaren kan då ha svårt att förstå vad bibliotekarien gör när 
hon söker och svårt att förstå det som kommer upp på skärmen. Speciellt på akademiska 
bibliotek där bibliotekarierna troligen förväntar sig att deras användare redan kan en del om 
informationssökning nämns detta som ett stort hinder. Dessa svårigheter beskrevs med uttalanden 
som att användaren var "dålig" på att förstå strukturen i databasen och indexeringen, inte förstod 
hur databaser "funkar", eller som en av bibliotekarierna uttryckte det: "Söktekniken var det 
svåraste att förklara, hur de skall lära sig hur databasen tänker." 
Språkproblem som att inte förstå de vid informationssökningen vanligt förekommande termerna 
och begreppen, till exempel att inte veta vad abstract är, nämndes också. Ett praktexempel på 
stora kommunikativa hinder var ett sökmöte på ett akademiskt bibliotek med en användare som 
enligt informationsförmedlaren var dålig både på svenska och på engelska och dessutom helt 
saknade datorvana. "Svårt att hitta ett gemensamt kommunikationsspråk"- skrev bibliotekarien. 
Samma användare kommenterade mötet och på frågan om det saknades något under mötet 
svarade hon TID. "Om man har inte tillräcklig kunskap om sökning behöver man mer tid att lära 
sig. Jag menar utbildningen måste vara mer och djupare (sic!)"- skrev hon i sin kommentar. 
En annan av användarna upplevde det som ett hinder att hon själv inte har provat att söka just i 
den databasen som bibliotekarien visade. 
 
Andra kommunikativa svårigheter ur informationsförmedlarnas perspektiv   
 
Som exempel på hinder för mötesdynamiken gavs de tillfällen då användaren hade för lite 
förståelse för ämnesområdet eller inte hade tänkt genom sin problemställning tillräckligt. Ibland 
kunde också användarens förväntningar krocka med bibliotekariens arbetssätt. Användaren som 
inte vill bli undervisad utan är inställd på att få den efterfrågade informationen kan upplevas av 
informationsförmedlaren som "ovillig att lyssna". En tystlåten, fåordig användare nämndes också 
som en barriärfaktor för informationsmötets dynamik. 
 
Informationsförmedlarnas personliga barriärer  
 
Bibliotekarierna beskrev egna tillkortakommanden som barriärskapande faktorer. Till exempel 
när de behövde göra sökningar i databaser som de tidigare inte har sökt i eller hade alltför 
begränsade, respektive inga, kunskaper i ämnet som var föremål för sökningen.      
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Informationssystemet som barriär  
 
Själva informationssystemet kunde upplevas som barriärskapande, antingen på grund av 
databasens gränssnittslösningar eller på grund av svårigheter att hitta lämplig information i en för 
ämnet adekvat databas. 
 
Tidsbrist som barriär  
 
Några informationsförmedlare och användare upplevde mötets begränsade tid som ett hinder. 
Särskilt användare som besvarade enkätens öppna fråga upplevde bristen på tid som en barriär. 
Här följer några kommentarer: 
"Mer tid så att jag själv kan prova" 
"Om man inte har tillräcklig kunskap om sökning behöver man mer tid att lära sig" 
"Mer tid att få in all information!" 
 
Användarnas kommentarer 
 
De få användare som besvarade enkätens enda öppna fråga om de upplevde att de saknade något 
under sökmötet, använde svarsutrymmet för att istället berömma tjänsten. Om det var något som 
saknades? " Ja, möjligen en kopp kaffe!"  
 
6.1.3 Interaktionen med informationssystemet 
 
Avsnittet behandlar följande enkätfrågor; bilaga 2, fråga: 11, 16 (se s. 75). Dessa frågor 
presenteras ur ett jämförande perspektiv under rubriker: svårigheter att hitta relevant information 
och informationsrelevansgraden. Rådata till avsnittet finns i bilaga 3, (se tabell 21 - 22, s. 80) 
 
Svårigheten att hitta relevant information (bil. 2/fråga 11, bil.3/tabell 21) 
 
Svårighetsgraden att hitta relevant information till användarens fråga kan bland annat ge en 
fingervisning om de databaser som informationsförmedlaren använde sig av. Var de lätta att 
kommunicera med eller inte?  Medianen för svårare sökningar på akademiska bibliotek låg på 3 
p. på en skala 1-10. Relativt många sökningar (32 %) bedömdes som ganska svåra och låg 
poängmässigt mellan 7 - 10 poäng. 
Jämfört är medianen för folkbibliotekariens uppfattning om svårighetsgraden för sökningen 4,5 
sen planade svårighetsgraden ut och högsta värden för enstaka mötestillfällen låg på 7- 8 poäng. 
 
Informationsrelevansgraden (bil. 2/fråga 16, bil.3/tabell 22) 
 
Akademiska bibliotekarier i undersökningen var i regel mycket nöjda med de sökresultat de fick 
fram. De flesta mötestillfällen (71 %) skattades till mellan 7 - 10 poäng för relevans (= nöjd med 
information) på en 1-10 skala. 24 % av svaren låg mellan 9 och 10 poäng. Även på 
folkbiblioteken var informationsförmedlarna ganska nöjda med den information de hittade till 
användaren. Medianen på båda typerna av bibliotek låg på 7 poäng.  
Endast i ett fall på ett folkbibliotek var bibliotekarien inte alls nöjd med den information som 
hittades även om hon samtidigt tyckte att den var lätt att hitta. I det fallet uppfattades också hela 
mötet som föga stimulerande och användaren som aktiv men okunnig på informationssöknings-
området. Detta kan kontrasteras med ett enda tillfälle där informationsförmedlaren var högst nöjd 
med sökresultaten. Mötet upplevdes som mycket stimulerande och svårighetsgraden på 
sökningen liksom användaren söktekniska kunnande låg en bit över mittsnittet på skalan. 
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6.1.4 Mötets kognitiva resultat  
 
Avsnittet behandlar följande enkätfrågor, i bilaga 1, fråga: 13, 14, 15 ( se s. 73) och i bilaga 2 
fråga: 13, 14, 15 (se s. 75). Dessa frågor presenteras ur ett jämförande perspektiv under rubriker: 
nya insikter på ämnesområdet, nytt sätt att söka information, användarens upplevelse av mötet 
och informationsförmedlarens uppfattning om sitt arbete med tjänsten. Rådata till avsnittet finns i 
bilaga 3 (se tabell 23 - 28, s. 81 - 82). 
 
Nya insikter på ämnesområdet (bil. 1/fråga 13. bil. 2/fråga 13, bil.3/tabell 23, 24) 
 
Bibliotekarier på båda typerna av bibliotek anser att de lär sig något nytt om ämnet som är 
föremål för sökningen. Enligt intervjumaterialet kan sådana insikter bland annat komma genom 
samtal som förs parterna emellan. Ingen av informationsförmedlarna vid undersökningstillfället 
har svarat att de inte har fått några nya insikter om ämnet. Medianen på både akademiska 
bibliotek och folkbibliotek låg på 6 poäng på en skala 1-10.  
 
På akademiska bibliotek var det en jämn fördelning mellan de som tyckte att de har lärt sig 
mycket litet (2 - 3 p. 20 %) och de som ansåg att de har fått många nya insikter ( 8 - 10 p. 23 % ).  
Även om akademiska bibliotek har samma median uppfattar folkbibliotekarier i undersökningen i 
högre grad att de lär sig något nytt om ämnet. Bibliotekariernas skattning av nya insikter börjar 
på 4 poäng jämfört med akademiska bibliotekens 2 poäng på 1-10 skalan, sedan planar dock 
uppfattningen om en inlärning ut jämfört med informationsförmedlare på akademiska bibliotek. 
 
Majoriteten av användare på akademiska bibliotek och folkbibliotek upplevde att de lärde sig 
mycket om ämnet de ville ha information om, speciellt användarna på universitets- och 
högskolebibliotek upplevde detta. Nästan hälften av svaren (47 %) låg på mellan 8 - 9 poäng 
medan folkbibliotekets användare gav betydligt färre sådana höga skattningar. Medianen låg 
dock i båda fallen på 7 poäng på en 1-10 skala. Detta visar att användarna upplever att de får fler 
insikter om ämnet än vad bibliotekarierna upplever de får. Upplevelsen av inlärning i 
användarnas fall kan troligen förutom nya insikter om ämnets terminologi under själva sökmötet 
även omfatta upplevelsen att de fick information som de kunde studera efter mötet.  
 
Nya sätt att söka information   (bil. 1/fråga 14. bil. 2/fråga 14, bil.3/tabell 25, 26) 
 
Inlärningen av nya sätt att söka beskrevs i intervjumaterialet bland annat som upptäckten av nya 
ingångar till databaser som bibliotekarien annars sällan använde. Enkätundersökningen visade att 
en majoritet av informationsförmedlare på akademiska bibliotek (70 %) upplevde inte att de lärde 
sig nya sätt att söka information genom "boka en bibliotekarie"- möten. Medianen låg på 2 poäng 
på en 1-10 skala. I skalans övre del från 5 poäng uppåt, låg 4 möten på 5 poäng och ett möte på 7 
poäng. Vid det sist nämnda tillfället har också användarens sökkunskaper skattats med högsta 
poäng.  
 
Folkbibliotekarierna i enkätundersökningen svarade däremot i högre grad än akademiska 
bibliotekarierna att de lärt sig nya sätt att söka. Medianen i deras svar låg på 4 poäng och 
procentuellt stort antal möten (43 %) skattades mellan 5 - 8 på skalan. I det enda fallet där 
bibliotekarien satte högsta värdet på inlärning av nya sätt att söka skattades även användarens 
söktekniska kunskaper som mycket bra.  
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Generellt framgick det av undersökningen att när bibliotekarier tyckte att de lärde sig relativt 
mycket på sökområdet var även användaren som hade bokat mötet sökkunnig (mellan 8 -10 
poäng på 1-10 kunnighetsskalan). 
 
Användarnas svar låg givetvis betydligt högre på 1-10 skalan. Medianen för upplevd inlärning i 
informationssökning låg på 8 poäng på båda typerna av bibliotek och förutom några enstaka 
personer började klassningen på 5 poäng. På skalan 7-10 poäng låg 77 % av de akademiska 
användarna och 59 % av folkbibliotekets användare. Användarnas upplevda kunskapsnivå höjs 
med andra ord betydligt och för en del av användare blev upplevelsen av inlärning maximal och 
skattades med 10 poäng (9 % akad. och 7 % folk.).   
 
Användarens upplevelse av mötet  (bil. 1/fråga 15, bil.3/tabell 27) 
 
På frågan om användaren fick den hjälp hon/han förväntade sig svarade en övervägande majoritet 
av användarna att de var mycket nöjda med mötet. På skalan 8 - 10 låg 76 % av de akademiska 
användarna och 57 % av folkbibliotekets användare. Hela 39 % av tjänstens användare på 
akademiska bibliotek tyckte att mötet var värt högsta poäng det vill säga 10 poäng på 1-10 skalan 
motsvarande siffra på folkbibliotek var 27 %.  Medianen för en nöjd användare låg på hela 9 
poäng på de akademiska biblioteken medan den på folkbibliotek i undersökningen var något 
lägre och låg på 8 poäng. Undantaget en användare på universitetsbibliotek som inte var speciellt 
nöjd med tjänsten, började användarnas utvärdering av den hjälp de fick på 5, 7 poäng på skalan. 
Användaren som inte fick den hjälp hon förväntade sig (3 p.) svarade att anledningen till 
bokningen var att lära sig söka, hon hade fått mycket lite undervisning i informationsökning 
tidigare och kommenterade att tiden för mötet kändes för kort (öppna svar).    
 
Av användarna på folkbibliotek var det ingen som utvärderade tjänsten lägre än 5 poäng. 
Generellt visar undersökningen på övervägande mycket nöjda användare, därför kan variabeln 
knappast användas till någon korrelation, så som jag i början av undersökningen trodde att den 
kunde. 
 
Informationsförmedlarens uppfattning om sitt arbete under mötet  (bil. 2/fråga 15, bil.3/tabell 28) 
 
De allra flesta bibliotekarier i undersökningen upplever sitt arbete med tjänsten som högst 
stimulerande. 80 % av möten för de akademiska bibliotekarierna och 82 % av möten för 
folkbibliotekarier skattades mellan 8 - 10 p. på skalan. Medianen på båda typerna av bibliotek låg 
på höga 9 poäng och matchade medianen för användarnas uppskattning av mötena. 
Ett enstaka möte på ett universitetsbibliotek i undersökningen som inte upplevdes som 
stimulerande alls (2 p) var med en användare som enligt bibliotekarien inte hade några som helst 
kunskaper på informationssökningsområdet. Det var också extremt svårt att hitta rätta källor till 
användaren, svårighetsskattningen låg på hela 10 poäng. Även på ett av folkbiblioteken vid ett 
mötestillfälle upplevde bibliotekarien att det inte alls var stimulerande att arbeta med uppgiften 
(1 p). I det fallet var källorna mycket lätta att hitta men användarens kunskaper i informations- 
sökning skattades som mycket låga.  
 
I likhet med variabeln "nöjd användare"  kan variabeln - "nöjd bibliotekarie" inte korreleras med 
andra variabler på grund av sitt genomgående höga värde. 
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6.2 Intervjuer 
 
I intervjumaterialet ingår intervjuer med 6 bibliotekarier, 3 bibliotekarier vid akademiska 
bibliotek och 3 vid folkbibliotek. En av de intervjuade folkbibliotekarierna arbetar på ett 
bibliotek som inte tillhandahåller informationstjänsten "boka en bibliotekarie". Intervjun är 
avsedd att ge en kontextuell kontrast och presenteras i uppsatsens i kapitel 10.   
 
6 användare, samtliga vid ett stort institutionsbibliotek, intervjuades i samband med att de bokade 
bibliotekarien eller som i två fall vid ett senare tillfälle. Dessa två intervjuer är också mer 
utförliga än de som gjordes direkt efter det bokade mötet.  
 
De flesta bibliotekarier som intervjuades har varit verksamma i yrket 10 år och längre. Två 
bibliotekarier har varit verksamma 5 respektive 6 år. Användarna var alla yngre kvinnliga 
universitets-/högskolestuderande som skrev antingen C- eller D-uppsats. Alla mina informanter 
garanterades anonymitet. I den följande intervjupresentationen, efter en kort kontextuell 
inledning, söker jag att belysa mötesinteraktionen huvudsakligen med hjälp av två teman: det 
mest väsentliga och det barriärskapande i mötet.  
 
6.2.1 Informationsförmedlare 
 
Bibliotekarie 1 - högskolebibliotek 
 
Kontext. Tjänsten "boka en bibliotekarie" skapades när bibliotekarierna insåg att de inte kunde 
hjälpa studenterna tillräckligt mycket i informationsdisken. I början var det enskilda studenter 
med mer komplexa frågor som föreslogs boka en tid hos bibliotekarien. Numera vänder sig 
tjänsten till alla studenter och bibliotekarien kan bokas via nätet. Tjänsten har efter hand döpts 
om till handledning i informationssökning för att understryka tjänstens pedagogiska uppgift. 
Förutom den pedagogiska inriktningen har biblioteket inte någon speciell policy för tjänsten.     
Handledningen sker i en allmän datorsal och inte i något avskilt rum eller bibliotekariens 
tjänsterum. Tanken är att handledningen skall ske i studentens naturliga miljö och att man på det 
sättet "avdramatiserar" mötet. Informationsbehovet beskrivs på förhand vid bokningstillfället så 
att bibliotekarien kan förberedda sig inför mötet. Under handledningen som varar cirka 1 timme 
använder man databaser som biblioteket prenumererar på och som är relevanta för de studier som 
bedrivs vid högskolan.  Dessa databaser som finns samlade på bibliotekets hemsida är 
tillgängliga för högskolans studenter, lärare och forskare genom en personlig inloggning. 
Arbetssättet under det bokade mötet är att användaren själv sitter vid datorn och med hjälp av 
bibliotekariens anvisningar utför hela sökningen på egen hand. 
 
Det väsentliga under mötet. Informanten poängterade särskilt tjänstens pedagogiska mål. Det är 
bibliotekariens uppgift att lära användarna söka information, inte att "göra jobbet" åt dem, ansåg 
hon. Även om de flesta studenter har haft undervisning i informationssökning händer det att de 
fastnar i sina sökningar och vet inte hur de kan komma vidare, bibliotekariens roll är att hjälpa 
dem över den tröskeln, sade informanten. På frågan om hon någon gång tillfrågats att hitta mer 
exakt information till en fråga svarade hon: "Nej, det är inte riktigt vår uppgift, utan vår uppgift 
är att hjälpa dem att leta, så vi tar inte på oss att vi skall göra jobbet." 
Informanten menade att biblioteket inte fick sådana frågor eftersom alla studenter och även 
forskare förväntas kunna söka information själva och vänder sig till biblioteket för att de vill lära 
sig detta. Däremot på ett företag kan det tänkas att någon bara vill ha svaret och är inte speciellt 
intresserad av hur man får fram det, menade informanten.  
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Informanten utgick från användarens egna söktermer vid sökningen och föreslog själv inga 
andra. När det gäller hjälp med ämnesord är det bättre att användaren vänder sig till sin 
handledare som i motsats till bibliotekarien kan ämnet och dess terminologi, ansåg informanten. 
Bibliotekarien kan däremot visa hur man hittar överordnade och underordnade termer och hur 
man kan gå vidare ifall man får för många eller för få träffar. 
 
Informanten sade att hon i första hand arbetade pedagogiskt och hjälpte de användare som har 
fastnat i sin sökning att komma vidare. Det var också hennes huvudsakliga syn på interaktionen i 
sökmötet. 
 
Barriärer. Det svåraste i handledningen var enligt informanten att själv inte känna till ämnet. I 
sådant fall måste man förklara för användarna att det är de som är specialister på ämnet, menade 
hon. 
"De kan ämnet och vi kan söka i databaser, det är liksom det vi kan. Man samarbetar fram till 
någonting (sic!)"- förklarade informanten.  
 
