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Abstract

Internet has made information more easy to get, but also more difficult to retrieve. There is a

need for information retrieval systems that assure accurate, reliable and up to date information.

Quite a number of both commercial and non commercial search services has been developed on

the Internet. We have made a qualitative study of one for-pay product in particular, NetS�k,

produced by BTJ (Bibliotekstj�nst), Lund. It is a database that contains collected, evaluated

and classified links, and is especially developed to suit public librarians in Sweden. The main

purpose of our investigation was to investigate the need and use of such a reference tool and in

what ways it was especially suitable for the reference desk work situation. Therefore, we have

made a qualitative questionnaire survey in ten public libraries and interviewed thirteen

librarians.

    The analysis shows that public librarians in general suffer for a lack of time to investigate

Internet. They prefer bookmarks, link collections and subject-based databases. They see

NetS�k as a high qualitative made database, though as of yet too small and too expensive,

compared with practically equal, but free information on the Internet. In the future it might be

a necessity to use for-pay search tools, but at the moment they seem to manage the Internet

without them.
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1. Inledning

Vi presenterar h�r en unders�kning av n�gra folkbibliotekariers syn p� Bibliotekstj�nsts (BTJ)

databas NetS�k. Den �r en samling av kvalitetsv�rderade Internetl�nkar avpassade f�r

anv�ndare p� folk- och gymnasiebibliotek. Tillg�ngen till fri information p� n�tet har �kat

v�ldigt, och problemet �r i dag snarare att f� fram relevant och kvalitativ information. Med

NetS�k har BTJ velat skapa ett hj�lpmedel f�r i f�rsta hand referensbibliotekarier i just detta

syfte. Unders�kningen tar upp dels hur en tj�nst som NetS�k i praktiken anv�nds p�

folkbiblioteken, dels vilka attityder den v�cker bland referensbibliotekarier. F�r att f� en

bakgrund till detta har vi fr�gat dem om deras arbetssituation i informationsdisken vad g�ller

informations�tervinning, vilka hj�lpmedel som anv�nds och hur Internet har p�verkat och

kommer att p�verka refererensarbetet i framtiden.

    Under arbetets g�ng har vi kommit i kontakt med m�nga trevliga bibliotekarier, som v�lvilligt

st�llt sin tid till v�rt f�rfogande och delat med sig av sina synpunkter och sin erfarenhet och

som p� s� s�tt medverkat till denna uppsats. Ett stort tack till er alla. Dessutom tackar vi

BTJ:s personal, i synnerhet projektledaren f�r NetS�k, Birger Olsson, som t�lmodigt st�llt

upp och f�rsett oss med bakgrundsmaterial.

NetS�k

NetS�k �r en ny tj�nst, introducerad p� den svenska folkbiblioteksmarknaden i maj 1998. Den

best�r av l�nkar som �r insamlade, katalogiserade, klassificerade och f�rsedda med hj�lptexter

(annotationstexter) av speciella �mnesredakt�rer och folkbibliotekarier. F�r att g�ra den s�

anv�ndarv�nlig som m�jligt har man anv�nt sig av ett gr�nssnitt som �r gemensamt f�r flera

BTJ-produkter, exempelvis ArtikelS�k, och d�rmed v�lk�nt f�r de flesta bibliotekarier.

Layouten �r enkel, s�kv�garna anpassade till bibliotekarier och vana biblioteksanv�ndare

genom �mnesordsindexering och en bl�dderbar katalog i SAB-struktur. F�r den som s� vill

finns �ven ren fritexts�kning att tillg�. Basen har tonvikten lagd p� vuxenresurser, dels med

tanke p� m�lgruppen och dels f�r att inte konkurrera med Skolverkets skolinriktade webbplats

ÓL�nkskafferietÓ. Man s�ker dessutom medvetet efter svenska och nordiska  resurser, vilka

ber�knas utg�ra ungef�r h�lften av posterna i basen. BTJ har ocks� ett avtal med OCLC

(Online Computer Library Center) om att h�mta in poster fr�n databasen NetFirst. Via

f�retagets hemsida kan man f� viss information om NetS�k, d�ribland inneh�llsbeskrivning,
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�mnesindelning, svar p� vanligt f�rekommande fr�gor, prislista och kontaktpersoner.1 Om

urvalskriterierna s�gs d�r enbart att stor vikt l�ggs vid kvalitet, struktur, spr�kbruk och

tillf�rlitlighet.