En annan svårighet kunde uppstå när hon antingen hittade för lite eller för mycket information. 
Då behövde användaren kanske modifiera eller göra om sin frågeställning. 
Ytterligare en svårighet var om användaren behövde söka information i en databas som 
bibliotekarien inte kände till. I sådant fall, om svårigheterna skulle visa sig vara alltför stora, 
kunde informanten hänvisa användaren till en av sina kolleger eftersom ansvaret för olika 
specialdatabaser var uppdelat mellan bibliotekarierna på biblioteket. 
 
Bibliotekarie 2 -  institutionsbibliotek   
 
Kontext.  Tjänsten används främst som ett komplement till den ordinarie informationssöknings- 
undervisningen som är obligatorisk för alla studenter i samband med uppsatsskrivning. 
Det fanns ingen annan policy för tjänsten än just att den skulle komplettera undervisningen. 
Studenter som bokar tjänsten har tidigare varit undervisade i informationssökning av 
respondenten och hon visste på ett ungefär vilken kunskapsnivå de befann sig på. 
Under det bokade mötet använde informationsförmedlaren de av biblioteket prenumererade 
specialdatabaser samlade i ett nätbibliotek på bibliotekets hemsida. Dessa sökverktyg är 
tillgängliga även för personal och studenter via en personlig inloggning. Mötet var i ett mindre, 
neutralt rum försett med en dator. Bibliotekarien satt vid datorn och utförde sökningen. Tiden för 
ett sökmöte är c:a 1 timme. 
 
Det väsentliga under mötet. Respondenten ansåg att det var mycket viktigt att studenten 
presenterade sitt ämne och sitt informationsbehov utförligt innan själva mötet så att hon kunde 
förberedda sig inför mötet. Under själva mötet var det viktigt att bibliotekarien och användaren 
kommunicerade med varandra hela tiden "då gav sökningen sig själv". Det var även viktigt att 
under mötet ge användarna åtminstone någon konkret information i form av en bok, en artikel 
eller en lista på träffar som de kunde börja arbeta med. 
 
Barriärer. Den största svårigheten enligt informanten var att skilja på yrkesrollerna. 
Informationssökningspedagogen skall inte vara handledare för uppsatsen. Bibliotekariens roll är 
inte att hjälpa studenterna att formulera syfte och problematik, därför är hennes roll inte heller att 
avgränsa ämnet, föreslå vinklingar eller så att säga få fram adekvata träffar. Informanten nämnde 
att hon samarbetade med lärarna men att hon under sökmötet ville skilja på sitt eget uppdrag och 
handledarrollen. Att dessa roller ofta krockar under "boka en bibliotekarie" -möten upplevde hon 
som den huvudsakliga mötesbarriären. 
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Bibliotekarie 3 -  institutionsbibliotek   
 
Kontext. Biblioteket har arbetat fram en informationssökningsbroschyr som handlar om allt från 
sökstrategier, generella söktips, information om databaser för litteratur- och artikelsök, till tips  
om hur man hittar material på webben. Dessutom informerar broschyren om källkritik och om 
hur man hanterar referenser i uppsatsskrivning. Varje användare som bokar bibliotekarien får 
med sig broschyren hem efter mötet om personen inte redan har fått den i samband med den 
obligatoriska inormationssökningsundervisningen. Mötet varar en timme eller eventuellt längre 
om det inte går att avrunda efter en timmes tid. Bibliotekarien arbetade utifrån de databaser och 
länkar som hon ansvarade för och har bidragit till att samla. Alla dessa databaser och länkar finns 
tillgängliga för användarna hemifrån. Det fanns ingen gemensam strategi för tjänsten och 
informanten menade att det skulle vara svårt att punkta upp en massa saker eller att arbeta efter 
en mall. Arbetet med tjänsten fördelas mellan bibliotekarier med kunskaper om vissa 
ämnesdatabaser och länksamlingar.  
 
Det väsentliga under mötet. Informanten ansåg att det allra viktigaste i sökmötet var att få igång 
dialogen. Det skall vara en ömsesidig kommunikation mellan bibliotekarien och användaren och 
bibliotekarien som expert skall inte dominera dialogen alltför mycket. Det gäller att skapa en 
relation. Man måste, som informationsförmedlare, vara ödmjuk och inte sätta sig själv i främsta 
rummet, menade informanten och poängterade dialogens avgörande roll för ett lyckat sökmöte. 
 
Barriärer. Den största barriären för ett lyckat sökmöte var följaktligen enligt informanten när 
användaren var alltför passiv och dialogen därmed inte kunde "komma igång". Det är dialogen 
som för sökningen fram och både bibliotekarien och användaren måste vara förberedda att ta 
ansvar för detta, ansåg informanten.  
 
Bibliotekarie 4 -   folkbibliotek 
 
Kontext. "Boka en bibliotekarie"- tjänsten har inrättats genom ett projekt som ämnar främja 
vuxnas lärande. Oftast var det bibliotekarien själv som informerade användarna om tjänsten och 
föreslog att de skulle boka en tid istället för att utreda sitt informationsbehov vid 
informationsdisken. Informationsförmedlingsmötet varar 20 minuter och längre, allt efter behov. 
Det är viktigt att platsen för mötet är neutral, ansåg informanten, det skall inte vara 
bibliotekariens tjänsterum som kan förstärka bibliotekariens tjänstemannastatus och stå i vägen 
för kommunikationen. Expertis, kan vara avskräckande och hindra "berättelsen" som kan ge en 
fingervisning om användarens informationsbehov, ansåg informanten. Under sökmötet försökte 
informanten vara pedagogisk och bara använda de databaser och länksamlingar som finns 
samlade på bibliotekets hemsida och är tillgängliga för bibliotekets användare på biblioteket. De 
flesta användare av tjänsten var vuxenstuderande. Även universitetsstudenter, mest distans- 
studerande, sökte sig hit. Ett mindre antal användare med helt privata informationsbehov bokade 
också tid. Att biblioteket har förhållandevis större andel bokningar än andra folkbibliotek, trodde 
informanten kunde bero på att biblioteket ligger i en liten stad där man känner bibliotekarien väl 
och kanske vågar ha ett mer avslappnat förhållande till det nya arbetssättet.  
 
Det väsentliga under mötet.  Det är viktigt att användaren är aktiv under mötet, menade 
informanten. Man löser problemet tillsammans. Dessutom främjas inlärningen om användaren är 
aktiv och följer med det som visas på skärmen eller ställer följdfrågor, sade han. Användarens 
informationsbehov ger sig under sökningen genom den dialog som förs. Ofta har användaren inte 
så många egna söktermer men personens fråga har oftast ett utgångsbegrepp som bibliotekarien 
kan hjälpa att utveckla, menade informanten. 
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Det skall vara pedagogik i sökningen men det är stunden som ger på vilket sätt och när man skall 
vara pedagogisk. Ibland märks det att användaren inte alls är intresserad av själva sökningen och 
vill bara ha information, sade informanten. Bibliotekarien bör dock inte utföra sökningen bara på 
egen hand utan användarens medverkan. 

 
För att det skall vara bra resultat är det mycket viktigt att låntagaren känner sig delaktig. 
Det är inte jag experten som gör någonting utan vi jobbar tillsammans så att låntagaren inte 
känner sig underlägsen - ´- jag vet ingenting`, `- jag kan ingenting`. Båda lär sig något nytt 
under processen. Jag vet till exempel ingenting om ämnet, personen kan veta mer än jag 
vet, om han berättar mer så kan jag göra mer. 

 
Det stimulerande med tjänsten är att man lär sig nya saker. Informanten ville tona ner 
bibliotekariens expertroll och menade att båda parter är experter på sitt sätt. Användaren kan lätt 
få intrycket att bibliotekarien är allvetande bara för att han har erfarenhet och kan hitta rätt 
information. Bibliotekariens kunskaper ligger istället i att kunna få fram information om helt nya, 
okända ämnen. Informationsförmedlaren är som Google, han har inte kunskaper om ämnet men 
kan hitta information om det, menade informanten. 
 
Informanten ansåg att den sociala kompetensen var viktig i samband med den förmedlade 
informationssökningen. Man måste vara både expert och medmänniska. Ofta är bibliotekarien 
mer än en informationsförmedlare, man måste kunna möta människor på det medmänskliga 
planet, det kan till exempel finnas en privat sorg som följer med informationsbehovet, sade 
respondenten. Bibliotekarien måste vara empatisk och öppen för detta. Ofta räcker det att man 
uppträder empatiskt för att låntagaren skall känna sig nöjd. Allt informationsarbete kräver 
människokännedom, att kunna läsa av människor lite grand, att kunna förstå dem, man lär sig 
sådana saker genom erfarenhet, genom åren, genom att arbeta med saker, menade bibliotekarien. 
 
Barriärer. Det är svårt om bibliotekarien inte kan förstå vad användaren menar, vad det är 
användaren egentligen vill veta. Ibland vill användaren inte berätta så mycket medan 
bibliotekarien behöver veta mer kring frågan för att kunna avgöra vilken information skall sökas 
och på vilken nivå, menade respondenten. 
 "Ibland kan det vara omöjliga saker, då får jag förklara att det här kan vi nog inte få fram. Vi kan 
få fram en liten del av det, eller en del av det"- sade informanten och tillade:  
 
" För det går säkert att få tag på någonting. Det kan vara en svårighet ibland, när den här 
kommunikationen inte fungerar, eller om användaren har andra förväntningar på vad jag skall 
göra."  
 
På min vidare fråga om barriärskapande faktorer svarade informanten: 

 
Barriärerna det är just att inte förstå det som låntagaren säger, för att säga det på ett enkelt 
sätt. Att man inte hittar den här kommunikationen som är så viktig, att inte hitta 
kommunikationsvägar att, om man säger med andra ord, att man inte är överens. När vi inte 
är på samma våglängd, det är väl det som är barriärer.   

 
En annan upplevd svårighet var när informationsförmedlaren inte var riktigt nöjd med den 
information som hittades och ansåg den inte vara helt relevant som svar på användarens fråga 
medan användaren kunde känna sig nöjd med svaret. 
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Bibliotekarie 5 - folkbibliotek 
 
Kontext. "Boka en bibliotekarie" - tjänsten används mest av grupper, antingen elever eller 
studerande, vanliga låntagare löser sina informationsproblem vid informationsdisken. Tjänsten är 
utpräglat pedagogisk och användarna sitter själva vid datorer. 
 
Det väsentliga under mötet. Viktigast för mötet är att veta elevernas informationsbehov och 
kunna tillgodose dem, menade informanten. Hon hade kontakt med lärare för att därigenom få 
ytterligare belysning av de informationsbehov som finns bland tjänstens användare. Det är också 
viktigt att känna till användarnas söktekniska kunskapsnivå. Somliga elever kan inte ens klicka 
med musen. Det är viktigt att det finns en pågående kommunikation mellan bibliotekarien och 
användarna och att eleverna är aktiva, att de har frågor. 
 
Barriärer. Barriärer uppstår när eleverna har för lite kunskaper om informationssökning och när 
de inte alls är intresserade av att lära sig. 
 
6.2.2 Användare 
 
Användarna som jag intervjuade har alla tidigare haft undervisning i informationssökning men 
rekommenderades "boka en bibliotekarie" - tjänsten antingen av sina studiekamrater eller av sin 
lärare. Samtliga informanter var i början av uppsatsarbete på kandidat- eller en magisternivå.   
 
Användare 1 -  institutionsbibliotek 
Informanten såg "boka en bibliotekarie"- tjänsten som ett bra sätt att komma igång med 
uppsatsarbetet. Hon ville veta hur man sökte artiklar i andra databaser än Mediearkivet som hon 
redan kände till. Hennes förväntningar, som också uppfylldes, var att bibliotekarien skulle visa 
henne databaser och källor lämpliga för hennes frågeformulering.  
 
Det väsentliga under mötet. Under mötet nämnde informanten en artikel som hon hört talas om 
men själv inte kunde hitta. När bibliotekarien hittade rätt databas och den efterfrågade artikeln 
upplevdes den hjälpen som mötets höjdpunkt. Enligt informanten var det viktigast för henne att 
få så relevant information som möjligt till sin frågeställning och hon var mycket glad över 
artikeln. På frågan vad hon tyckte var mest väsentligt i själva kommunikationen mellan henne 
och informationsförmedlaren, svarade hon att det som var viktigt var att båda "talar samma 
språk" och att hon tyckte att kommunikationen under mötet präglades just av att "det var lätt att 
förstå varandra". 
 
Barriärer - informanten tyckte att det svåraste skulle vara om hon och bibliotekarien inte fann ett 
gemensamt språk och att man talade förbi varandra. Hon upplevde inga sådana barriärer i det 
partikulära mötet. 
 
Användare 2 och 3 - institutionsbibliotek 
 
Informanterna skrev en kandidatuppsats tillsammans och anledningen till att de bokade 
bibliotekarien var att de ville få mer tillförlitlighet i sina sökningar. De förväntade sig att få hjälp 
med bedömningen av källor och hjälp med att avgränsa ämnet. Det var också detta som de 
upplevde som det väsentliga i mötet. De fick bekanta sig med Artikelsök och var speciellt glada 
att få veta hur artiklarna i databasen valdes ut. De tyckte att den nya kunskapen stärkte den 
tillförlitlighet de ursprungligen ville uppnå. 
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Det väsentliga under mötet.   Det viktigaste i mötet enligt informanterna var att de fick den 
information om databaser de ville ha. De fick nämligen information om en artikeldatabas som var 
mer tillförlitlig än andra liknande databaser och de fick en mer ingående information om hur man 
söker och gör avgränsningar i databasen med utgångspunkt i deras egen fråga. Det var bra att få 
veta hur databasen var uppbyggd, vem som stod bakom den och hur man kunde avgränsa sin 
fråga - tyckte informanterna.  Det väsentliga för informanterna var att få svar på deras specifika 
frågor istället för att få en mer generell undervisning i informationssökning. 
 
Barriärer. Det svåra i sådana informationssökningsmöten var enligt informanterna att 
bibliotekarier sällan var insatta i ämnet. Om man inte beskriver mycket ingående vad det är man 
vill veta så får man mycket generella svar - tyckte de. Det svåra var även att komma med bra 
frågor under själva mötet, oftast kommer frågorna långt senare, manade informanterna. 
 
Användare  4 - institutionsbibliotek 
 
Informanten ville få professionell hjälp med att begränsa sin sökning. Förväntningen var att 
bibliotekarien med hjälp av informantens sökord kunde visa hur man gör det och dessutom tipsa 
henne om databaser lämpliga för hennes fråga.   
 
Det väsentliga under mötet. Informanten tyckte att viktigast för henne var att få hjälp med det 
hon själv ville veta och att få det målet uppfyllt under mötet. Så länge man får det man vill 
(bibliotekarien lyssnar) så fungerar kommunikationen. 
 
Barriärer. Informanten upplevde inga barriärer i mötet däremot upplever hon vanliga 
referenssamtal vid informationsdisken som stora barriärer. Där är miljön stressig, ofta är det 
människor som väntar i kö och bibliotekariens informationsförmedling går förlorad i stress och 
distraktion, sade hon. Det lugn och ro som gavs vid det bokade mötet främjade verkligen 
inlärningen, menade informanten. 
 
Användare  5 - institutionsbibliotek 
 
Informantens förväntningar på det bokade mötet var att hon skulle få all litteratur hon behövde 
mer eller mindre "serverad", men istället fick hon lära sig hur man söker information själv. 
Efteråt tyckte hon dock att det var bra eftersom uppsatsämnet ännu inte var så pass väl formulerat 
att hon kunde få en högre relevans. Under uppsatsskrivandets senare del, använde hon sig istället 
av informationssökningsbroschyren som hon fick i samband med informationsförmedlingsmötet 
för att själv hitta relevant litteratur. 
 
Det väsentliga under mötet.  Informanten ansåg att mötet borde börja med att hon grundligt 
diskuterade sitt informationsbehov med bibliotekarien. Man kanske vet mycket väl själv vad man 
är ute efter men det är viktigt att bibliotekarien börjar med att fråga så att sökningen kan ge 
relevant information - menade informanten. Risken annars är att man får väldigt mycket 
information som kan vara svår att ta till sig, så en konkretisering av informationsbehovet behövs, 
ansåg informanten. På frågan om det blev så under mötet svarade informanten lite tveksamt att 
hon kände att hon fick väldigt, väldigt mycket information. Det var i och för sig bra, hon blev 
imponerad av bibliotekariens kompetens, men i viss mån blev det väl mycket information på en 
gång, ansåg hon.  
 
"Hon ville visa allt, och vi har redan haft två genomgångar av biblioteket så jag var verkligen lite 
mer ute efter att få hjälp med att söka relevant litteratur" - sade informanten. 



 46

Informanten tyckte dock att det var viktigt att hon genom mötet fick verktyg för att kunna söka 
information själv och har lärt sig "ingångar till saker och ting" även om hon tyckte att det var 
svårt att komma ihåg allt. Sökverktygen är viktiga, till exempel hur man använder sig av  
trunkering, så att man får med alla böjningar på de termer man söker, tyckte hon. 
 
Barriärer.  Informanten upplevde inga direkta barriärer men underförstått bestod barriären i att 
hennes informationsbehov inte hade diskuterats tillräckligt. Som svar på frågan om barriärer 
beskrev hon istället ett annat möte när en bibliotekarie verkligen fick henne att beskriva "hennes 
situation". Utifrån detta kunde de sedan gemensamt diskutera vilken information hon behövde. 
"...och det visste jag nog inte riktigt vilken typ av information det var, det hjälpte hon mig med 
att komma fram till på egen hand. Hon var väldigt bra på det "- avslutade informanten. 
 
Användare 6 - institutionsbibliotek 
 
Informanten ville få relevant litteratur till sin uppsats och samtidigt lära sig om sökvägar.  
 
Det väsentliga under mötet.    