    Id�n till NetS�k emanerar fr�n en arbetsgrupp med anst�llda fr�n BTJ och Stockholms

stadsbibliotek. Under 1996 diskuterade den vilka tj�nster som svenska folkbibliotek kunde

vara betj�nta av i framtiden. Man tog bland annat fasta p� sv�righeterna med att hitta r�tt i

informationsm�ngden. En referensgrupp best�ende av personal fr�n BTJ och bibliotekarier fr�n

skilda delar av landet bildades i b�rjan av 1997 f�r att diskutera hur en Internetv�gledning f�r

folkbiblioteken skulle kunna se ut. Referensgruppen har d�refter fortl�pande l�mnat

synpunkter p� funktion, struktur, layout mm till de tv� � tre personer p� BTJ som arbetat

med basen (i samarbete med systemavdelningen). BTJ:s projektledare tog kontakt med ett

tiotal bibliotekschefer i kommuner av varierande storlek f�r att utr�na om det fanns intresse

f�r att prenumerera p� en s�dan tj�nst. Samtliga st�llde sig positiva till id�n.2 I maj 1997

b�rjade en sk n�tverksgrupp, best�ende av bibliotekarier verksamma p� bibliotek fr�n olika

delar av landet, arbetet med l�nkinsamlingen. Dessa har olika ansvarsomr�den inom SAB-

systemet och fyller d�r en viss kvot l�nkar per �r. I maj 1998 fick folk- och skolbiblioteken fri

tillg�ng till basen f�r en tre m�nader l�ng testperiod. Det betonades emellertid att basen

fortfarande var under uppbyggnad. Vid tidpunkten f�r v�r unders�kning, dvs i oktober och

b�rjan av november 1998, inneh�ll databasen drygt 2500 poster. Antalet l�nkar ber�knas �ka

med ca 2500-3000 poster/�r. F�rutom en tj�nst f�r projektledning har BTJ avsatt en och en

halv tj�nst f�r insamling, klassificering, underh�ll och uppdatering av l�nkar. Teknik och

katalogisering sk�ter system- respektive BURK-avdelningen (BURK �r BTJ:s bibliografiska

databas �ver olika media p� svenska folkbibliotek).

    NetS�k �r som ovan beskrivits en ganska ny tj�nst och det tryckta material om basen h�rr�r

sig fr�n enstaka artiklar i specialtidskrifter, som Biblioteksbladet (BBL)och Ciceron, samt i

BTJ:s egna alster, BURK-nytt och reklamblad.3 En kortare diskussion om basens

                                                
1 URL: http://www.btj.se/, enstaka sidor se bilagor.
2 Biblioteksbladet (BBL), 1998:1, s. 31.
3 BBL, 1997:9 och 1998:1, BURK-NYTT, 1998 NR 1-2, Ciceron, 4/98.
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existensber�ttigande f�rdes i BBL mellan Ola Gustafsson , skribent p� tidskriften, och Birger

Olsson, projektledare f�r NetS�k.4

                                                
4 BBL, 97:9 s.7 och BBL, 1:98 s. 31.
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2. Syfte

Syftet med denna uppsats �r att unders�ka p� vilket s�tt l�nkdatabasen NetS�k har mottagits

p� n�gra folkbibliotek. Vi vill dels unders�ka hur den anv�nds, dels vilka attityder gentemot

databasen som man kan m�ta bland referensbibliotekarier. F�r att besvara den f�rsta punkten

undrar vi var i referensg�ngen den anv�nds och hur den anv�nds. Tj�nsten har teoretiskt sett

endast kunnat anv�ndas under n�gra m�naders tid (i praktiken r�r det sig oftast om �nnu

kortare tid) och f�r v�l anses vara inne i en utprovningsfas. Men �ven om NetS�k inte gjorts

till en del av den dagliga rutinen b�r en s�dan unders�kning �nd� kunna ge en bakgrund till

deras attityder. V�r huvudfr�ga �r n�mligen om de utifr�n sin erfarenhet av NetS�k anser att

den �r l�mpad f�r referensarbete eller inte. F�r att kunna besvara dessa fr�gor har vi valt att

g�ra en intervjuunders�kning med referensbibliotekarier p� folkbibliotek.