 
Det som jag framförallt tycker är viktigt är att de lyssnar på en och vad man verkligen vill 
ha. Vissa bibliotekarier kan ibland (tanke paus), även om de har litteratur som är 
jätteintressant så spelar det ingen roll om detta inte är relevant för det man skall skriva om. 
Så det är väldigt viktigt att bibliotekarien lyssnar på .  

 
Det viktigaste momentet under sökprocessen, ansåg hon var att bli visad hur man "kombinerar 
olika begrepp" (avancerad sökning).  
"Det är väl det som man inte klarar, asterisk-tecken, och- tecken, eller-tecken"- sade hon. 
Bibliotekarier är även duktiga på att sätta ord på det man söker, ibland kan man inte själv sätta 
rätta ord på det man vill prata om, tyckte respondenten. 
 
Hon tyckte att det var viktigt att vara aktiv under mötet annars var det lätt "att bibliotekarien 
skenar iväg och bara visar massa sökvägar". Det är man själv som vet bäst vad man behöver, 
därför är det viktigt att det diskuteras gemensamt innan, menade informanten. På frågan om hon 
tyckte att hon borde ha diskuterat sin fråga bättre med bibliotekarien svarade hon att det var för 
tidigt i hennes arbete att konkretisera problemet, hon ville bara komma igång med sitt arbete. Om 
hon skulle hon boka tid senare under arbetets gång skulle hon säkert få mer relevant litteratur, 
sade hon. 
 
Barriärer. Det var svårt att följa med det som visades på skärmen, det var så mycket information, 
tyckte informanten. Hon tyckte att bibliotekarien hellre borde hjälpa med att avgränsa ämnet än 
att visa olika sätt att söka brett. Man är olika intresserad av själva informationssökningen, sade 
respondenten, är man i startgropen för uppsatsskrivning så är man framförallt intresserad av att få 
information i just det ämnet. Att lära sig om dator och olika sökvägar är bara ett nödvändigt ont, 
menade informanten. "Man är ju inte där därför att man tycker att det är jätteintressant med 
informationssökning allmänt" - sade hon.  

 
... det som man kan känna är väl att väldigt många bibliotekarier är väldigt intresserade av 
de där sökvägarna. De visar olika sätt att göra men vi kommer ändå inte kunna komma ihåg 
allt när vi går därifrån. Det vore kanske bättre att lära sig två eller tre konkreta sätt. Ibland 
kan man känna att mindre fokus på det med sökvägar och mer fokus på det som man 
verkligen vill få fram. 
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6.3 Observationer 
 
Observationer har utförts på två olika akademiska bibliotek. Jag har deltagit i sammanlagt sex 
bokade möten som varade en, upp till en och en halv timme. Mötena ägde rum antingen i en 
större datorsal eller i ett mindre datorförsett rum. Användarna var alla unga kvinnliga studerande 
i början av sitt uppsatsskrivande på kandidat- eller magisternivå. Vid två av mötestillfällen har 
två användare bokat bibliotekarien tillsammans. Samtliga användare hade åtminstone elementära 
kunskaper i informationssökning, flera av dem har haft undervisning vid ett eller flera tillfällen 
under sin studiegång.  
 
Vid informationssökningen utgick bibliotekarierna från sina respektive biblioteks hemsidor där 
man har samlat länkar, sökmotorer ( ex. Google scholar) och prenumererade databaser relevanta 
för studier vid den aktuella högskolan/institutionen. Dessa databaser och länksamlingar utgjorde 
bibliotekariernas sökverktyg under mötet och där kunde även användarna själva söka information 
vid ett senare tillfälle. Med undantag för ett möte, då användaren och inte bibliotekarien satt vid 
datorn, var det bibliotekarierna själva som utförde sökningar. På grund av uppsatsens format 
väljer jag att presentera mina observationer tematiskt utan att i detalj gå in på de enskilda 
mötenas kommunikativa dynamik. 
 
Användarens informationsbehov 
 
Alla användare i undersökningen har på förhand skriftligen formulerat sitt informationsbehov. 
De har beskrivit sin sökfråga och vad de behövde bibliotekariens hjälp med. 
Bibliotekarierna kunde därför förberedda sig inför sökmötet. I början av varje bokat möte tog 
bibliotekarierna upp sökfrågan med användarna för att kontrollera att de förstod varandra rätt och 
för att bekräfta användarens önskemål och förväntningar. 
Själva sökfrågan diskuterades dock inte utförligare eller grundligare i mötets initialskede utan 
bibliotekarien började en sökning med de termer som fanns i användarens ursprungsfråga.  Vid 
något tillfälle föreslog bibliotekarien ett annat, bättre sökord eller hjälpte användaren att 
modifiera en term som var alltför tvetydig eller skulle ge en alltför bred sökning. Den vanligt 
förekommande var dock att bibliotekarien ganska omedelbart utförde en sökning för att få en 
feedback från informationssystemet. Informationsbehovet kunde utvecklas mer under den 
pågående dialogen och genom användarens egna förslag, funderingar eller följdfrågor till den 
feedback som sökningen gav. 
 
Den kommunikativa interaktionen 
 
Kommunikationen under mötet var en trepartskommunikation mellan användaren, 
informationsförmedlaren och söksystemets feedback. Från den initiala sökningen gick man 
vidare steg för steg genom att användaren och bibliotekarien kom överens om och provade fler 
söktermer. I regel inhämtade bibliotekarien inte ytterligare terminologisk information genom att 
diskutera ämnet och sökfrågan med användaren utan arbetade systemorienterat och pedagogiskt 
med att visa hur användaren kunde få fler söktermer från abstracts, tesaurus eller andra 
ämnesordlistor tillgängliga i den aktuella databasen.   
 
Mycket av kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren koncentrerades däremot på 
att bestämma en sökstrategi för sökningen. Vill man ha artiklar eller böcker? Vill man ha 
uppsatser, avhandlingar? Skall artiklarna vara vetenskapliga eller belysa en diskussion i pressen? 
Vilken press i så fall? Vilken tidsperiod är mest intressant? Dialogen ledde till att bibliotekarien 
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kunde välja en sökstrategi. Man diskuterade dock inte själva frågeställningen och det eventuella 
underliggande informationsbehovet. 
 
Mycket av mötestiden ägnades naturligtvis åt en pedagogisk kommunikation där bibliotekarien 
var den ledande och dominerande parten. Det vanliga var att bibliotekarien visade de för den 
aktuella sökfrågan mest användbara databaserna och framförallt visade de grundläggande 
söksätten som användaren senare kunde tillämpa själv. I de flesta mötena ingick till exempel 
arbetsmoment då bibliotekarien visade hur man utför avancerad sökning med hjälp av Boolesk 
logik. Hur man trunkerar och varför, hur man söker på fras, hur man använder tesaurus med 
över- och underordnade termer eller hur man använder ett index med deskriptorer. Det är en 
visning som går snabbt och kräver mycket uppmärksamhet av användaren. Jag har observerat att 
en del användare hade aha-upplevelser när de började förstå hur databasen fungerade. För en del 
av användarna är visningen troligen en repetition av visa grundläggande kunskaper som de redan 
har, även om sökningen utförs i en ny databas. Med hjälp av bibliotekariens handledning, känner 
man igen det man lärde sig tidigare och det nya återfår en bekant form.  På ett av biblioteken i 
undersökningen bestod informationssökningspedagogiken i att användaren själv fick sitta vid 
datorn och peka/klicka med musen. Sökningen skedde då i användarens egen takt och med mer 
uppmärksamhet på de rutiner som är viktiga vid sökningen. En del av ansvaret för mötet fördes 
på det sättet över på användaren. 
 
Enligt mina observationer beror mötets dynamik mycket på användarens delaktighet. Ju fler 
ämnesord de kommer på, ju fler associativa frågor de ställer, ju mer intresse de visar för det som 
kommer upp på skärmen desto livligare blir interaktionen med informationsförmedlaren och i sin 
tur med datavärldens olika möjligheter. När användaren är passiv och enbart svarar bekräftande 
på det som visas övergår mötet till en mer rutinbetonad informationssökningsundervisning. 
Enligt mina observationer övergår bibliotekarierna hellre till en visning av databaser och olika 
sökmöjligheter i dessa än att de med hjälp av frågor försöker ringa in användarens informations- 
behov på en djupare plan. Ett sådant förfaringssätt kunde kanske föra in en ny dynamik i mötet. 
Troligt är dock att bibliotekarier anser att om användarna själva inte frågar är det för att de ännu 
inte har tänkt genom sitt ämne ordentligt och själva inte kommit längre i tankeprocessen. 
 
Kommunikativa barriärer 
 
Användarnas förväntningar på mötet tycks i första hand vara att få relevanta träffar till sin 
sökfråga. Detta kommuniceras ofta till bibliotekarier både verbalt och icke-verbalt: 
"Det är svårt att veta vad som är bäst, man måste sitta så länge!" 
"Man blir översköljd av... det är så mycket, svårt att säga om det är relevant" 
"Svårt att veta hur bra det är"  
"Det är så brett ämne" 
"Svårt att sortera" 
"Ändå får man inte relevanta träffar!" 
"Det är ett brett ämne, det är svårt att söka och begränsa" 
 
Användarna kan även kommunicera genom tonläge, kroppsställning eller suckar när 
informationen på skärmen inte visar sig vara så intressant som förväntat. 
I det läget har en del användare insett att de måste formulera sin fråga till bibliotekarien på ett 
bättre sätt och att de behöver kontakta sin handledare för att diskutera uppsatsens inriktning mer i 
detalj. Yttranden som de nedan är inte ovanliga: 
"Det är nu jag behöver en handledare!" 
"Nästa steg är väl att träffa handledaren" 
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"Nu är det handledningen som gäller att konkretisera frågan med handledaren" 
 
Ämnet är ofta nytt för användarna och i början vet de inte riktigt vad det är som de egentligen vill 
undersöka, även om ett initialt informationsbehov har presenterats inför mötet med 
bibliotekarien. Bibliotekarierna tycks se detta som en barriär som hindrar dem att hjälpa 
användaren till en mer relevant information. Här är ett axplock av uttalanden: 
 
"Ju fler sökord, fraser, desto bättre resultat. Jobba med det!" 
"Det är handledaren som kan svara på den frågan" 
"Sen, när du har bestämt dig mer vad du skall skriva så kan du se..." 
"Fråga handledaren!" 
"Gå hem, testa, prata med handledaren, kom tillbaka, det här är ju väldigt ytligt" 
 
En barriär som observerades vid sökningen var när varken användaren eller bibliotekarien var 
särskilt insatta i sökämnet. Användaren kunde till exempel vara bara i början av sitt uppsatsarbete 
och "boka en bibliotekarie" - mötet utgjorde hennes första ämnesorientering. Bibliotekarien var i 
det fallet inte ämnesspecialist och när ingen av parterna kunde ämnet fanns svårigheter att kunna 
komma på bra sökord eller att kunna översätta termerna till engelska. Sökningen tog då längre tid 
och behövde först ta omvägen om flera hjälpmedel. Man behövde söka mycket brett och samla in 
terminologin istället för att kunna inrikta sig på relevansen i en avgränsad sökfråga. 
En annan svårighet tycktes vara när själva informationssystemet inte gav det förväntade utfallet. 
Även om bibliotekarien och användaren hittade lämpliga ämnesord och kom överens om en 
lämplig sökstrategi kunde databasens träfflista ge träffar som förbluffade. Finns informationen i 
en annan databas? Har ingen skrivit om ämnet sen 70-talet? Informationssystemet kunde uppföra 
sig oförstående för den speciella sökningen och frustrationen markerades med en del 
tystnadspauser från bibliotekariens sida. 
 
7. Analys och diskussion 
 
I följande kapitel kommer jag att betrakta det empiriska materialet i förhållande till 
frågeställningar, den kognitiva teorin och andra forskningsresultat beskrivna i uppsatsen. 
För överskådlighetens skull kommer jag att analysera och diskutera materialet under rubriker 
som motsvarar mina frågeställningar. Jämförelsen mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek 
som motsvarar syftets sjunde frågeställning görs i löpande text men förtydligas och konkretiseras 
i kapitel 8 som tar upp studiens resultat. 
 
7.1 Förväntningar, intentioner och mål 
 
"Boka en bibliotekarie" skiljer sig från de traditionella referenstjänsterna som forskningen hittills 
studerat genom sin pedagogiska profil. Tjänster av den typen började inrättas på svenska 
bibliotek i början av 2000-talet och har speciellt under de senaste två åren etablerats på ett 
explosionsartat sätt. Man kan säga att tjänsten tillkommer i ett samhälle som mer än någonsin 
präglas av utbildning och IT och där bibliotekarier å sin sida är extra angelägna om att stärka sin 
position som informationsförmedlare. Vid universitet och högskolor används "boka en 
bibliotekarie" - tjänsten framförallt av studenter som skriver  examensarbete och i samband med 
det har mer komplexa informationsbehov.  
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Även på folkbiblioteken tycks tjänsten användas mest av olika studerandegrupper. En del 
folkbibliotek som började med tjänsten ingår i kommunövergripande projekt som har som mål att 
stödja vuxenstuderande.  
 
Tjänstens målinriktning och användarnas intentioner och förväntningar på tjänsten kan påverka 
kommunikationen mellan parterna. Undervisnings- och inlärningsmomentet som annars inte 
finns med i den traditionella referenstjänsten tillkommer här. Enkätundersökningen visar klart att 
tjänstens pedagogiska målsättning skattas som viktig både av bibliotekarier och av tjänstens 
användare. Tjänsten uppfattas alltså sällan som en utpräglad servicetjänst så som i den 
traditionella referensmodellen. Majoriteten av användare på universitets- och  högskole- 
bibliotek bokar bibliotekarien inte bara för att få svar på en konkret informationsfråga utan i lika 
hög grad för att med hjälp av den erbjudna expertisen själva skaffa sig tillträde till 
informationsvärlden. Studenter vid de högre utbildningarna förväntas också att självständigt 
kunna hitta den information de behöver i samband med sina uppgifter.  
 
På folkbiblioteken i undersökningen är uppfattningarna däremot mer delade. Mer än hälften av 
användarna uppfattade tjänsten som både service- och undervisningsinriktad men en nästan lika 
stor grupp uppfattade den som en renodlad servicetjänst, helt enkelt som en förlängd referens- 
tjänst vid informationsdisken. Förväntningarna på att bibliotekarien "gör jobbet" och hittar rätt 
information var dock stora i båda dessa grupper. Förväntningarna har troligen samband med den 
allmänt spridda uppfattningen om folkbiblioteket som en serviceinrättning som inte ställer några 
krav på sina användare. På universitetsbiblioteken har man däremot sedan länge strävat efter 
självgående användare och en mer pedagogisk "hjälp till självhjälp".  
 
Enkätundersökningen visade att ett antal användare på båda typerna av bibliotek förväntade sig 
mer samarbete med bibliotekarien och en mer aktiv egen roll i sökningen. Dessa användare 
upplevde sedan att mötet inte gav utrymme för en sådan ömsesidighet utan att bibliotekariens 
pedagogiska arbetssätt blev gällande i stället. Detta säger naturligtvis inte så mycket om hur 
mötet i sin helhet upplevdes, oftast var användarna i enkätundersökningen mycket nöjda med 
resultatet oavsett om deras förväntningar uppfylldes eller ej. Man kan dock diskutera, så som 
Ingwersen & Wormell (1993, s. 38), om inte informationsförmedlarens självklara ledarroll kan 
bidra till att skapa barriärer och göra det svårt för användaren att vara mer aktiv, till exempel 
genom att avbryta för att uttrycka sina önskemål, korrigera sökningen eller ställa frågor. Jag 
kommer att ta upp frågan igen i avsnittet om barriärskapande faktorer.  
 
7.2 Deltagarnas kunskapsmässiga bakgrund 
 
Det kognitiva synsättet utgår från individernas kognitiva strukturer det vill säga de kunskaper, 
attityder, begrepp och kategorier som är lagrade i minnet och som utgör individens världsbild, 
hans kognitiva orienteringskarta. Ingwersen & Wormell menar att de individuella kognitiva 
strukturerna spelar en viktig roll i informationsförmedlingsprocessen där en lyckad 
informationssökning är avhängig av en begreppslig förståelse parterna emellan och en 
välfungerande kommunikation. Processen kräver med andra ord en viss anpassning och 
harmonisering av informationsförmedlarens och användarens kunskapsstrukturer (Ingwersen & 
Wormell 1993, s. 21f).  
  
Både användarna och informationsförmedlarna går in i sökprocessen med sina kunskaper om 
informationssökning och om ämnet i sökfrågan. Dessa kognitiva kunskapsstrukturer är 
naturligtvis mycket svåra att studera. Informanternas svar på vissa frågor i enkäten och i 
intervjuer kan dock ge en viss uppfattning om deltagarnas kunskapsmässiga utgångspunkt. 
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Enkätundersökningen visar till exempel att bibliotekarierna vid akademiska bibliotek bedömer 
användarnas kunskaper i informationssökning som ganska medelmåttiga om inte direkt låga och 
att de ibland anför detta som ett konkret hinder i informationssökningsprocessen. Även 
användarna själva skattar sina kunskaper i informationssökning som låga trots att de i regel har 
haft undervisning i ämnet. På folkbiblioteken i enkätundersökningen bedöms användarnas 
söktekniska kunskapsnivå i vissa fall vara ännu lägre både enligt bibliotekariernas och 
användarnas egen uppskattning.  
 
För lite kunskap om informationssökning hos användaren kan utgöra en kognitiv barriär.  Enligt 
vissa bibliotekarier i enkätundersökningens öppna fråga upplevs detta som ett stort hinder för 
mötets dynamik. Användaren känner inte igen sig i databaslandskapet, förstår inte hur databasen 
är avsedd att fungera, förstår inte söklogiken och de termer som används vid en sökning. Vad är 
abstract? Vad är tesaurus? Vad är synonym eller akronym? Däremot kan en person som har 
grepp om informationssökningsgrunderna förväntas kommunicera med bibliotekarien utifrån en 
någorlunda liknande kognitiv nivå. Det som sker på skärmen är inte helt främmande för 
användaren och sökningen kan fortgå i bibliotekariens egen takt. Tidsbristen som har anförts som 
hinder av visa bibliotekarier och användare i enkätundersökningen hade till exempel ofta 
samband med användarens låga kunskaper på det söktekniska området.   
 
Man kan jämföra de söktekniska kunskaperna med kunskaper i ett språk. Ingwersen & Wormell 
skriver att varseblivningen är beroende av vår befintliga kunskapsstruktur. Kan vi till exempel 
inte ett främmande språk sker det ingen perception om vi står och läser i en bok på det språket. 
För att förstå något och för att information via perception kan bli till kunskap och ändra vår 
kunskapsstruktur måste vi först lära oss visa koder - till exempel ord på det nya språket. 
Perceptionen är på det sättet beroende av kvaliteten på vår aktuella kunskapsstruktur  
(Ingwersen & Wormell 1993, s. 10f). Under mina observationer på högskolebibliotek var dock 
alla användare så pass vana informationssökare att de kunde följa informationssökningen i det 
tempo som bibliotekarien angav, även om sökningen innehöll en del nya moment.  
 
Användarens söktekniska kunskaper spelar en ganska stor roll vid "boka en bibliotekarie"- möten 
som utgår från ett pedagogiskt arbetssätt. I det traditionella referensarbetet är användaren för det 
mesta bara delaktig vid själva informationsbehovsutredningen, sedan är det bibliotekariens 
uppgift att utföra en sökning.  
 
När det gäller folkbiblioteken, där undersökningen saknar observationsunderlaget, kan 
situationen vara mindre uttalad och enhetlig.  Även om uppgifterna (bl.a. från bibliotek som 
tackade nej till undersökningen) tyder på att det är många gånger studerande som bokar 
bibliotekarien och att vi kan anta att det pedagogiska arbetssättet kan då vara gällande och 
användarens förkunskaper i dessa fall vara av vikt, så finns det andra användargrupper som 
troligen inte kan vägledas på samma pedagogiska sätt. Av intervjun med folkbibliotekarien som 
arbetar mycket med tjänsten framgår att den pedagogiska ansatsen får anpassas efter användaren 
och inte tvingas på. Jag antar därför att "boka en bibliotekarie"- tjänsten på folkbibliotek, 
åtminstone i en del fall, kan likna det  traditionella referensarbetet.  
 
Informationsförmedlarna i undersökningen var för det mesta erfarna yrkesutövare som har 
arbetat 20 eller fler år i yrket. Ett flertal hade minst 10 års yrkeserfarenhet. Jag antar att dessa 
personer väljs eller själva väljer att arbeta med den nya referenstjänsten just på grund av sin 
gedigna erfarenhet. En stor majoritet av bibliotekarierna i undersökningen tyckte också att det 
var mycket stimulerande att få arbeta med informationssökning. Erfarenhet och arbetsglädje 
skapar experten. 
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Peter Ingwersens (1992, s. 138-139) kognitiva syn på expertis är intressant i sammanhanget och 
återspeglas i undersökningsmaterialet. Hans definition av termen expert i IR - sammanhang är: 
en person som har söktekniska kunskaper och dessutom kunskaper i det ämne som sökningen 
gäller. Bibliotekarier, och speciellt folkbibliotekarier, är ämnesgeneralister och vanligtvis har 
inga djupare ämneskunskaper. Att inte vara ämnesspecialist är med andra ord den vanligaste 
kognitiva situationen för en informationsförmedlare på bibliotek, menar Ingwersen. När det 
gäller bibliotekariens IT - expertis anser han att den skapas genom ett dagligt arbete med 
informationssökning. Experter är "experienced users". En informationssökningsexpert kan 
förlora sin expertstatus och bli novis på nytt i ett nytt informationssystem, men:    
 "...... Like an expert he ought to adapt qickly to unknown IR systems" - tillägger Ingwersen 
(Ingwersen 1992, s. 143).   
 
Enkätundersökningen och intervjumaterialet visar att bibliotekariens brist på kunskaper i det 
ämne som sökningen gäller eller hennes brist på kunskaper om en ny databas upplevs av 
vederbörande som en barriärskapande faktor i söksituationen, ett kognitivt hinder.  
Specialist blir man i viss mån genom en utbildning men i större utsträckning genom träning och 
erfarenhet. Jag förmodar att de bibliotekarier som arbetar med "boka en bibliotekarie"- tjänsten 
för det mesta kan uppleva sig själva som specialister på grund av sin långa erfarenhet av 
informationssökning. I mötet med oerfarna informationssökare är det de som behöver anpassa sig 
till användarens kunskapsmässiga nivå genom språkbruk och pedagogik. Båda parter kan dock 
möta på kognitiva hinder under sökmötet på grund av bristande förkunskaper.  
 
Informationsfömedlaren kan genom en lång yrkeserfarenhet skaffa sig ytterligare en kunskap 
som kan bidra till att underlätta den kognitiva kommunikationen med användaren. Jag syftar här 
på en bättre människokännedom och därmed den sociala kompetens som många forskare lyfter 
fram i sammanhanget. Jag har inte mätt den kompetensen i min undersökning men vill ändå 
diskutera den åtminstone hypotetiskt. 
 
Forskaren Marie L. Radford talar om den relationsbaserade kompetensen och menar att 
informationsförmedlaren i mötet med användaren kommunicerar en relationsbaserad information 
som kan påverka användarens uppfattning av mötet (Radford 1996, s. 125). Marshall Eidson vill 
gärna införa termen emotionell intelligens i sammanhanget, det innebär bland annat att snabbt 
kunna sätta sig in i den andres situation, visa empati eller kunna lyssna (Eidson 2000). Många 
forskare anser att sådan kompetens krävs i referensarbetet. Även om den relationsbaserade 
kompetensen är av stor vikt, håller jag med Dennis Grogan (1992, s. 107) som anser detta vara en 
självklar sak och sunt förnuft för någon som arbetar i ett serviceyrke som bygger på 
människomöten. Den sociala kompetensen liksom kompetensen att kunna hitta information bör 
egentligen kunna växa ur erfarenheter av informationssökning och möten med användarna. En av 
mina informanter poängterade just detta och menade att allt informationsarbete kräver människo- 
kännedom och att det är något som man lär sig genom erfarenhet. "Man måste vara både expert 
och medmänniska", sade bibliotekarien. Med detta menar jag dock inte att oerfarna, nyutbildade 
bibliotekarier inte bör arbeta med referensarbete! Däremot är det naturligtvis viktigt att från 
början vara medveten om den relationsbaserade kompetensens vikt och man kan tycka att våra 
utbildningar borde vara bättre på att ta upp den sidan av referensarbete. 
 
7.3 Användarens informationsbehov 
 
Forskningen kring förmedlad informationssökning har fokuserat framförallt på studier av 
användarens informationsbehov som det centrala i all informationssökning. Ett dåligt utrett 
informationsbehov kan leda till en sökning som ger användaren annan information än den 
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han/hon egentligen behöver. Den stora frågan inom forskningen har varit om användaren 
uttrycker sitt informationsbehov på ett exakt sätt så att informationsförmedlaren faktiskt kan utgå 
från användarens initiala fråga. De flesta forskare anser att det oftast bakom användarens initiala 
fråga finns ett djupareliggande informationsbehov. Inom den kognitiva forskningen har forskarna 
Ingwersen & Wormell myntat begreppet etiketteffekten där användaren sätter en generaliserande 
etikett på sitt informationsbehov som egentligen hänger ganska dåligt ihop med hans egentliga 
informationsbehov. Forskarna menar att etiketteffekten är en viktig faktor i all informations-  
förmedlingsarbete och ställer stora krav på informationsförmedlares förmåga att med hjälp av 
frågor ringa in det bakomliggande informationsbehovet innan själva sökningen kan börja 
(Ingwersen & Wormell 1993, s. 28 ff). Ingwersen & Wormell poängterar vikten av en intervju 
med användaren och föreslår öppna frågor som metod att samla in information om användarens 
egentliga informationsbehov. Forskarnas undersökning visade att öppna frågor tyvärr används 
inte så ofta som man skulle önska vid referenssamtal (ibid., s. 40). 
 
"Boka en bibliotekarie"- tjänsten är annorlunda utformad än de traditionella referenstjänsterna 
också när det gäller klargörandet av användarens informationsbehov. Användarna ombes oftast 
att skriftligen formulera sin fråga och särskilt på akademiska bibliotek ombes de att beskriva 
informationsbehovet utförligt och med hjälp av ämnesord. Tjänsten inbjuder användaren till en 
sökprocess som oftast varar minst 30 minuter där det också finns utrymme för delaktighet och en 
eventuell korrigering av sökningen. Bibliotekarierna i undersökningen, speciellt de på högskolor 
och universitet, tyckte att de kände användarens informationsbehov i förväg genom den skriftliga 
beskrivningen av problemet. På folkbiblioteken har bibliotekarierna svarat oftare att 
informationsbehovet endast delvis var klargjort innan mötet. Det kan tolkas som att vagt 
formulerade eller etiketterade informationsbehov är vanligare på folkbibliotek som vänder sig till 
andra användargrupper än de mer studievana på högre utbildningar som troligen har lärt sig att 
vara mer precisa i sina informationsbehovsformuleringar.  
 
De flesta av användarna vid akademiska bibliotek svarade att deras egna termer som beskrev 
informationsbehovet överensstämde i stor utsträckning eller exakt med de termer som 
bibliotekarien sedan använde vid sökningen.  Detta kan tyda på att deras informationsbehov inte 
var etiketterat utan genomtänkt och klart uttryckt. Till skillnad från många andra forskare menar 
Denis Grogan att majoriteten av referensfrågor inte kräver någon särskild utredning. Han anser 
att svårigheterna ofta inte ligger i användarens oklarhet utan i bibliotekariens svårighet att förstå 
frågan ofta beroende på att hon inte är insatt i ämnet (Grogan 1992, s. 63-66). Forskaren Domas 
White skriver att bibliotekarier avgör ofta om en fråga är välbeskriven eller kräver en utredning 
och därför kan sägas arbeta utifrån två olika modeller (Domas White 1989). Ingen av 
bibliotekarierna i undersökningen nämnde en ofullständig förståelse för användarens 
informationsbehov som en direkt barriär för sökningen. Däremot kan vissa uttalanden peka på 
sådana svårigheter. Folkbibliotekarien nämnde till exempel att det ibland kan vara svårt att 
kommunicera och därmed få veta vad användaren egentligen vill veta. Akademiska bibliotekarier 
i undersökningen anser dock att det är studenternas uppgift att komma med klart formulerade 
informationsbehov. När de inte gör det hänvisar man dem till sina uppsatshandledare, ber dem att 
tänka mer över ämnet eller problemställningen, komma med fler sökord etc. Man utreder inte 
frågan grundligare men inbjuder gärna användarna till ytterligare ett möte. 
 
En av de intervjuade folkbibliotekarierna beskrev etiketteffekten från ett traditionellt 
referensarbete och sade att det egentliga informationsbehovet avslöjas ofta först vid hyllan när 
man börjar få feedback från litteraturen. Vid "boka en bibliotekarie"- möten är "hyllan" den 
första feedbacken från informationssystemet. Under mina observationer på akademiska bibliotek 
hade bibliotekarierna utgått från den skriftliga beskrivningen av sökfrågan och utan att penetrera 
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den mer vänt sig istället till informationssystemet. Träffarna kunde i sin tur injiciera dialogen och 
därmed en eventuell fördjupning av frågan. I och med den förlängda tiden för interaktionen och 
användarens delaktighet i sökprocessen kan informationsbehovet klargöras under själva 
sökningen. 
 
På folkbiblioteken i enkätundersökningen, där man ofta svarade att användarens 
informationsbehov endast delvis var utrett på förhand, var det vanligt att bibliotekarien ställde 
kontextskapande frågor sådana som - hur informationen kommer att användas, i vilket 
sammanhang med vilket mål. På akademiska bibliotek var dessa frågor mindre vanliga men 
förekom ändå vid hälften av mötestillfällena i undersökningen. Vikten av de kontextuella 
aspekterna tas upp av forskarna Sheldric Ross, Nilsen och Dewdney (2000) som kallar frågorna 
"sence making questions". Forskarna skriver att användaren är expert på sin fråga medan 
informationsförmedlaren är expert på informationssystemet, först när ett samarbete mellan dessa 
två experter kommer till stånd kan man få bra sökresultat. 
 
Bibliotekarierna i enkätundersökningen på båda typerna av bibliotek svarade att de framförallt 
arbetade med öppna frågor som en metod för att ringa in informationsbehovet. Att man sällan 
begränsar sökningen med slutna eller ledande frågor kan bero på bibliotekariens bedömning att 
användaren själv ännu inte har konkretiserat frågan tillräckligt och att bibliotekarien inte ser det 
som sin uppgift att handleda användaren i detta. I användargruppen - studerande, som är i 
majoritet i undersökningen, kan användaren vara i början av sitt arbete och om ämnet är okänt för 
båda parterna kan informationsförmedlaren troligtvis inte sträva efter exakthet i sökningen utan 
behöver snarare genom breda sökningar samla mer information om ämnet.  
  
Av intervjumaterialet med användarna på akademiska bibliotek framgår det däremot att 
användarna själva gärna vill konkretisera, begränsa och få exakta träffar i stället för de breda och 
mer generella. En av användarna sade att om bibliotekarien inte är insatt i ämnet eller om 
informationsbehovet inte utreds grundligt blir svaren alltför generella. Önskemålet om att 
diskutera frågan grundligt återkom i intervjuerna. En användare beskrev ett lyckat referensmöte 
där bibliotekarien verkligen fick henne att beskriva "sin situation". Av intervjun framgår att 
användaren hade ett vagt informationsbehov, som först genom att hon beskrev "sin situation" för 
bibliotekarien och under hennes guidning formades till en sökfråga. Belkin beskriver sådana vaga 
informationsbehov som "anomalous state of knowledge" - ASK, en kunskapslucka i användarens 
vetande. En anomali kan inte direkt beskrivas men kan ringas in genom att bibliotekarien låter 
användaren föra talan och beskriva vilka problem denna har stött på (Belkin & Vickery 1985, s. 
13-15).  
 
En annan användare poängterade vikten av att bibliotekarien verkligen lyssnar på användaren och 
menade att det var hon själv som bäst visste vad hon behövde. Därför är det viktigt att 
kommunicera och diskutera frågan gemensamt, ansåg hon.  
 
Det framgår av intervjumaterialet att användarna kan vilja diskutera sin fråga mer grundligt eller 
åtminstone att de är medvetna om vikten att göra det med hänsyn till sökningens slutresultat. 
Bland bibliotekarierna finns det däremot röster som ger uttryck för att en grundlig diskussion av 
sökfrågan och problemställningen hör till lärarens eller uppsatshandledarens uppgift. Det är 
läraren som kan hjälpa studenterna att ringa in problemet, begränsa, föreslå lämpliga ingångar till 
ämnet, etc. Det kan alltså finnas en klyfta mellan användarens förväntningar på vad 
bibliotekarien kan hjälpa till med under sökningen och bibliotekariernas gränsdragning kring sin 
egen roll i processen. Användarens informationsbehov kan på det sättet komma i kläm mellan två 
yrkesroller och användaren kan känna att sökmötet gav alltför generella svar.  
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När det gäller användarna på folkbibliotek där undersökningen saknar en lika utförlig empirisk 
analysgrund kan jag enbart hypotetiskt anta att användarna har samma starka behov att reda ut 
sin fråga grundligt. Av intervjun med folkbibliotekarien och av enkätens öppna fråga som 
besvarades av folkbibliotekarier framgår att användarna kan ha informationsbehov som är 
specifika och kräver annan tillgång till databaser än den biblioteket kan erbjuda. Jag antar därför 
att användarnas informationsbehov när de vänder sig till ett folkbibliotek kan komma i kläm på 
grund av bibliotekets begränsade tillgång till informationssystem. 
 
Inom forskningen talar man ofta om vilka frågor bibliotekarien skall ställa till användaren för att 
ringa in användarens egentliga informationsbehov. När det gäller "boka en bibliotekarie" - 
tjänsten, som i motsats till de traditionella referenstjänsterna också har en pedagogisk aspekt, 
skulle jag vilja lägga till ytterligare en fråga som bibliotekarien då och då under sökprocessens 
gång kan ställa till användaren, nämligen: "har du någon fråga angående detta?".  
Arthur C. Graesset et al. (1996) poängterar frågandets roll för förståelsen och kallar frågandet - 
"fundamental cognitive activity" eller " fundamental component of cognition". Samtidigt menar 
forskarna att det existerar många sociala barriärer som hindrar frågandet, man vill till exempel 
inte avbryta en auktoritet eller inte avslöja egen okunskap. Människor är i regel inte bra på att 
ställa frågor även om dessa är mycket viktiga för problemlösning och inlärning  
(Graesset et al.1996, s. 1 - 27).  
 
En av de intervjuade akademiska användarna nämnde, som en barriär för mötet, att hon inte kom 
på några bra frågor att ställa under själva mötet. Först när mötet var över kom frågorna. En tydlig 
uppmuntran från bibliotekariens sida kan kanske hjälpa användaren över tröskeln och aktivera 
denne till att inte bara svara på frågor utan även våga ställa egna. 
 