    V�ra fr�gest�llningar lyder som f�ljer:

1.  Var i referensg�ngen anv�nds NetS�k?

2.  Hur anv�nds den?

3.  �r NetS�k l�mpad f�r referensarbete?

    De b�da f�rstn�mnda fr�gorna kommer vi att besvara fortl�pande under analysens g�ng,

medan den sistn�mnda framf�r allt besvaras i slutet av samma analys, i det avsnitt som vi har

kallat ÓTotalkvalitetÓ.

    Vi �r �ven intresserade av att utanf�r v�rt egentliga syfte titta p� behovet av s�khj�lpmedel

p� Internet som �r anpassade speciellt f�r bibliotekarier, i synnerhet NetS�k men �ven andra.

N�got som kan belysa behovsgraden �r huruvida biblioteken �r villiga att betala f�r en tj�nst

som NetS�k, eller om de anser att det �r n�jaktigt att anv�nda kostnadsfria s�khj�lpmedel. Vi

tror att resultatet av v�ra intervjufr�gor kring detta �mne kan vara en hj�lp n�r vi besvarar v�ra

fr�gest�llningar. Vi kommer att bearbeta dessa fr�gor under analysens g�ng, men i f�rsta hand

kommer vi att ta upp behovsfr�gan i kapitlet ÓDiskussionÓ.

    F�r att besvara dessa fr�gor beh�ver vi �ven ta reda p� v�ra informanters syn p� Internet

som helhet, det vill s�ga om de anser att n�tet beh�vs som hj�lpmedel i informationsdisken,

vad de tycker om det och hur de anv�nder det. Det �r en n�dv�ndig f�ruts�ttning f�r att kunna
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unders�ka en specifik tj�nst p� n�tet. Vi vill �ven p� detta s�tt se om det finns n�gra samband

mellan synen p� Internet och synen p� NetS�k.
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3. Metod och material

Metod

Val av teknik

De tekniker f�r att inh�mta data som vi i b�rjan av uppsatsarbetet diskuterade var deltagande

observation, enk�t och intervju. Vi valde att helt och h�llet inrikta oss p� en

intervjuunders�kning. Sk�let till att vi valde bort den deltagande observationen var att vi p�

detta s�tt enbart skulle f� kunskap om anv�ndningen och att vi inte skulle f� den f�rdjupade

kunskap som vi beh�vde. �n s� l�nge anv�nds heller inte NetS�k i tillr�ckligt h�g utstr�ckning

f�r att det skulle ha varit m�dan v�rt.

    N�r det g�llde enk�tunders�kning tyckte vi inte att vi hade nog med f�rkunskaper om vare

sig NetS�k- eller Internetanv�ndningen p� folkbibliotek. Det var d�rf�r sv�rt att precisera

fr�gorna tillr�ckligt f�r att kunna tillverka ett fr�geformul�r med h�g grad av standardisering

och strukturering, dvs med likalydande fr�gor i exakt samma ordning och fasta svarsalternativ.5

Vi ans�g d�rf�r att enk�ten skulle vara ett d�ligt val av teknik och att v�r problemst�llning

skulle besvaras b�ttre genom en intervjuunders�kning.

Typ av intervju

Vi valde att g�ra upps�kande intervjuer eller f�ltintervjuer, d� vi trodde att detta skulle ge den

b�sta kontakten med informanterna. F�ltintervjun tenderar att bli �ppnare och mer avslappnad

�n till exempel telefonintervjun, d�r det �r n�dv�ndigt med en striktare ordning p� fr�gorna och

d�r spontaniteten och karakt�ren av samtal blir sv�rare att uppr�tth�lla. � andra sidan �r det

l�ttare att utf�ra ett st�rre antal intervjuer om man sk�ter dem via telefon. Mot slutet av v�r

unders�kning blev vi trots allt tvungna att g�ra ett par telefonintervjuer, eftersom n�gra av de

bibliotek som vi beh�vde f�r v�r unders�kning l�g f�r l�ngt bort. Vi m�rkte d� tydligt

skillnaderna mellan de olika typerna, men lyckades trots allt f� den information vi beh�vde.

    Vi kom p� ett tidigt stadium �verens om att anv�nda oss av svagt strukturerade intervjuer.

Det visade sig dock snart att vi inte kunde anv�nda denna variant utan vissa reservationer. Den

renodlat ostrukturerade intervjun karakt�riseras av informalitet, fr�gorna �r �ppna, dvs utan

                                                
5 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, 1991, s. 60f.
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svarsalternativ, och formuleras i intervju�gonblicket. Intervjun n�rmar sig samtalet. F�r att ha

n�gon form av ramar f�r intervjun besl�t vi d�rf�r att utg� fr�n vida omr�den, vilka i f�rsta

hand utgjordes av v�ra fr�gest�llningar, s�v�l de formella som de mer informella. F�r att inte

informanterna skulle uppeh�lla sig alltf�r mycket vid diskussioner utanf�r v�rt �mnesomr�de

och f�r att h�lla nere intervjutiden, ins�g vi behovet av att h�lla intervjuerna inom �nnu

stramare tyglar. Dessutom underl�ttar det efterarbetet om svaren kommer i en viss ordning. I

sj�lva verket n�rmade vi oss som synes den formella och strukturerade intervjun.

Intervjuplanen och det s�tt p� vilket vi anv�nde den blev d�rf�r en blandning mellan formellt

och informellt.6 Vi valde att konkretisera fr�gorna inom varje omr�de, men l�t dem med n�gra

undantag vara �ppna; vi l�t fr�gorna f�lja i en viss ordning, men det var inget vi f�ljde slaviskt

under intervjuns g�ng, utan endast om vi m�rkte att denna ordning inte inverkade menligt p�

informantens egna tankebanor. Slutligen f�rs�kte vi h�lla oss till den direkta ordalydelsen i

intervjuplanen, men det h�nde att vi k�nde oss tvungna att anv�nda oss av omformuleringar f�r

att fr�gan skulle passa b�ttre in i sammanhanget. Som helhet har vi f�rs�kt att vara m�na om

att inte l�ta de formella dragen helt ta bort intervjuns samtalskarakt�r.7

Intervjuplanen

F�rutom intervjufr�gor bestod v�r intervjuplan av n�gra inledande delar: en kort presentation,

v�rt syfte, samt en beskrivning av olika aspekter kring v�r intervjuunders�kning i punktform.

Intervjufr�gornas ordningsf�ljd g�r fr�n bakgrundsfr�gor �ver fr�gor om informanternas

erfarenheter till attitydfr�gor. Intervjun b�rjar s�ledes i det enkla och n�raliggande f�r att sluta

med mer komplicerade sakf�rh�llanden. Detta f�r att l�ta informanterna komma in i intervjun

p� ett s� naturligt s�tt som m�jligt.8 Om man bortser fr�n bakgrundsfr�gorna �r de �vriga

uppst�llda s� att de g�r stegvis ned�t fr�n det �vergripande till det mer specifika, fr�n

referensarbete i allm�nhet till Internetanv�ndning och slutligen till NetS�kanv�ndning. I

intervjuplanen finns enbart en fr�ga och en f�ljdfr�ga som direkt ber�r referensarbete samt sex

fr�gor och tv� f�ljdfr�gor om Internet. I sj�lva verket st�lldes fler fr�gor utanf�r planen om

referensarbete och Internet, medan vi oftast h�ll oss till planen n�r det g�llde NetS�k. Svaren

                                                
6 Se bilaga 1.
7 Lantz, A., Intervjumetodik, 1993, s. 17-21; Befring, E., Forskningsmetodik och statistik, 1994, s. 69.
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var mer utf�rliga inom de b�da f�rsta omr�dena, framf�r allt inom Internetomr�det, vilket ofta

tog lika l�ng tid som de resterande tre avdelningarna om NetS�k och om framtiden. Detta

berodde helt enkelt p� att det var inom detta �mne som v�ra informanter hade mest att s�ga. Vi

tyckte �ven att det var viktigt att f� in mycket information om Internet f�r att vi skulle ha en

ordentlig bakgrund till v�r huvudunders�kning. Dessutom ville vi ha m�jlighet att unders�ka

om det fanns n�got samband mellan Internet- och NetS�kanv�ndningen p� biblioteken.

    N�r det g�ller de olika avdelningarna s� �r de tre f�rsta direkt kopplade till v�ra

fr�gest�llningar. Avdelning 1 och 2 �r en kartl�ggning av anv�ndningen av Internet och NetS�k,

medan avdelning 3 f�rs�ker ringa in informanternas attityder till och bed�mning av databasen.