7.4 Samspelet mellan informationsförmedlaren, användaren och söksystemet  
 
Delkapitlet tar upp den förmedlade informationssökningens dynamik, det som Peter Ingwersen 
kallar för "the event of searching" och "triangular interactivity" (Ingwersen 1992, s. 39, 94). Det 
kognitiva synsättet beskriver interaktionen mellan användaren, informationsförmedlaren och 
informationssystemet som ett samspel mellan tre individuella kognitiva strukturer. Man räknar 
alltså med informationssystemet som om det vore en individ. 
Informationssystemet har en kognitiv struktur given bland andra genom textförfattare, 
databasproducenter och indexerare. Informationssystemets kognitiva struktur är låst i och med att 
systemdesigners har gjort sitt jobb och indexsystemet är färdigtställt (Ingwersen & Wormell 
1993, bl.a.  s. 7). En lyckad informationsförmedling bör, enligt Ingwersen & Wormell, innebära 
en parallellt löpande kommunikativ interaktion mellan å ena sidan informationsförmedlaren och 
användaren genom dialog, och å andra sidan mellan informationsförmedlaren och söksystemet 
genom sökstrategier och tolkning av träffar (Ingwersen & Wormell 1993, s. 38).  
 
Enkätundersökningen visar att bibliotekarier och användare redan i början av det bokade mötet 
kommer överens om de för sökfrågan lämpliga söktermerna. Detta beror förmodligen på att båda 
parterna har i förväg kunnat tänka krig ämnet, användaren har beskrivit sitt informationsbehov i 
förväg och bibliotekarien har haft tid att sätta sig in i problemet innan själva mötet. 
Informationsbehovet kan vara så pass välformulerat att bibliotekarien förstår själva 
utgångspunkten för sökningen. En viss anpassning av kognitiva strukturer sker alltså redan innan 
mötet genom att bibliotekarien i lugn och ro kan bilda sig en uppfattning om användarens 
informationsbehov. Exemplen från de undersökta möten på folkbibliotek visar däremot en något 
trögare överenskommelseprocess med förhållandevis fler tillfällen då det tog längre tid att 
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komma överens om söktermer eller hitta sådana. Ofta är informationsbehovet endast delvis känt 
innan själva mötet.  
 
Observationer vid akademiska bibliotek visar att den initiala överenskommelsen mellan 
bibliotekarien och användaren ryms i de söktermer som användaren föreslår i informations- 
behovsbeskrivningen. Vid något tillfälle har bibliotekarien redan i början av mötet föreslagit en 
lämpligare term eller modifierat den av användaren föreslagna. Man kommer alltså ganska 
snabbt igång med sökningen även om andra söktermer tillkommer under den pågående 
mötesdialogen.   
 
Majoriteten av bibliotekarier och användare på akademiska bibliotek i enkätundersökningen 
upplevde att de söktermer som användaren beskrev informationsbehovet med och de termer som 
bibliotekarien senare använde i sökningen var i stor utsträckning samma eller till och med exakt 
samma. Användarna upplevde denna överensstämmelse i högre grad än bibliotekarierna. Svaren 
kan tyda på att användarna för det mesta har hunnit bekanta sig med ämnesområdet. Svaren kan 
också återspegla användarnas helhetsintryck av mötet, det sammanlagda intrycket av att vara 
överens under sökningen. Mina egna observationer på akademiska bibliotek visar på ett 
dynamiskt samspel mellan informationsförmedlaren och användaren där båda parter anstränger 
sig under mötets gång att finna fler ingångar till sökfrågan, fler synonymer och fler engelska 
termer. Bådas associativa tankebanor aktiveras genom att man i mötessituationen fokuserar på 
sökfrågan och genom den feedback man får från informationssystemet. Bibliotekariens ledande 
roll i den processen ligger naturligtvis i hennes kunskaper om databasernas begreppsliga system 
till exempel tesaurus med dess kontrollerade vokabulär och över- och underordnade termer eller 
ämnesordlistor bland annat sådana som medical subject headings. Att samla in lämpliga 
söktermer som beskriver problemet i användarens sökfråga kan ses som en kreativ, associativ 
process mellan användaren, informationsförmedlaren och informationssystemet. Sökningen blir 
mer dynamisk om fler söktermer tillkommer. Även om användaren kan förväntas vara den som 
är expert på själva ämnet visar mina observationer att bibliotekarier har ett försprång genom 
kännedom om databaser och deras begreppsliga verktyg. Under de mötestillfällen som jag deltog 
i har man dock inte diskuterat själva sökfrågan mer ingående för att ringa in problemställningen 
och på det sättet få nya söktermer.    
   
Enligt enkätundersökningen är det mycket sällan att användarna på akademiska bibliotek behöver 
förklara begrepp i sökfrågan för bibliotekarien. Enligt det kognitiva synsättet skulle ett 
klargörande av begreppen vara en kognitiv anpassning mellan mötesdeltagarna. Troligt är att 
bibliotekarier som arbetar med visa databaser/ämnesområden genom erfarenhet lär sig den 
grundläggande ämnesterminologin som blir del av deras kunskapsstruktur. En av de intervjuade 
bibliotekarierna nämnde att hon var i kontakt med läraren för en uppsatsskrivande grupp och 
genom den dialogen kunde fördjupa de begreppsliga kunskaperna. 
 
Svaren på samma fråga från folkbibliotekarier i enkätundersökningen visade att man oftare 
behövde diskutera och klargöra begreppen i användarfrågan delvis eller helt från grunden. 
Folkbibliotekarier behöver i större utsträckning än de som arbetar på ämnesrelaterade bibliotek 
vara ämnesgeneralister och kan därför tänkas vara mer avhängiga av användarens kunskaper på 
ämnesområdet.  
 
Informationsförmedlaren gör en viss tolkning när hon presenterar träffarna för användaren. I 
enkäten fanns en fråga om svårighetsgraden för en sådan tolkning. Svaret på frågan kan samtidigt 
indikera behovet eller graden av kognitiv justering parterna emellan. Bibliotekarierna på 
akademiska bibliotek upplevde att det var lätt att tolka informationen vid de flesta 
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mötestillfällena även om det förekom fall av svårare tolkad information. Folkbibliotekarier 
skattade tolkningssvårigheten som något högre även om de riktigt svåra tolkningarna förekom 
inte i undersökningen. Jag antar att de indikerade kognitiva justeringarna har att göra med 
ämneskunskaper som när de finns underlättar perceptionen. 
 
Kommunikationen mellan informationsförmedlaren och användaren är viktig för begrepps- 
förståelsen, utredningen av informationsbehovet och för inlärningen, med andra ord viktig för en 
lyckad informationssökning. Enligt observationer på akademiska bibliotek föregår det en dialog 
mellan bibliotekarien och användaren under hela sökmötet. Man kommer överens om söktermer, 
bestämmer sökstrategi, kommenterar träffarna och gör beslut om vidare sökning. Bibliotekarien 
är den självklart ledande parten som dock tar hänsyn till användarens uttryckta önskningar under 
mötet. Som observatör fick jag intrycket att dialogen var mer underordnad den pedagogiska 
uppgiften att lära ut hur man söker, alltså själva "sökspråket" än den utredande uppgiften kring 
användarens informationsbehov.  
 
Per Linell har studerat dialogens symmetri och asymmetri, det vill säga maktförhållanden i 
dialogsituationer. Han skriver: " the asymmetrical interactions are extremly common particularly 
in situations where partys differ in status, competence and responsibilties " (Linell 1990, s. 147). 
Den dominerande parten är enligt honom helt enkelt den som pratar mest och tar flest initiativ. 
Det är den dominerande parten som bestämmer hur mötet utvecklas medan den svagare parten är 
den reagerande och den svarande vars bidrag underordnas den ledande partens handlingar (ibid., 
s. 158). Starka initiativ påtvingar motparten den andres perspektiv och tankesätt och lämnar 
motparten med få möjligheter att ge uttryck för sina synpunkter (ibid., s. 164). Linell skriver att i 
en institutionell kontext har experten ofta ansvaret för interaktionens resultat, till exempel att nå 
beslut och att ge viss information. Det är också den ledande parten som bestämmer vad som är 
relevant. Den asymmetriska dialogen är kooperativ men inte jämlik och ansvaret för mötets 
utgång vilar på den ledande parten (ibid., s. 173). Motsatsen till en asymmetrisk dialog är en 
vanlig konversation som präglas av symmetri (ibid., s. 172).  
 
I intervjuerna uppfattas kommunikationen som viktig av både bibliotekarier och användare. 
Intervjuer gav yttranden som:  
"Det är viktigt att användaren är aktiv under mötet, man löser problemet tillsammans. Dessutom 
främjas inlärningen om användaren är aktiv, följer med det som visas på skärmen och ställer 
följdfrågor" (folkbibliotekarie 4). 
"viktigaste i mötet är att få igång dialogen kommunikationen skall vara ömsesidig och 
bibliotekarien ödmjuk, inte sätta sig själv i främsta rummet" (bibliotekarie 3 akademiskt 
bibliotek) 
"man måste kommunicera hela tiden då ger sökningen sig själv" (bibliotekarie 2 akademiskt 
bibliotek). 
Från användarnas sida (på akademiska bibliotek) hörs röster om att bibliotekarien måste kunna 
lyssna och att man bör utreda informationsproblemet grundligt. 
 
Majoriteten av användarna på akademiska bibliotek i enkätundersökningen upplever sig själva 
som aktiva och delaktiga under mötet och de uppfattas så även av bibliotekarier. Även på 
folkbibliotek uppfattar man sig som delaktig om än i något mindre omfattning. 
Enkätundersökningen visar alltså på en aktiv användare och därmed på en dialogisk interaktion 
med informationsförmedlaren. Sett utifrån mina observationer på akademiska bibliotek kan 
denna dialogiska interaktion ses som asymmetrisk. Bibliotekarien har den utan tvekan ledande 
rollen, det är hon som leder dialogen och den som talar mest. Lite mer symmetri skapas på de 
bibliotek där användaren själv får sitta vid datorn och även om denne arbetar efter bibliotekariens 
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instruktioner finns det mer kontroll över sökningen som får ske i användarens egen takt. En del 
av ansvaret för mötets utgång förflytas då till användaren.  
 
Hypotetiskt antar jag att dialogisk asymmetri även kan gälla mötesinteraktionen på folkbibliotek. 
Speciellt om användarna är yngre personer så som i fallet med en av de intervjuade 
folkbibliotekarierna som i regel bokas av skolelever. Samma asymmetriska förhållande kan även 
gälla användare som inte kan något om informationssökning och förhåller sig passivt under 
sökmötet. Några folkbibliotek som tackade nej till enkätundersökningen nämnde att orsaken till 
detta var att användare som bokade bibliotekarien på deras bibliotek tillhörde just den ovan 
nämnda gruppen.  
 
Ingwersen & Wormell skriver om informationsförmedlarens självklara ledande roll i dialogen 
men varnar samtidigt att bibliotekarien kan ta alltför mycket för givet i situationen vilket kan 
skapa kommunikativa barriärer. Användaren kan till exempel få svårt att komma med sina frågor 
eller avbryta bibliotekarien för att korrigera sökningen (Ingwersen & Wormell 1993, s. 38). 
 
Teoretiska perspektiv i en del artiklar publicerade i början av 2000-talet tycks tona ned 
expertrollen och argumentera för en mer symmetrisk dialogform. Cameron Kim Tuai 
introducerar termen teamwork som han menar lämpar sig särskilt väl i akademiska 
referenssammanhang. Teamwork är ett mer jämställt, gemensamt arbete för att lösa ett konkret 
informationsproblem. Han hävdar även att jämställdheten effektiviserar sökningen (Kim Tuai 
2003, s. 663-670).  
 
Mark Stover argumenterar för att informationsförmedlaren bör inta en "icke-expert"- attityd i 
dialogen för att därmed ta mer hänsyn till användarens både potentiella och faktiska kunskaper 
om informationsbehovet och om ämnet. Han kallar det ödmjuka arbetssättet för "empowerment 
of the patron", en enligt honom postmodern syn på auktoritet som har antagits inom en rad andra 
discipliner, bland annat inom psykoterapin. Stover vill förflytta expertens auktoritet från dennes 
informationssökningskunskaper till förmågan att interagera och samarbeta med användaren för 
att kunna förmedla den partikulära kunskap som användaren behöver vid mötestillfället (Stover 
2004, s. 273-300). 
 
Jag finner dessa teoretiska närmandesätt av intresse för den aktuella referensmötesformen.     
Kommunikationen mellan användaren och bibliotekarien under "boka en bibliotekarie"- möten 
fortgår under hela sökprocessen och informationsbehovet kan klarna genom den pågående 
dialogen och inte bara som i den traditionella referenstjänsten genom den inledande sökintervjun. 
Min undersökning på akademiska bibliotek pekar på att både informationsförmedlare och 
användare kan vara medvetna om att den av kontexten givna dialogasymmetrin kan stå i vägen 
för kommunikationen. Användaren kan sägas vara expert på sitt informationsbehov och om 
denna underordnas alltför mycket bibliotekariens pedagogiska uppgift kan det leda till att 
informationssökningens främsta mål, det att hjälpa användaren hitta relevant information 
kommer i kläm. Som en av användarna uttryckte det: 
  
"man måste delta aktivt annars är det lätt att bibliotekarien skenar iväg och bara visar massa 
sökvägar."  
 
Viljan att ge användaren mer "makt" i samtalet behöver naturligtvis avvägas mot mötets 
begränsade tid och mot den övergripande målsättningen som båda parter kom överens om i 
början av mötet. Även om jag gärna vill plädera för en mera symmetrisk dialogsituation, mer 
öppen för användarens informationsbehov och mindre underordnad den traditionella 
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informationssökningsundervisningen är jag medveten om svårigheten att genomföra det i 
praktiken. Om bibliotekarien bedömer att användaren ännu inte har tänkt genom sitt problem 
tillräckligt för att hon skall kunna precisera sökningen kommer hon att söka brett och ge en mera 
generell visning om hur man söker och vilka databaser kan användas. Användarens önskan att 
utreda informationsbehovet mer grundligt vilket återspeglas i det akademiska empiriska 
materialet kan krocka med bibliotekariernas egen arbetsbeskrivning. I studiesammanhang är den 
utredande rollen given läraren, något som de intervjuade akademiska bibliotekarierna också 
underströk.  
  
En av de intervjuade folkbibliotekarierna ville tona ned bibliotekariens expertroll och talade om 
att användaren och bibliotekarien kan ses som experter på olika områden. Det som förenar dem i 
informationssökningsprocessen är att båda lär sig nya saker. Med den kognitiva teorins vokabulär 
kan man säga att de förändrar sina kunskapsstrukturer under mötets gång, mötets symmetri ligger 
förmodligen just i detta.  
 
Tyvärr har jag inte haft tillfälle att närvara vid sökmöten med doktorander eller forskare. 
Hypotetiskt antar jag att dialogasymmetrin minskar när användaren kan betydligt mer om ämnet 
än bibliotekarien och att detta tvingar bibliotekarien att lyssna mer på användaren och dennes 
instruktioner. Hypotetiskt antar jag även att samma situation kan uppstå på folkbibliotek. Av 
egen erfarenhet av arbete med referensfrågor vet jag att folkbiblioteksanvändarna kan komma till 
bibliotekarien med komplexa frågor som har att göra med deras hobbys eller personliga intressen 
och där de vet betydligt mer om själva ämnet än bibliotekarien. 
  
Enkätundersökningen visar att användarna är delaktiga i sökprocessen och korrigerar gärna 
sökningen när de anser att den avviker från deras informationsbehov. 63 % av användarna på 
akademiska bibliotek svarade att de enstaka gång eller flera gånger korrigerade sökningen. Den 
motsvarande procentuella siffran var även högre bland användarna på folkbibliotek. Någon sådan 
dynamisk korrigerande kommunikation kunde inte observeras på de "boka en bibliotekarie" - 
möten som jag deltog i. Möjligen upplever användarna många av egna dialoginlägg till exempel i 
form av förslag till andra söktermer som korrigerande, speciellt om de upplever en asymmetri i 
bibliotekariens ledande pedagogiska roll. 
 
Interaktionen med informationssystemet beskrevs i enkätundersökningen huvudsakligen med 
hjälp av två frågor, frågan om svårigheten att hitta lämpliga källor för uppgiften och frågan om 
bibliotekarien var nöjd med den information som hittades. Av enkätundersökningen framgår att 
universitets- och högskolebibliotekarier sällan hade svårt att hitta relevant information, vilket 
enligt den kognitiva teorin bör tyda på att informationssystemets kognitiva struktur var 
lättillgänglig för informationsförmedlaren. 32 % av sökningarna upplevdes dock som svåra, 7 - 
10 på skalan. Tyvärr har undersökningen inga bra variabler som kan användas för att visa 
samband i frågan. Jag antar dock att under de mötestillfällen då varken bibliotekarien eller 
användaren hade tillräckliga kunskaper om ämnet och dess svenska och engelska terminologi 
kunde sökningen efter relevant material och lämpliga källor upplevas som svår. Databaser som 
biblioteket prenumererar på kan också sakna material som matchar frågan. Svårigheten att hitta 
lämpliga källor kan även bero på bibliotekariens ovana att söka i vissa databaser eller 
länksamlingar. 
 
De folkbibliotekarier som besvarade enkäten hade fler svårigheter att hitta lämpliga källor vilket 
kan ha samband med bibliotekets begränsade möjligheter att söka i olika databaser samtidigt som 
sökfrågorna uppvisar troligen större ämnesvariation. Enkätundersökningen pekar på att 
kommunikationen mellan informationsförmedlaren och informationssystemet fungerar för det 
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mesta friktionsfritt och även om sökningar då och då upplevs som svårare är bibliotekarierna i 
undersökningen för det mesta nöjda med sökningsresultaten. Hela 42 % av svaren på den frågan 
på akademiska bibliotek låg mellan 8 och 10 poäng på en tiogradig skala. Även folkbibliotekarier 
svarade att de för det mesta var nöjda med relevansen. En av folkbibliotekarierna gav frågan en 
annorlunda vinkling och menade att det hände att användaren var mer nöjd med relevansen än 
han själv. Att vara nöjd med relevansen kan troligen även i viss  grad spegla användarens 
positiva respons. 
 