F�r att f� fram svar kring behovet av NetS�k ville vi inte st�lla direkta fr�gor utan l�ta fr�gorna

om anv�ndning och attityder leda fram till en bild av behovet. Att l�ta informanten ta ett direkt

st�llningstagande skulle leda till ett alltf�r kortfattat svar f�r en kvalitativ analys. Exempelvis

kan n�mnas att fr�ga nummer 2 i avdelning 1, ÓAnser du att Internet beh�vs i referensarbetet?Ó,

som regel ledde till mycket kortfattade svar.

    Beroende p� att NetS�k har funnits s� kort tid p� marknaden antog vi att anv�ndningen av

den inte skulle vara s� omfattande just f�r tillf�llet. Vi antog ocks� att detta kunde komma att

�ndras och att det var intressant att f� v�ra informanters syn p� databasens framtida

anv�ndning. D�rf�r tog vi �ven med en avdelning med framtidsfr�gor p� slutet, b�de om

Internets och NetS�ks framtid. Dessa svar kommer att tillsammans med litteraturstudier

utg�ra underlaget till en framtidsdiskussion i slutet av uppsatsen.

Informantgrupper

Informanterna delades in i tre grupper vid bokningen av intervjuerna. De som abonnerade p�

basen, de som vid intervjutillf�llet hade den p� prov och de som testat den under den fria

testperioden. Vi hade tillg�ng till en av BTJ selekterad abonnemangslista, men valde att ta med

fler biblioteksgrupper �n dessa. Folkbiblioteken p� listan var ganska f� och dessutom skulle en

s�dan unders�kning bli alltf�r ensidig, eftersom vi antog att dessa abonnenter skulle vara mer

positiva till databasen. Av dessa abonnerande bibliotek valde vi ut fyra stycken, med en

respondent fr�n vart och ett av biblioteken. F�r att f� fler informanter ringde vi till 28

                                                                                                                                                        
8 Befring, E., s. 70.
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folkbibliotek p� ett l�mpligt avst�nd fr�n Lund.9 Av dessa hade 12 bibliotek testat eller testade

just d� tj�nsten, och vi valde ut sex av dem. Sammanlagt har vi s�ledes varit i n�rmare kontakt

med tio bibliotek. Vid tre av dessa har vi h�mtat tv� respondenter fr�n vart och ett, vilket

f�ljaktligen g�r att vi inalles har utf�rt 13 intervjuer. Vi visste inte om det skulle visa sig vara

n�gon m�rkbar skillnad mellan de olika grupperna, men f�r eventualitetens skull s�kte vi f� en

j�mn f�rdelning h�r emellan och valde ut biblioteken f�rst och fr�mst utifr�n detta kriterium.

Likas� f�rs�kte vi f� med bibliotek av olika storlek, vilket dock var sv�rare.

inv/kommun Abonnemang Provperiod vid intervju Har testat basen

              - 14.999 1 1 2

  15.000 - 29.999 1 2 3

  30.000 - 99.999 1 1

    100.000 - 1

Fig.1 F�rdelning av informantbibliotek p� kommunstorlek och Nets�kerfarenhet

Vi tog med h�gst tv� informanter fr�n samma bibliotek, eftersom det alltid finns en risk att

anst�llda p� samma arbetsplats kan p�verka varandra och d�rf�r ha n�got likartad uppfattning.

Vi kunde ocks� b�ttre uppfylla m�ls�ttningen att ha med b�de st�rre och mindre bibliotek i de

olika testgrupperna.

Provintervjuer

Vi genomf�rde tv� provintervjuer med gymnasiebibliotekarier. Vi valde att intervjua

medlemmar ur denna yrkesgrupp trots att de f�ll utanf�r v�r unders�kningsgrupp. Just d� s�g

det n�mligen ut att bli sv�rt att f� tillr�ckligt m�nga informanter fr�n folkbiblioteken. Vi ans�g

att gruppen gymnasiebibliotekarier, som ocks� �r en av NetS�ks m�lgrupper, var tillr�ckligt

n�raliggande att testa fr�gorna p�. Fr�gorna fungerade, �ven om vi ins�g att vi kanske ibland

skulle f� f�rtydliga en del begrepp.

                                                
9 Informationen om biblioteken h�mtade vi ur Bibliotek i Sverige, TLS Handbok 24 (Tekniska

Litteraturs�llskapet), 1997.
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Intervjuerna

Intervjuerna har genomf�rts som f�ltintervjuer, med tv� undantag som vi av avst�ndssk�l h�ll

per telefon. Intervjul�ngden har i genomsnitt varit omkring 45 minuter (m�jligen n�got kortare

f�r telefonintervjuerna). Vi har medvetet f�rs�kt skapa samma intervjuf�ruts�ttningar genom

att varje g�ng f�lja samma presentation och schema. D� informanterna sj�lva tagit initiativet att

demonstrera NetS�k eller sina Internetbokm�rken, s� har detta genomf�rts.

Arbetsf�rdelningen, en person som stod f�r intervjun och en som ansvarade f�r anteckningar

och renskrivning, har vi v�xlat mellan oss. Registreringen har skett genom anteckningar

kompletterat med bandinspelning som en extra s�kerhet. Alla informanter gick med p� att vi

anv�nde bandspelare. Vid ett tillf�lle stannade bandet mitt i intervjun, men vi lyckades

rekonstruera intervjun ganska bra omedelbart efter�t. Intervjusammandragen f�rvaras av

f�rfattarna, men banden har med h�nsyn till informanternas anonymitet spelats �ver. Direkt

efter intervjutillf�llet har vi haft en gemensam muntlig genomg�ng och f�rtydligade eller

kompletterade d� svaren om s� beh�vdes. Utskriften av intervjun skedde mestadels samma dag

eller dagen efter och d� lyssnade vi samtidigt igenom banden f�r att kontrollera v�ra

anteckningar. Uppl�gget f�r telefonintervjuerna f�ljde samma arbetsg�ng, men intervjuerna

f�ljde striktare intervjuplanens ordning.

    Som tidigare n�mnts har vi inte gjort mer �n h�gst tv� intervjuer p� samma bibliotek. Antalet

intervjuer per dag har vi maximerat till tv�, f�r att inte bli alltf�r tr�tta och oengagerade mot

slutet av dagen. Vi f�rs�kte att planera in intervjuerna med n�gon eller n�gra dagars mellanrum,

f�r att f� tid att bearbeta intervjuerna ordentligt.

Begr�nsningar i metoden

I detta avsnitt t�nker vi diskutera v�r intervjuunders�kning utifr�n begreppen reliabilitet och

validitet.10 Ett m�tinstruments reliabilitet talar om hur tillf�rlitligt dess m�tt beskriver den

verklighet vi vill unders�ka. Enligt Patel och Davidson kan man kontrollera reliabiliteten genom

att unders�ka �verensst�mmelsen mellan olika typer av svarsregistreringar, n�got de kallar

interbed�marreliabilitet. I v�rt fall har vi haft m�jlighet att kontrollera detta genom att vi

anv�nde b�de anteckningar och bandspelare f�r att registrera informanternas svar. P� detta s�tt

                                                
10 Detta avsnitt bygger p� Patel & Davidson, s. 85-88, samt Ejveg�rd, R., Vetenskaplig metod , 1996, s. 67-72.
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har vi kunnat �terv�nda till den ÓlagradeÓ verkligheten f�r att komplettera v�ra anteckningar. I

detta avseende menar vi att v�r unders�kning har en h�g grad av reliabilitet. P� grund av att vi

utf�rde varannan intervju kunde vi dessutom under sj�lva unders�kningens g�ng studera det

som samma f�rfattarpar kallar intervjuareffekt, dvs huruvida intervjuaren p�verkar

informanterna att ge de svar som f�rv�ntas av dem. Vi diskuterade kontinuerligt v�ra brister

och f�rtj�nster i detta och andra avseenden, och lyckades med tiden undvika de v�rsta f�llorna.

Reliabilitetsgraden har i detta senare avseende s�lunda �kat allt eftersom unders�kningen

fortl�pt.

    Vi har emellertid funnit att det har varit sv�rare att pr�va graden av validitet, dvs att man

verkligen unders�ker det man har f�r avsikt att unders�ka. Detta p�pekar ocks� Ejveg�rd:

ÓStr�ngt taget kan den [validitetspr�vningen] endast ske om man har n�got annat m�tt p� det

man m�ter att j�mf�ra med.Ó11 Eftersom vi endast har ett m�tt att m�ta med har vi d�rf�r inte

lyckats hitta n�got riktigt bra s�tt att pr�va denna variabel. Det vi kan s�ga i detta fallet �r att

vi hela tiden utgick fr�n v�ra fr�gest�llningar n�r vi formulerade v�ra intervjufr�gor; vi f�rs�kte

s�lunda h�lla en n�ra koppling mellan problem och metodik.