Mina observationer på de akademiska biblioteken ger dock inte samma friktionsfria bild. 
Relevanta svar kräver oftast att man snävar sökningen och här kan informationssystemet ge 
svårigheter. En databas kan till exempel ha för få sökfält för att kunna begränsa sökningen, 
nyckelorden är kanske inte inlagda. Den begränsade sökningen kan ge 385 artiklar eller bara 2 
artiklar som snart ändå visar sig ha en vinkling som inte intresserar. Bibliotekariens frustration 
visas i extra tankepauser, det blir helt enkelt tyst i rummet.  Jag antar att den entusiastiska bilden 
av friktionsfri interaktion med informationssystemet kommer av att båda parter är nöjda om 
sökningen ger något gripbart relevant som användaren kan börja arbeta med. 385 träffar kan 
också upplevas som hög relevans innan man har hunnit att gå genom dem. Man kan kanske även 
ifrågasätta själva begreppet relevans som något relativt och ytterst beroende på den som frågar. 
 
Hypotetiskt antar jag att samma resonemang även kan gälla för arbetet på folkbibliotek samtidigt 
som jag antar att antalet sökningsmässigt mindre komplicerade frågor kan vara större där. Några 
av de svar jag fick från biblioteken som tackade nej till enkäten pekade på att tjänsten användes  
för mer vardagliga referensfrågor. 
 
7.5 Informationsförmedlarnas och användarnas skilda uppfattningar om de 
väsentliga eller barriärskapande faktorerna i mötessituationen 
 
Enkätundersökningen visar att majoriteten av användare på akademiska bibliotek, mer än hälften, 
ansåg att det mest väsentliga i det bokade mötet var att de fick lära sig nya sätt att söka 
information. De har i regel försökt att söka själva men fastnade på grund av sina begränsade 
söktekniska kunskaper.  Den andra stora gruppen användare fäste sig mer vid själva 
informationsbehovet och uppskattade mest bibliotekariens hjälp att genom fler lämpliga 
söktermer bygga ut informationsbehovet till en mer lämplig sökfråga. En del användare i den 
gruppen behövde få hjälp med formuleringen av själva frågan och upplevde den hjälpen som den 
mest väsentliga.  
 
Användarna på folkbibliotek i enkätundersökningen tycktes vara mer intresserade av att få 
professionell hjälp med bedömningen av informationen än av att lära sig söka. Denna osäkerhet i 
möte med en mängd information i en sökning kan bero på att man på ett folkbibliotek oftare 
söker i länksamlingar, sökmotorer och databaser som inte garanterat har en vetenskaplig status 
och därmed trovärdighet. Materialet representerar användarnas svar på mina fastställda 
svarsalternativ som jag nu i efterhand tycker kunde vara flera. Materialet visar dock att intresset 
för att lära sig om informationssökning även om det är starkt är inte allenarådande. Man behöver 
i nästan lika hög grad att tillsammans med bibliotekarien utveckla sitt informationsbehov. 
Tanken har stöd i intervjumaterialet med användarna på akademiska bibliotek där själva den 
pedagogiska sidan av mötet kommer i skymundan för önskan att gå från mötet med relevant 
information. Det väsentliga under sökmötet tycks istället vara att få fram just den intressanta, 
relevanta informationen som man själv inte har fått fram. Skillnader i hur användarna och hur 
bibliotekarierna på akademiska bibliotek tänker framgår i intervjumaterialet. Användarna vill 



 61

gärna avgränsa sin fråga medan bibliotekarierna kan uppfatta att användaren ännu inte har 
kommit så långt i sin forskningsprocess och hänvisar användaren till läraren.   
Jag antar att användaren i sådana fall befinner sig i det som Belkin kallar "anomalous state of 
knowledge". Användaren vet vagt vad hon behöver men kan ännu inte formulera behovet verbalt. 
Får hon däremot en sökträff som motsvarar kunskapsluckan kan hon igenkänna träffen som 
relevant. Inom den kognitiva forskningen ser man det som informationsförmedlarens uppgift att 
så att säga "förlösa" användaren genom att låta denne grundligt diskutera sin fråga inte bara i 
början utan under hela sökmötet (Belkin & Vickery 1985). Mina observationer visar att detta sker 
i viss mån genom att man kommunicerar fler ämnesord som kan ringa in problemställningen. 
Däremot, som jag nämnde tidigare, uppfattar de intervjuade akademiska bibliotekarier den 
grundliga diskussionen av informationsbehovet som lärarens och inte som sin egen uppgift. Här 
kan naturligtvis användarens förväntningar krocka med bibliotekariens formulering av sin tjänst. 
Från de intervjuade akademiska bibliotekariernas sida hörs önskemål om att användarna 
presenterar sina informationsbehov grundligt själva, att de redan kan något om informations- 
sökning, att de är aktiva under sökprocessen och delar ansvaret för att sökprocessen går fram. 
Från användarnas sida hörs önskemål om att deras informationsbehov blir utrett, att 
bibliotekarien lyssnar, att man talar samma språk, att de får relevant information, och att mötet 
inte blir en alltför generell informationssökningsundervisning. Dessa yttranden kan tolkas som att 
informationsförmedlarna egentligen önskar en starkare och i sökprocessen mer ansvarstagande 
motpart och att användarna å sin sida vill stärka sin position i mötesdialogen bland annat för att 
få relevant information. Båda parter tycks med andra ord vilja ha mer symmetri i 
mötesrelationen. 
 
När det gäller folkbibliotek pekar intervjun med bibliotekarien som arbetar mycket intensivt med 
tjänsten att även användare på folkbibliotek kan ha förväntningar på att bibliotekarien alltid 
finner information som exakt passar deras behov även om de kan vara vagt uttryckta.  
Enkätmaterialet pekar på att användarna på folkbibliotek i undersökningen ofta använder 
korrigerande åtgärder under sökmötet, oftare än det som angavs på akademiska bibliotek. Jag 
antar därför att utredningen av informationsbehovet och vikten av att få relevant information är 
minst lika viktig för folkbiblioteksanvändare som för användare på akademiska bibliotek.  
Bibliotekets databasutbud kan däremot utgöra ett söktekniskt hinder. 
 
7.6 Mötets kognitiva resultat 
 
Mötets resultat, enligt det kognitiva synsättet, kan återspeglas i den inlärningen som sker under 
mötet. Ingwersen & Wormell skriver att både informationsförmedlaren och användaren lär sig 
under sökprocessen, de får nya insikter om ämnet och om sökvägar och på det sättet kan deras 
kognitiva strukturer förändras. Informationsförmedlingen är med andra ord en problemlösande 
process som kan höja kunskapsnivån hos de medverkande (Ingwersen & Wormell 1993, s. 34). 
 
Enkätundersökningen visar att användarna är de givna vinnarna när det gäller inlärning. De lär 
sig mest både om informationssökning och om ämnet som står i centrum för deras informations-  
behov. Medianen för upplevd inlärning av nya sätt att söka information låg på 8 poäng på en 
tiogradig skala på båda typerna av bibliotek. Användarna, med hjälp av bibliotekariens expertis 
och pedagogik, höjer avsevärt ribban för sina informationssökningskunskaper. En del av 
användarna gav inlärningen maximala poäng. Den positiva utvärderingen beror troligen på att 
sökningen sker i lugn och ro och är starkt knuten till en konkret informationsfråga som 
användaren gärna vill få svar på. Detta till skillnad till exempel från den ordinarie informations-      
sökningsundervisningen på akademiska bibliotek som sker i grupp och är generellt orienterad. 
Enkäten visar användarnas upplevelse av inlärning direkt efter ett bokat möte. Upplevelsen kan 
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naturligtvis blekna efter ett tag även om jag antar att de användare som själva fick sitta vid datorn 
kommer att ha en bättre minnesbild av sökningen. 
 
Enligt den kognitiva psykologin sker inlärningen lättare om personen redan har vissa kunskaper 
på området lagrade i långtidsminnet. Den nya informationen som genom perception lagras i 
korttidsminnet kan, genom association till den kunskap som redan finns, lättare föras vidare till 
långtidsminnet och förhoppningsvis inte glömmas i första taget (se Ingwersen & Wormell 1993, 
s.16-21).  
 
I intervjumaterialet med användare på akademiska bibliotek finns yttranden som pekar på 
inlärningens dilemma. Informanter upplevde att det blev för mycket information på en gång, att 
bibliotekarien ville visa "allt" och man kände resignation inför glömskans makt. För mycket ny 
information som inte kan associeras till tidigare kunskap kan upplevas som informations 
"overload". Dilemmat för en del användare av tjänsten kan i likhet med informanten i 
undersökningen vara att de inte alls har intresse av informationssökning och söktekniker utan 
enbart är intresserade av sitt ämne.  
 
Hypotetiskt antar jag att samma tendens även kan gälla vissa användare på folkbibliotek. 
Enkätundersökningen pekar på att folkbibliotek kan ha fler användare som har mycket låga 
kunskaper i informationssökning även om medianen i undersökningen låg på 6 poäng. 
Hypotetiskt kan dessa användare ha svårt att följa en snabb visning av olika sökvägar och istället 
uppleva "information overload". 
 
Majoriteten av användare på båda typerna av bibliotek i enkätundersökningen upplevde att de 
under det bokade mötet lärde sig även mycket om själva ämnet. Upplevelsen av inlärning kan 
spegla mötets interaktion där bibliotekarien och användaren diskuterar olika ämnestermer som 
lämpliga söktermer och där responsen från informationssystemet kan tillföra nya synsätt på 
ämnet. På så sätt kan användaren uppleva att den nya informationen vidgar gränserna för de 
tidigare ämneskunskaperna. Mötet kan kanske jämföras med en brainstorming som klarlägger 
uppgiften och ger en bättre översikt över ämnet. Inlärningen som gav nya insikter i ämnet 
skattades dock lägre än inlärningen av nya sätt att söka information. 
 
Jag antar att den högt skattade upplevelsen av inlärning hos användarna i enkätundersökningen 
bidrog i stor utsträckning till deras allmänt positiva bedömning av tjänsten. Hela 39 % av 
användarna på akademiska bibliotek som svarade på enkäten tyckte att mötet var värt högsta 
poäng. Troligen utgör användarens känsla av att ha lärt sig något nytt under mötet en stark 
motvikt mot känslan att deras informationsproblem kanske inte kunde utredas grundligt. Mina 
observationer på akademiska bibliotek, i likhet med enkätundersökningen på båda typerna av 
bibliotek, visade nöjda användare. Vid intervjutillfällen med de akademiska användarna nämndes 
ofta glädjen över att ha lärt sig något nytt om informationssökning.  
 
Jämfört med användarna, skattade bibliotekarierna i enkätundersökningen på båda typerna av 
bibliotek sin inlärning under mötet betydligt lägre. Den huvudsakliga inlärningen gällde 
naturligtvis det avhandlade ämnet och inte själva sökmetoderna. Enkätundersökningen visar dock 
att bibliotekarierna upplever att de alltid lär sig något även om litet också på sökområdet.  
Folkbibliotekariernas svar visar att de lär sig mer om nya söksätt, medianen är dubbelt så hög, 
troligen beror det på att de oftare än högskolebibliotekarierna får söka information i okända 
databaser eller på helt nya webbsidor. De gånger som bibliotekarier på båda typerna av bibliotek 
svarade att de har lärt sig mycket om informationssökning under ett möte skattades också 
användarens söktekniska kunskaper högt. Jag antar att sökningen i dessa fall var mer dynamisk 
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och att det är troligt att användaren dirigerade bibliotekarien till mindre kända 
informationskällor. Inlärningen på ämnesområdet skattades däremot ganska högt av de flesta 
bibliotekarier och låg bara något under användarnas egen skattning. Jag antar att den sortens 
inlärning också bidrar till att bibliotekarierna generellt upplever sitt informationsförmedlings- 
arbete som mycket stimulerande.  
 
7.7 Utvärdering av undersökningen 
 
Undersökningens huvudsakliga metodologiska begränsning ligger i att jag under undersöknings- 
perioden inte har kunnat bedriva observation på folkbibliotek och därmed inte heller kunnat 
intervjua användarna av tjänsten. Tjänsten användes inte under den perioden på biblioteket i min 
geografiska närhet där jag kunde bedriva studien. Anledningen till att jag inte ville begränsa 
studien till enbart akademiska bibliotek är att enkätmaterialet från de 4 folkbiblioteken ger grund 
till en jämförelse. Intervjun med folkbibliotekarien som arbetar med tjänsten på ett mycket 
intensivt sätt har ett speciellt värde i och med att den visar "boka en bibliotekarie" - tjänsten när 
den fungerar och kanske är som bäst. Materialet har ett jämförande värde även om vissa av mina 
antaganden i analysen och diskussionen är hypotetiska. Dessa rimliga antaganden bygger på det 
sammanlagda materialet rörande folkbibliotek jag har, inklusive den information som följde med 
de svar som förklarade varför biblioteken inte ville/kunde delta i enkätundersökningen. 
Jämförelsen, även om den saknar en del faktisk information, kan väcka reflektioner hos 
bibliotekarier som vill utveckla den typen av verksamhet. En framtida grundligare undersökning 
av tjänsten på folkbibliotek kan därför föreslås.  
 
8. Resultat och slutsatser 
 
I kapitlet görs en tydligare uppdelning mellan slutsatser från materialet från akademiska bibliotek 
och folkbibliotek.  
 
Akademiska bibliotek 
 
Undersökningen visade att "boka en bibliotekarie"- mötet bygger på en interaktiv 
kommunikation mellan användaren och informationsförmedlaren. Interaktionen är dynamisk, 
användarna i undersökningen upplevde sig själva som aktiva under hela processen och upplevdes 
så även av bibliotekarierna i undersökningen. Användarnas delaktighet visades bland annat i att 
de korrigerade sökningen om den avvek från deras informationsbehov.  
 
Observationer visar också på en kommunikativ interaktiv anpassning mellan parternas 
kunskapsstrukturer under hela eller delar av sökprocessen i form av överenskommelser om 
sökord och sökstrategier lämpliga för sökningen. Det är dock mindre vanligt att användarna på de 
akademiska biblioteken behöver förklara begrepp och termer för bibliotekarien, eller att det är 
särskilt svårt för bibliotekarien att tolka och förklara sökträffar för användaren. Exempel på stora 
kognitiva problem, så som det nämndes av en bibliotekarie i undersökningen, kan vara när 
användaren inte kan språket och dessutom saknar helt datorvana. Under hela sökprocessen sker 
även en dynamisk påverkan från informationssystemets kognitiva struktur genom den feedback 
man får från sökningen. Observationer visade att feedback inte alltid för sökningen fram utan kan 
även bidra till osäkerhet om träffarna inte motsvarar parternas förväntningar.   
 
Kognitiva problem under förmedlad informationssökning kan ha samband med deltagarnas 
kognitiva strukturer eller mentala modeller. Svårigheter som omnämndes i enkätundersökningens 
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öppna svar var bland annat att användarna hade för lite kunskaper om informationssökning för att 
kunna följa med i sökningen. Båda parterna kan ha för lite kunskaper om ämnet vilket utgör en 
kognitiv barriär för en mer dynamisk sökning, detta framkom i enkätens öppna svar och under 
mina observationer. I intervjumaterialet framkom önskan om att bibliotekarien skulle vara bättre 
insatt i ämnet så att sökningen inte blev en alltför generell undervisning i söktekniker. 
 
Enligt det kognitiva synsättet är parternas förkunskaper avgörande för mötets utfall. 
Undersökningen visade att användarna av tjänsten har oftast ganska begränsade kunskaper på 
informationssökningsområdet. När det gäller kännedom om ämnet kan många vara just i början 
av sitt arbete och därför vara mindre insatta i fältets terminologi. Informationsförmedlare som 
arbetar med tjänsten är ofta rutinerade med många års erfarenhet. Detta hindrar dock inte faktum 
att ett sökningsmässigt (okända databaser) eller kunskapsmässigt (okänt ämne) okänt område kan 
upplevas som barriärskapande även av specialister.  
 
Barriärskapande faktorer kan även uppstå på grund av de förväntningar, intentioner och mål som 
styr interaktionen. Intervjuerna antyder att det kan vara svårt för den akademiska informations- 
förmedlaren att leva upp till användarnas förväntningar på informationsrelevans på grund av den 
egna rollens avgränsning och definiering jämfört med lärarens och uppsatshandledarens. 
Tjänstens pedagogiska arbetssätt kan också krocka med användarens önskan att bara nyttja 
expertis och service vilket kan utgöra ett hinder för inlärningen.   
 
Bibliotekariens roll som expert är given i den typen av informationssökning men kan verka 
hämmande på användarens initiativförmåga. Enkätundersökningen hade exempel på användare 
som förväntade sig större egen delaktighet i mötet än de senare upplevde att de fick. Å andra 
sidan fanns det röster bland de intervjuade bibliotekarierna som underströk vikten av en aktiv 
användare. Det är dialogen som kan föra sökningen fram, i dialogen kan användarens 
informationsbehov klarna och fördjupas. Användarens passivitet framfördes som ett hinder för en 
lyckad sökning. 
 
Mer symmetri i dialogen skapas genom att användaren är bättre förberedd inför mötet, därmed 
kan han/hon korrigera och dirigera bibliotekarien i hennes sökning. Hypotetiskt antar jag att 
bokade möten med doktorander eller forskare har mer dialogsymmetri på grund av användarens 
överlägsna ämneskunskaper. Observation visade på att sökningen kunde hindras av att 
användaren saknade egna förslag till sökord. I den situationen kunde bibliotekarien anse att 
användaren inte hade tänkt genom sitt informationsbehov tillräckligt och hänvisa denne till sin 
handledare. Det framgår av undersökningen att bibliotekarierna är angelägna om en jämlik, aktiv 
partner med hänsyn till informationssökningens dynamik och ett bättre resultat för sökningen. 
Användarna å sin sida kan hindras att vara mer aktiva genom att den pedagogiska rutinen lätt kan 
ta över sökmötet. Användarna och informationsförmedlarna som intervjuades på akademiska 
bibliotek hade något skilda uppfattningar om mötets strategi. Användarna på de akademiska 
biblioteken var angelägna att få relevant information, det vill säga utreda informationsbehovet 
grundligt och avgränsa sökningen, medan bibliotekarierna ansåg att det var handledarens uppgift 
att diskutera detta med studenten och ville ha ett mer bearbetat och konkretiserat informations- 
behov att utgå ifrån. 
 