    P� ett tidigt stadium i v�r unders�kning lade vi m�rke till en brist i v�rt material. I syfte att

ordna informanter till v�r intervjuunders�kning ringde vi som sagt runt till en stor m�ngd

bibliotek och h�rde oss f�r om eventuell NetS�kanv�ndning. Till f�ljd av den fria testperioden

under sommaren hade m�nga h�rt talas om databasen och ibland �ven testat den, men f� hade

b�rjat nyttja den i n�gon st�rre utstr�ckning. Detta berodde i f�rsta hand p� tidsbrist, men

ibland �ven p� bristande behov eller andra faktorer. �ven bland dem som hade valt att f�rl�nga

testperioden eller b�rjat abonnera p� databasen konstaterade vi att de �nnu inte hade b�rjat

anv�nda den i den omfattning som vi kunde ha �nskat. De hade helt enkelt inte gjort databasen

till en del av de dagliga rutinerna och m�nga menade sj�lva att de �nnu inte hade lyckats g�ra sig

en helhetsbild av NetS�k. Inte p� n�got av de st�llen vi reste alternativt ringde runt till hade de

gjort n�gon utv�rdering. Eftersom vi s� tidigt i v�r unders�kning gjorde klart f�r oss att det var

utifr�n dessa premisser som vi skulle arbeta, menar vi att vi har lyckats komma runt denna

brist. Vi inriktade v�rt arbete mot att i h�gre grad unders�ka attityderna till databasen snarare

                                                
11 Ejveg�rd, R., s. 71.
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�n sj�lva anv�ndningen, och l�t fr�gor om Internetanv�ndning i allm�nhet f� en st�rre plats. P�

detta s�tt fick vi likv�l intervjuer som gav oss mycket information.

    Bland de bibliotekarier som vi valde ut till informanter blev det en stor sp�nnvidd mellan

n�gra av dem. En av dem hade enbart anv�nt databasen ett f�tal g�nger, medan en annan redan

anv�nde den flera g�nger per vecka. De allra flesta av dem hade dock anv�nt den i ungef�r

samma utstr�ckning, vilket f�r betraktas som positivt.

    En annan positiv aspekt var att vi med n�got undantag fick intervjua referensbibliotekarier

som antingen var IT-ansvariga p� biblioteket eller i chefsposition, dvs personer som kan s�gas

driva IT-utvecklingen p� respektive bibliotek. Detta har inneburit att v�ra informanter har varit

intresserade av v�rt �mne och v�ra fr�gest�llningar, samt villiga att dela med sig av sina

erfarenheter och kunskaper. Man kan v�nda p� det och peka p� att personer i s�dana

positioner ofta �r i h�g grad positiva till Internet och att vi d�rf�r har g�tt miste om de som har

en annan syn p� mediet. N�r vi har ringt runt och fr�gat efter intervjupersoner har vi dock hela

tiden blivit h�nvisade till personer i ansvarig st�llning. Personer som inte har innehaft en s�dan

st�llning har varit ovilliga att st�lla upp p� grund av att de har anv�nt NetS�k f�r lite eller inte

alls. Vi har s�ledes inte haft n�gon st�rre valm�jlighet n�r det g�ller att v�lja intervjupersoner

p� de olika biblioteken. Kunskapen om NetS�k verkar �n s� l�nge inte tillr�ckligt spridd inom

varje bibliotek f�r att s�dana krav ska kunna st�llas p� en s�dan h�r unders�kning.