Användarens informationsbehov utreds inte på samma sätt som i den traditionella 
referensmodellen, det vill säga genom en sökintervju. Till skillnad från det traditionella 
referensmötet presenteras informationsbehovet dels skriftligt i förväg vid bokningen, dels utreds 
det under mötets gång genom dialog och interaktion där även informationssystemet genom 
feedback bidrar i processen. Man kan säga att en viss anpassning av användarens och 
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informationsförmedlarens kognitiva strukturer sker redan innan själva mötet. Enligt mina 
observationer bekräftar bibliotekarien sin förståelse av frågan genom en inledande 
sammanfattning vid mötestillfället. 
 
Etiketteffekten som den kognitiva forskningen visar är ett vanligt kognitivt sätt att uttrycka 
informationsbehov på, tycks inte förekomma på de akademiska biblioteken i enkät- 
undersökningen. Användarna tyckte oftast att deras egna söktermer antingen var exakta eller 
överensstämde i stor utsträckning med de som användes i sökningen, vilket tyder på en mer 
genomtänkt presentation av informationsbehovet än det spontana, generaliserande och 
etiketterade. 
 
Intervjuer och observationer på akademiska bibliotek visar att bibliotekarier inte ser det som sin 
roll att fördjupa användarens informationsbehov utan hänvisar istället till handledarna. De 
intervjuade användarna ville däremot gärna se mer utredning kring sina informationsbehov 
redan i början av mötet. Informationsbehovet kan med andra ord komma i kläm mellan 
användarens förväntning på tjänstens mål och bibliotekariens uppfattning om olika yrkesroller. 
 
Enkätundersökningen visade att den förmedlade informationssökningen ledde till inlärning hos 
både användare och informationsförmedlare. Under processen aktiveras sådana kognitiva 
element som perception, minne, frågande och beslutsfattande och därmed även inlärning. 
Användarna, både de intervjuade och de som svarade på enkätfrågor, upplever i första hand att de 
lär sig söktekniker och sökstrategier och inlärningen kan betraktas som en förändring i 
användarnas kognitiva struktur på informationssökningsområdet. Även informationsförmedlare 
lär sig lite nytt vid varje mötestillfälle. Inlärningen visar en individuell variation beroende på 
svårighetsgraden i sökningen och användarnas söktekniska kunskaper. Däremot är inlärningen på 
ämnesområdet i högre grad jämspelt. Både användare och informationsförmedlare i enkät-             
undersökningen upplevde att de lärde sig en hel del om ämnet som var föremål för informations- 
sökningen. Enligt det kognitiva synsättet tyder detta på att de medverkandes kognitiva fält vidgas 
och förändras genom mötesinteraktionen. Förmedlad informationssökning kan med andra ord 
räknas till kognitiva processer som inkluderar tänkande, minne och inlärning och som leder till 
en förändring av de medverkandes befintliga kunskapsstrukturer. 
 
Folkbibliotek 
 
Jämfört med akademiska bibliotek vänder sig folkbiblioteken till en betydligt bredare 
användarskara, inklusive de helt ovana, och informationsförmedlingen präglas av 
folkbibliotekens servicekultur. Av intervjumaterialet framgår det bland annat att man tar hänsyn 
till om användaren vill bli undervisad, och i vilken omfattning, men att bibliotekarien ändå 
försöker att följa den pedagogiska modellen. Även om den förmedlade informationssöknings- 
processen i stort tycks likna den på akademiska bibliotek är den enligt enkätundersökningen lite 
trögare, med mer utredning kring informationsbehovet, mer tolkning av sökträffar och 
förklaringar av tillförlitligheten. Det tycks förekomma mer behov av kognitiv anpassning mellan 
användaren och bibliotekarien i form av begreppsförklaring och kontextualisering av 
användarfrågan.  
 
Informationsförmedlaren på ett folkbibliotek arbetar mer ämnesövergripande och är troligen 
oftare beroende av användarnas kännedom om ämnet. Folkbibliotekarier är även beroende av det 
databasutbud som biblioteket har. När det gäller informationsbehovet kan man troligen säga att 
studievana användare är mer benägna att konkretisera sina informationsbehov och att detta redan 
sker i samband med bokningen och den efterfrågade presentationen av informationsbehovet. 
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Bibliotekarier på folkbibliotek i enkätundersökningen upplevde däremot oftare att 
informationsbehovet var otillräckligt förklarat i förväg och att de bara delvis förstod vad 
användaren ville veta. Det är troligt att dessa informationsbehov kan vara etiketterade. 
 
Användarna på folkbibliotek i enkätundersökningen upplevde sig som aktiva och engagerade 
men i något mindre utsträckning än användarna på akademiska bibliotek. Eftersom flertalet svar 
kom från ett bibliotek är det rimligt att anta att bibliotekariens arbetssätt främjade en dialogisk 
interaktion. När det gäller frågan om användarna behövde korrigera bibliotekariens sökning 
verkade användare på folkbibliotek vara mer aktiva, vilket kan tyda på ett större behov av en 
korrigerande, kognitiv kommunikation troligen beroende på parternas olika förkunskaper. 
Enkätundersökningen gav vid handen liknande kognitiva resultat som på akademiska bibliotek 
det vill säga att sökmötet präglas av inlärning. Inlärningen gäller framförallt användarens 
inlärning på informationssökningsområdet. Både bibliotekarier och användare i 
enkätundersökningen upplever även att de lär sig något om själva ämnet. Undersökningen kan 
sägas representera tjänsten när den är som bäst eftersom bibliotekarier som valde svara på 
enkäten troligen också förestår en mer aktiv och fungerande tjänst.  
 
8.1 Studiens implikation 
 
Avsnittet tar upp mina funderingar kring studiens resultat och dess möjliga implikation. 
I början av uppsatsen har jag beskrivit den nya informations- och undervisningstjänsten "boka en 
bibliotekarie" som ett av flera olika försök från bibliotekens sida att stärka yrkets professionella 
position i dagens informationssamhälle. Om professionen vill befria sig från klyschan om den 
hyschande, ordningsamma, gammaldags bibliotekarien och samtidigt inte vaggas in i sin egen 
myt om den allsmäktiga informationsspecialisten, krävs det enligt min mening, att man återigen 
förändrar våra utbildningar. Man kan ställa sig frågan: utbildar man verkligen bibliotekarier och 
informationsspecialister eller utbildar man, så som en erfaren bibliotekarie nämnde i ett 
sammanhang, enbart magistrar? Bibliotekarieutbildningen har från att ha varit praktisk blivit 
akademisk och teoretisk utan att man behöll den välbehövliga balansen mellan en praktisk 
verklighet och en teoretisk grund. Min undersökning pekar på en komplex kommunikativ 
interaktion vid förmedlad informationssökning. En situation som ställer höga krav på 
informationsspecialisten. Att kunna sökstrategier och sökvägar är en sak som inte automatiskt 
innebär att man efter en utbildning kan sägas vara informationsspecialist. Informations- 
specialisten är alltid samtidigt en förmedlare som måste interagera inte bara med 
informationssystemet men i väsentlig grad med användaren och dennes informationsbehov. 
Forskarna Jennerich (1997, bl.a. s. 10-15) menar att utbildningarna borde lära blivande 
bibliotekarier "the creative art" i referensintervjun för att bäst spåra användarnas egentliga 
informationsbehov. Ingwersen & Wormell uppställer en rad funktioner som är nödvändiga för 
förmedlingsarbetet, där de rent tekniska sökkunskaperna bara utgör en del av det professionella 
kunnandet. Lika viktigt är det att förstå och få fram användarens informationsbehov och att tolka 
materialet och matcha det med användarens frågeställning (Ingwersen & Wormell 1993, s.37). I 
en informationsförmedlingssituation går man in i en kognitiv relation med användaren och utan 
erfarenhet av just detta kan man, enligt min mening, inte sägas vara specialist. Genom att helt 
släppa länken till praktiskt arbete kan våra utbildningar inte ge oss den nödvändiga specialist- 
kompetensen. Om yrket skall värna om informationsspecialist titeln bör våra utbildningar i 
betydligt högre grad inriktas på verkligt referensarbete, helst på bibliotek och under en mentors 
ledning.  
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9. "Boka en bibliotekarie"  och andra informationstjänster 
 
Dagens bibliotek strävar efter att positionera sig i informationssamhället, bland annat genom att 
skapa nya användaranpassade informationstjänster. "Boka en bibliotekarie"- tjänsten kan därför 
diskuteras i en större kontext av nya informationstjänster.  
På akademiska bibliotek kan "boka en bibliotekarie" - tjänsten utgöra ett värdefullt komplement 
till den informationssökningsundervisning som numera ofta är obligatorisk i samband med 
uppsatsarbete på högre akademisk nivå. Om tjänsten används eller inte kan bero på 
marknadsföringen av tjänsten och på bibliotekariernas arbetssätt. I det empiriska materialet 
framgår det att samarbetet med lärarna kan vara av vikt. Användarna i min undersökning 
hänvisade flera gånger till läraren som den som har inspirerat dem att använda tjänsten. 
Marknadsföringen kan med andra ord börja i "föreläsningssalen" eller i "klassrummet". 
Samarbetet kan även vara viktig ur en annan synpunkt, informationsförmedlaren kan genom 
samtal med lärarna skaffa sig en bättre begreppslig föreställning om ett givet ämne och om 
användarnas kommande informationsbehov.  
 
Min undersökning visar att biblioteken experimenterar med de nya tjänsterna. På vissa 
akademiska bibliotek har bokningarna inte fungerat så bra, där har man istället återgått till Online 
tjänsten - jourhavande bibliotekarie. På andra bibliotek har man ersatt tjänsten med 
bibliotekariehjälp i en datorsal på bestämda tider. Vissa forskare, som till exempel Cottrell & 
Eisenberg, menar att akademiska förmedlingstjänster bör ingå i ett mer grundläggande samarbete 
mellan akademiska bibliotek och universitet. Om målet är att lära ut informationskompetens till 
studenterna bör bibliotekarien med sin specialistkompetens vara aktivt deltagande under hela 
forskningsprocessen. Därför pläderar forskarna för en lösning med datorsalar där studenterna inte 
bara söker information utan också skriver och analyserar sitt material och samtidigt i den 
processen har tillgång till en informationsspecialist (Cottrell & Eisenberg 2001, s. 345f). 
 
Även på folkbiblioteken är "boka en bibliotekarie"- tjänsten på ett experimentstadium och de 
flesta folkbibliotek som jag kontaktade ansåg att tjänsten användes alltför sällan för att de skulle 
kunna delta i en undersökning. Folkbiblioteket som samtyckte till observationer hade inga 
bokningar under undersökningsperioden.  
Bibliotekarierna som ansvarar för tjänsten på de olika folkbiblioteken menade själva att tjänsten 
bör marknadsföras bättre. Ofta har man inte kommit längre med marknadsföringen än att tjänsten 
annonserades på bibliotekets eller kommunens hemsida. Någon bibliotekarie nämnde samarbetet 
med lärare på olika vuxenutbildningar som ett sätt att marknadsföra tjänsten. På det biblioteket 
som gav undersökningen ett rikare materialunderlag har bibliotekariens arbetssätt varit 
avgörande. Längre utredande frågor bokades helt enkelt med användarens samtycke, till "en 
stund i lugn och ro". Bibliotekariens arbetssätt bidrog troligen också till att användarna snällt 
fyllde i mina enkäter. 
 
I en intervju med en bibliotekarie ansvarig för utformningen av informationstjänster på ett stort 
skånskt folkbibliotek, fick jag veta att man där satsade på helt andra tjänster än "boka en 
bibliotekarie". Dels hade man för de användare som behövde hjälp med informationssökning 
tillgång till bibliotekspersonal i en datorsal en gång i veckan. Dels ville man utveckla en ny tjänst 
med cirkulerande bibliotekarier, det som på engelska kallas "roving". Enligt informanten vill man 
hellre satsa på de vanliga låntagarna och hon menade att studerande kunde få den hjälp de 
behövde på högskolebibliotek. Man vill istället satsa på de ovana användarna och erbjuda dem 
hjälp där de behöver det, det vill säga vid bokhyllorna. För längre informationsfrågor vill man 
hellre satsa på välbemannade informationsdiskar. Informanten var något skeptisk till "boka en 
bibliotekarie" - tjänsten även om hon ansåg att den kunde utgöra ett komplement. På min fråga 
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om vad hon ansåg om tjänstens popularitet svarade hon att tjänsten har snarare sitt ursprung i det 
som bibliotekarier själva tycker är roligt (avskild stund med en intresserad användare) än att 
tjänsten verkligen springer ur ett användarbehov. Tjänsten, menade informanten, ställer väldigt 
höga krav på att användaren rättar sig efter bibliotekarien.  

 
Du kan tänka dig hur det skulle vara på Ikea om du behövde information och fick höra att 
om du väntar en timme så skall du få det. Det är ett serviceyrke vi har, vi skall vara 
tillgängliga när vi behövs, där vi behövs     

 
Bibliotekarien menade däremot att "boka en bibliotekarie" - tjänsten är bra och berättigad där den 
efterfrågas av användarna. 
 
Man kan ställa frågan om "boka en bibliotekarie" - tjänsten med sin något pedagogiska betoning 
kan väcka större intresse bland folkbiblioteksanvändare. Tjänsten behöver framförallt 
marknadsföras bättre och samarbetet med företag, kommunen och vuxenutbildningar stärkas. Om 
den integreras mer med konkreta informationsbehov hos målgrupper som ännu inte är medvetna 
om vilka möjligheter biblioteket har att erbjuda, så tror jag att den kan fungera lika bra som på de 
akademiska bibliotek där den används flitigt. Bibliotekariens roll som guide och instruktör bör ha 
många användningsområden om folkbiblioteken kan skapa en sådan profil. 
 
10. Sammanfattning 
 
I uppsatsen presenteras "boka en bibliotekarie" - tjänsten som en förmedlad informationssökning 
med dess speciella triangulära interaktion och dynamik mellan informationsförmedlaren, 
användaren och söksystemet. Den interaktiva kommunikationen belyses ur ett kognitivt 
perspektiv som främst berör olika former för anpassning mellan deltagarnas kunskapsstrukturer.  
 
Jag har använt kvantitativ metod i form av enkäter som skickades till de akademiska bibliotek 
och folkbibliotek som ville delta i undersökningen. 5 akademiska och 4 folkbibliotek svarade på 
enkäterna. Jag har använt enkätmaterialet komparativt för att jämföra dessa två typer av bibliotek 
och för att jämföra informationsförmedlarnas och användarnas syn på interaktionen. Jag har 
också använt mig av kompletterande, kvalitativa metoder som observationer och intervjuer. 
Observationer på folkbibliotek och därmed intervjuer med användarna har inte varit möjliga 
under undersökningsperioden och föreslås som en framtida studie. 
 
Enligt den kognitiva forskningen är förmedlad informationssökning ett samspel mellan 
informationsförmedlarens, användarens och informationssystemets kognitiva kunskapsstrukturer. 
Ett samspel som kräver dialog så att parternas kognitiva strukturer kan justeras och harmoniseras 
och sen anpassas till informationssystemets låsta kognitiva struktur. En aktiv dialog är med andra 
ord förutsättningen för förståelse och lärande. Den pågående dialogen är av vikt för att ringa in 
och tillgodose användarens informationsbehov och förmedla relevant information.  
Enkätundersökningen på båda typerna av bibliotek pekar på en interaktiv dialogisk mötes-  
situation med en aktiv användare som även korrigerar informationsförmedlarens sökningar. 
Observationer på akademiska bibliotek bekräftar uppgiften. Bibliotekariens ledande roll i 
dialogen är given men den pedagogiska uppgiften kan verka hämmande på dialogen.  
 
Kognitiva hinder för en lyckad informationsförmedling beror ofta på deltagarnas förkunskaper i 
informationssökning och i det sökta ämnet. Barriärskapande faktorer finns även i deltagarnas 
olika förväntningar på mötessituationen och i förmågan att kommunicera informationsbehovet. 
På folkbibliotek kan även en begränsad tillgång till databaser utgöra ett hinder. 
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Enkätstudien visar att både användare och informationsförmedlare lär sig under sökprocessen 
och därmed kan sägas förändra sina kognitiva kunskapsstrukturer. Användarna upplever att de lär 
sig först och främst mer om informationssökning men även om det aktuella undersökningsämnet. 
Bibliotekarier lär sig mest om det aktuella ämnet och i vissa fall ökar även sina kunskaper om 
informationssökning.  
 
Jämförelsen mellan akademiska bibliotek och folkbibliotek i enkätundersökningen visar stora 
likheter även om förmedlingsprocessen på folkbibliotek tycks vara något trögare med behov för 
fler kognitiva justeringar. 
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Bilagor 
 
BILAGA 1 

Käre informationssökare ☺! 
Jag hoppas att just du vill vara en ängel och ta dig 5 minuter för att fylla i den här enkäten. Jag 
skriver en magisteruppsats på Bibliotekshögskolan i Borås i ämnet Informationssökning och är 
särskilt intresserad av mötesdynamiken mellan proffs och lekmän i en informations- 
sökningsprocess. Sätt kryss i de rutor som du tycker passar bäst med det du har upplevt i 
samband med "boka en bibliotekarie"- tjänsten och lämna den ifyllda enkäten i informations- 
disken eller receptionen. Tusen tack för din hjälp!!!  
 

1) Är du                     Man  □        Kvinna  □  ? 
 

2) Är dina informationsbehov relaterade till:  Gymnasieskola  □  Komvux □  
Högskola/Universitet  □ Annan utbildning  □   Företag  □   Annat/ ex. privat  

informationsbehov  □ 
 

3) Bokade du bibliotekarien för att:  Få hjälp med att lösa ett konkret informationsproblem  □  
Få undervisning i hur man söker  □  Både och  □  Annat, ange gärna med några 
ord............................................................................................ 
 

4) Uppfattar du "boka en bibliotekarie" tjänsten som: Utpräglad servicetjänst  □  
Undervisningstjänst  □  Både och  □     
 

5) Vilka förväntningar hade du i början av mötet: Bibliotekarien hittar information  □ 
Bibliotekarien visar hur jag kan göra själv  □  Båda hjälps åt  □  Annat, ange gärna med några 
ord.............................................................................................     
 

6) Hur blev det under mötet: Bibliotekarien hittade information  □ Bibliotekarien visade hur jag 

skulle göra själv  □  Båda hjälptes åt  □  Annat, ange gärna med några 
ord............................................................................................. 
 
7) Motsvarade termer du valde för att beskriva din fråga de termer som bibliotekarien använde i 

sökningen: Inte alls  □ Delvis  □  I stor utsträckning  □ Exakt  samma □ 
 

8) Deltog du aktivt i sökprocessen: Knappast  □  En del  □  Mesta av tiden □ 
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9) Har du tidigare fått undervisning i informationssökning : Inte alls  □  Mycket lite  □  Något  

□ Tillräckligt  □  Självlärd  □ 
10) Har du provat att själv söka information till din fråga: Nej  □  Delvis  □  Ville ha mer än 

det funna  □  Misslyckades - förklara gärna med några ord.............................................. 
..........................................................................................................................  
  
 

11) Behövde du samtala med bibliotekarien för att korrigera sökningen: Inte alls  □  Enstaka 

gång  □  Flera gånger  □ 
  
 

12) Vilken aktivitet tycker du var mest väsentlig under mötets gång: Att formulera sökfrågan  □  
Att hitta sökord  □  Att bedöma information    □  Att lära sig hur man söker  □ 
 
 
 
13) Har mötet givit dig nya insikter på ämnesområdet? Markera gärna med ett kryss på skalan  
 
       ________________________________________ 
      1                                     5                                   10          
 
 
 
14) Har mötet lärt dig nya sätt att söka? Markera gärna med ett kryss på skalan  
 
       ________________________________________ 
      1                                     5                                   10          
 
 
15) Fick du den hjälp som du förväntade dig? Markera gärna med ett kryss på skalan  
        
       ________________________________________ 
      1                                     5                                   10          
16) Upplevde du att du saknade något under mötet? Beskriv gärna med några ord 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
2006 februari-april 
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BILAGA 2 
 
Kära bibliotekarie! 
Jag skriver en uppsats på BHS om dynamiken i informationssökningsprocessen (handledare 
professor Irene Wormell). Jag intresserar mig för "boka en bibliotekarie" tjänsten eftersom 
sökmötet dels är personligt dels mer omfattande än en vanlig referenstjänst. Jag hoppas att även 

du är intresserad av en närmare studie av denna nya tjänst ☺och vill stödja mig i mitt 
magisteruppsatsarbete. Min förhoppning är att uppsatsen vill tillföra ytterligare något nytt till 
kunskapen om informationssökningsarbetet och vill utvidga dimensionerna kring referens-  
arbetet i dagens bibliotek. Jag ber dig att kryssa för de alternativ du anser överensstämma 
(någorlunda) med dina egna observationer och lämna enkäten till   ..........  
 

1) Är du:    Kvinna  □                Man  □ 
 

2) Verksam i yrket: Nyutexaminerad  □  2-5 år  □   5 -10 år  □  10 - 20 år  □  20 - □ 
 

3) Uppfattar du (eller biblioteket) boka en bibliotekarie -tjänsten som: Utpräglad servicetjänst  □  

Utpräglad undervisningstjänst  □   Både och  □ 
 
4) Fick du reda på användarens informationsbehov på förhand, innan mötet: 

Ja  □    Delvis  □  Nej  □ 
 
5) Motsvarade användarens egna söktermer de söktermer som du senare sökte på: 

Inte alls  □  Delvis  □    I stor utsträckning  □  Exakt samma  □ 
 

6) Vilken typ av frågor ställde du till användaren: Öppna frågor av typen vem, vad hur, var  □  
Slutna frågor av typen - är det?  □  Ledande frågor av typen - så det är alltså  □   
 
7) Var användaren aktiv under sökningsprocessen: 

 Inte alls  □    Mycket lite  □   En del □   Mesta av tiden  □ 
 

8) När enades du och användaren om sökbara termer. I början av mötet  □  I mitten av mötet  □  

Mot slutet av mötet  □ 
 

9) Har du behövt fråga användaren vad informationen skulle användas till?    Ja  □  Delvis  □  
Nej  □ 
 
10) Har du behövt be användaren att förklara de begrepp som fanns i sökfrågan? 

Ja  □  Delvis  □  Nej  □ 
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11) Var det svårt att hitta lämpliga källor för uppgiften? Markera gärna med ett kryss på skalan 
  
       ________________________________________ 
      1                                     5                                   10       
 
12) Hur upplevde du användarens söktekniska kunnande på skalan från inget till mycket bra? 
Markera gärna med ett kryss på skalan 
        
        ________________________________________ 
       
      1                                     5                                   10       
 
 
13) Har sökningen givit dig nya insikter om ämnesområdet? Markera gärna med ett kryss på 
skalan 
 
       ________________________________________ 
      1                                     5                                   10   
 
14) Har sökningen lärt dig nya sätt att söka? Markera gärna med ett kryss på skalan 
      
        ________________________________________ 
      1                                     5                                   10   
 
 
15) Upplevde du att det var stimulerande att arbeta med informationssökning? Markera gärna 
med ett kryss på skalan 
 
        ________________________________________ 
      1                                     5                                   10   
 
16) Var du nöjd med den information som hittades? Markera gärna med ett kryss på skalan 
 
        ________________________________________ 
      1                                     5                                   10   
 
17) Upplevde du att det var svårt att tolka för användaren den information du fick fram?  
Markera gärna med ett kryss på skalan 
 
          ________________________________________ 
      1                                     5                                   10   
 
   
18) Vad upplevde du som den största barriärskapande faktorn i mötet? Förklara gärna med några 
ord............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 
 
2006 - februari - april 
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BILAGA 3 
 
Dataunderlag till kapitel 7.1.1 Den kontextuella bakgrunden 
 
tabell 1. Kön 
 
Kön bibl.akad.bibl. bibl.folkbibl. anv.akad.bibl. anv.folkbibl.
Kvinna 12           86% 4        57% 35           88% 20        74%
Man 2             14% 3        43% 5             13% 7          26%
summa 14 7 40 27 
 
tabell 2. Yrkeserfarenheter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Användarnas söktekniska kunnande 
 
tabell 3. Användarnas sökkunskapsnivå på skala 1-10 enligt bibliotekarier 
skala 1-10 akad.bibl folkbibl 
1 2          6% 4         18% 
2 2          6% 2           9% 
3 4        11% 1           5% 
4 6        17% 1           5% 
5 8        23% 2           9% 
6 5        14% 7         32% 
7 3          9% 1           5% 
8 2          6% 4         18% 
9 2          6% 0 
10 1          3% 0 
bortfall 2 0 
summa 37 22 
                               
median:      5             6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verksam i yrket  
akademiska bibliotek folkbibliotek
ny 1                7%  0 
2-5år 2              14%  2         29%
5-10 år 3              21%  0 
10-20 år 3              21%  2         29%
20 - år 5              36%  3         42%
summa 14  7 
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tabell 4. Användarnas söktekniska förberedelse               tabell.5. Egen sökning innan mötet 
genom undervisning 

 
                                  
    
 

 
tabell. 6. Informationsbehovets kontext 
 
info.behov 
relaterade till akad.bibl folkbibl 
gymnasiet 0 1             4% 
komvux 0 9           33% 
högskola/univ. 40   100% 7           26% 
annan utbild. 0 2             7% 
företag 0 3           11% 
privat 0 5           19% 
summa 40 27 
 
tabell 7. Uppfattningen om tjänstens målsättning 
 
uppfattning 
om tjänsten bibl.akad.bibl bibl.folkbibl. anv.akad.bibl anv.folk.bibl 
service 5           14% 1              5% 4            10% 11          41%
undervisning 7           20% 1              5% 5            13% 2              7%

både och 23         66% 20          90% 30          77% 14          52%
bortfall 2 0 1 0 

summa 37 22 40 27 
 
tabell 8. Användarens intention 
 
användarens 
intention anv.akad.bibl anv.folkbibl. 
lösa info.problem 11           28% 16          59%
få undervisning 11           28% 5            19%
både och 18           45% 6            22%
summa 40 27 
 
tabell 9. Användarens förväntningar på eget deltagande i mötet        
 

             tabell.10. Hur blev det under mötet?                            
 
 
 
 
 

egen sökning anv.akad.bibl folkbibl. 
nej 3             8% 9           33%
delvis 15          39% 11         41%
ville ha mer 14          37% 6           22%
misslyckades 6            16% 1             4%
bortfall 2 27 
summa 40 27 

tidigare 
undervisning anv.akad.bibl. folkbibl. 
inte alls 5             13% 12         44%
mycket lite 11           28% 6           22%
något 22           55% 7           26%
tillräckligt 2               5% 1             4%
självlärd 0 1             4%
summa 40 27 

användarens 
föväntningar akad.bibl. folkbibl. 
bibliotekarien hittar 3           7% 12          44%
bibliotekarien visar hur 24       56% 7            26%
båda hjälps åt 16       37% 8            30%
summa 43 27 

under mötet anv.akad.bibl anv.folkbibl.
bibliotekarien hittade 3            7% 6         22%
bibliotekarien visade 29         63% 12       44%
båda hjälptes åt 14         30% 9         33%
summa 46 27 
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Dataunderlag till kapitel 7.1.2 Interaktionen mellan informationsförmedlaren och  
användaren 
 
Klargörande av användarens informationsbehov 
tabell 11. Visste man användarens info-behov på förhand 

 
 
 
 
 
 
 
 

tabell 12. Öppna, slutna, ledande frågor - metod att ta reda på användarens informationsbehov 
 
inringning av 
info.behovet bibl.akad.bibl bibl.folkbibl. 
öppna frågor 28         61% 15          58%
slutna 8           17% 5            19%
ledande 10         22% 6            23% 
summa 46 26 
 
tabell 13. Kontextskapande frågor 
 
frågan om 
info.behovets 
användning bibl.akad.bibl. bibl.folkbibl.
ja 15          41% 5         23% 
delvis 4            11% 12       55% 
nej 18          49% 5         23% 
summa 37 22 
 
Valet av söktermer och enandet kring en utgångspunkt för sökningen 
 
tabell 14. Överensstämde användarens termer med de termer som bibliotekarien valde vid 
sökningen? 
överensstämmelse 
i valet av 
söktermer 

enl.bibl 
akad.bibl 

enl.bibl. 
folkbibl. 

enl.anv.akad. 
bibl. 

enl.anv. 
folkbibl 

inte alls 4           11% 2              9% 1                 3% 4             15%
delvis 16         43% 10          45% 8               21% 14           54%
i stor utsträckning 8           22% 8            36% 22             56% 7             27%
exakt samma 9           24% 2              9% 8               21% 1               4%

bortfall 0 0 1 1 

summa 37 22 40 27 
 
 
 
 
 

användarens 
info.behov 
på förhand? bibl.akad.bibl bibl.folkbibl. 
ja 23         62% 6         27% 
delvis 14         38% 14       64% 
nej 0 2          9% 
summa 37 22 
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tabell 15. Enandet  kring lämpliga söktermer 
 
enandet kring 
söktermer enl.bibl.akad.bibl. enl.bibl.folkbibl.
i början av mötet 27                66% 14             58%
i mitten 11                28% 6               25%
mot slutet 2                    5% 4               17%
summa 40 24 
 
Klargörande av begrepp och tolkning av information 
 
tabell 16. 
klargörande 
av begrepp bibl.akad.bibl. bibl.folkbibl. 
ja 2               6% 2               9%
delvis 8             22% 9             41%
nej 26           72% 11           50%
bortfall 1 0 
summa 37 22 
 
tabell 17. Var det svårt för bibliotekarien att tolka den funna informationen för användaren? 
 
svårighetsskala 
1-10 bibl.akad.bibl bibl.folkbibl. 
1 14           41% 5                24%
2 5             15% 1                  5%
3 0 3                14%
4 3               9% 4                19%
5 7             21% 3                14%
6 1               3% 4                19%
7 1               3% 0 
8 2               6% 1                 5%
9 1               3% 0 
10 0 0 
bortfall 3 1 
summa 37 22 
 
median:            2                    4  
 
tabell 18. Användarens delaktighet i sökmötet 
 
anv.delaktighet 
i sökmötet enl.bibl.akad.bibl enl.bibl.folkbibl.   

enl.anv. 
akad.bibl 

enl.anv.. 
folkbibbl. 

inte alls 0            1                 5% knappast 0 3            11% 
mycket lite  2                   5% 2                 9% en del 11            28% 13          48% 
en del 6                 16% 9               41% mesta tiden 29            73% 11          41% 
mesta av tiden 29               78% 10             45%    
summa 37 22 summa 40 27 
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tabell.19. Användarens korrigering av sökningen 
 
 
 
 
 
 
 

tabell 20. Användarnas bedömning av mötets väsentliga aktivitet 
 
väsentlig aktivitet anv.akad.bibl anv.folkbibl. 
formulera sökfrågan 9            21% 9             30%
hitta sökord 10          23% 5             17%
bedöma info. 3             7% 8             27%
lära sig söka 21         49% 8             27%
summa 43 30 
 
Dataunderlag till kapitel 7.1.3  Interaktionen med informationssystemet 
 
tabell 21. Svårighetsgraden att hitta relevant information 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   median:     3            4, 5  

 
tabell 22. Informationsrelevansgraden  
 

  
6 4            12% 6            27% 
7 10          29% 6            27% 

8 6            18% 2              9% 
9 6            18% 4            18% 
10 2              6% 1              5% 

bortfall 3 0 
summa 37 22 

median:      7                 7  

korrigering anv.akad.bibl anv.folkbibl. 
inte alls 14          37% 4              15%
enstaka gång 14          37% 10            37%
flera gånger 10          26% 13            48%
bortfall 2 0 
summa 40 27 

svårt att 
hitta källor bibl.akad.bibl. bibl.folkbibl. 

skala 1-10   
1 11          31% 2                 9%
2 5            14% 2                 9%
3 3              9% 3               14%
4 0 4               18%
5 3              9% 1                 5%

6 2              6% 7               32%
7 3              9% 2                 9%

8 2              6% 1                 5%
9 2              6% 0 
10 4            11% 0 

bortfall 2 0 
summa 37 22 

bibl.nöjd 
med 
hittad info. akad.bibl. folkbibl. 

 skala 1-10   
1 0 1               5% 
2 1              3% 0 
3 0 0 
4 2              6% 0 
5 3             9% 2               9% 
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Dataunderlag till kapitel 7.1.4 Mötets kognitiva resultat 
 
Nya insikter på ämnesområdet 
 
tabell 23. Bibliotekarier                                          tabell 24. Användare 
 

                               
 

median:      6                 6                         
                   median:       7                  7  
 
Nytt sätt att söka information 
 
tabell. 25. Bibliotekarier                              tabell. 26. Användare 
 
nya sätt 
att söka 

akad.bibl. folkbibl. 

skala 1-10   
1 12          35% 1            5% 
2 12          35% 4           19% 
3 3             9% 0 
4 2             6% 7           33% 
5 4           12% 7           33% 
6 0 0 
7 1             3% 1             5% 

8 0 1             5% 
9 0 0 

10 0 0 
bortfall 3 1 
summa 37 22 
     
median:      2                  4                               median:         8                8  
 
 
 
 

nya 
insikter akad.bibl. folkbibl. 

skala 1 -10   
1 0 0 
2 4           11% 0 
3 3             9% 0 
4 4           11% 2            9% 
5 5           14% 5          23% 
6 5           14% 7          32% 
7 6           17% 4          18% 
8 2             6% 3          14% 
9 4           11% 1            5% 
10 2             6% 0 
bortfall 2 0 
summa 37 22 

nya 
insikter anv.akad.bibl. anv.folkbibl. 

skala 1-10   
1 1              3% 0 
2 0 1            4% 
3 2               5% 0 
4 3               8% 2            7% 
5 2               5% 2            7% 
6 6             16% 6          22% 
7 6             16% 8          30% 
8 10           26% 3          11% 
9 8             21% 4          15% 
10 0 1            4% 
bortfall 2 0 
summa 40 27 

nytt sätt 
att söka anv.akad.bibl. anv.folk.bibl. 

skala 1-10   
1 0       1             4% 
2 1               3% 0 
3 0 0 
4 1               3% 0 

5 3               8% 5           19% 
6 3               8% 5           19% 
7 7             19% 3           11% 
8 11           30% 6           22% 
9 7             19% 5           19% 
10 4               9% 2             7% 
bortfall 3 0 
summa 40 27 
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tabell 27. Användarens upplevelse av mötet 
 
nöjd med 
mötet anv.akad.bibl anv.folkbibl 

skala 1-10  
1 0 0 
2 0 0 
3 1             3% 0 
4 0 0 
5 1             3% 2                  8%
6 0 3                12%
7 7           18% 6                23%
8 5           13% 4                15%
9 9           24% 4                15%
10 15         39% 7                27%
bortfall 2 1 
summa 40 27 
 
median:      9                  8   
 
 
tabell. 28. Informationsförmedlarens uppfattning om sitt arbete med tjänsten 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
median:        9                   9 
 
 

stimulerande akad.bibl folkbibl 
skala 1-10  
1 0 1               5%
2 1             3% 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 1             3% 1               5%
6 1             3% 0 
7 4           11% 2               9%
8 6           17% 3             14%
9 14         40% 12           55%
10 8           23% 3             14%
bortfall 2 0 
summa 37 22 