Material

Avgr�nsningar

F�r att f� en s� homogen unders�kningsgrupp som m�jligt begr�nsade vi unders�kningen till

att enbart omfatta folkbibliotek och bibliotekarier med tj�nstg�ring i informationsdisken. Vad

g�ller den andra m�lgruppen f�r NetS�k, gymnasiebiblioteken, inf�ll testperioden (maj, juni

och juli 1998) vid en f�r dem mycket ol�mplig tidpunkt. Av de samtal vi har haft med

skolbibliotekarier fick vi intrycket att de p� grund av detta hade testat den i mycket liten

utstr�ckning. Dessutom har vi b�da mer personlig erfarenhet av folkbibliotek. Gymnasie-

biblioteken h�r normalt sett till skolorganisationen, men en del skolbibliotek �r integrerade i
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den lokala folkbiblioteksorganisationen.12 Ett av v�ra informanters bibliotek �r just ett s�dant

integrerat skol- och folkbibliotek, och informanten hade arbetsuppgifter inom b�da dessa

omr�den. I �vrigt har vi dock enbart renodlade folkbibliotek i v�r unders�kning. Vad g�ller

referensbibliotekarier valde vi bort bibliotekarier fr�n speciella referensavdelningar,

musikavdelningar och liknande. Detta gjorde vi f�r att f� samma f�ruts�ttningar f�r v�ra

intervjuer och d�rmed kunna j�mf�ra material fr�n b�de sm� och stora bibliotek.

    Det fanns som vi tidigare p�pekat inte mycket dokumenterat material om NetS�k. V�rt

material grundade sig d�rf�r i huvudsak p� telefonkontakter med NetS�ks referensgrupp (dvs

den grupp som l�mnar synpunkter p� basens utseende och funktion), fem bakgrundsintervjuer

med ansvarig personal p� BTJ, samt de tretton intervjuerna med folkbibliotekarier.

    V�rt unders�kningsomr�de omfattade valda bibliotek i G�taland. Det stora

unders�kningsomr�det berodde fr�mst p� sv�righeten att f� informanter fr�n de ganska f�

bibliotek som abonnerade p� databasen.

    Unders�kningen som helhet �gde rum under h�stterminen 1998. F�ltintervjuerna gjordes

under perioden 981009-981021 och telefonintervjuer en vecka senare, 981028-981102.

Bearbetning av materialet

Under arbetets g�ng skedde en kontinuerlig nedbrytning av intervjusvaren f�r att f� mer

hanterliga data att arbeta med.13 Bearbetningen p�gick fr�n de f�rsta intervjuanteckningarna till

och med analysen. Allt som f�ll utanf�r v�r unders�knings ramar togs bort. Vissa svar

sammanfattades med f�rre ord, och m�nga av dessa f�rkortade svar kunde vi gruppera kring

olika teman. Fr�n b�rjan var dessa teman en rad sammanfattande begrepp, som i m�ngt och

mycket utgick fr�n vissa av v�ra intervjufr�gor men som dock inte hade alltf�r stort inb�rdes

sammanhang. Efterhand som det teoretiska arbetet framskred omformades begreppen, v�xte

samman och konkretiserades. Samtidigt b�rjade man kunna ana att de sinsemellan uppvisade

en struktur. Detta analysarbete fortgick samtidigt som den mer tekniska databearbetningen och

har s�ledes d�rf�r haft stor p�verkan p� densamma. Det teoretiska analysarbetet avhandlar vi i

avsnittet Kvalitet i kapitlet Litteratur och k�llor.

                                                
12 Nationalencyklopedien, 1989.
13 F�r detta avsnitt, jfr Lantz, A., s. 70-99.
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    F�r sj�lva databearbetningen f�rde vi samman de olika informanternas svar fr�ga f�r fr�ga i

st�llet f�r att g� igenom dem intervju f�r intervju. Med anledning av vad vi ovan har sagt kunde

vi p� detta s�tt enklare f� bearbetning och analys att g� hand i hand. Eftersom vissa fr�gor var

f�rh�llandevis �ppna fick vi ibland svar som snarare h�rde till en annan fr�ga, men detta

material sorterades under r�tt fr�ga vid bearbetningen.
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4. Litteratur och k�llor

Referensarbete i teori och praktik

Riktlinjer f�r  referensarbete

Det har under de senaste decennierna kommit riktlinjer och manifest som deklarerar vilken r�tt

och tillg�ng medborgarna b�r ha till information, allt ifr�n �vergripande till mer specialiserade

f�reskrifter om hur referensarbete b�r bedrivas. Folkbiblioteksutredningen, tillsatt 1979, har

gett ut ett flertal skrifter om informationsverksamhet. I Folkbibliotekens

informationsuppgifter, 1982, definierades referensarbete som arbete i b�de yttre och inre tj�nst,

vari den yttre tj�nsten bestod i att svara p� allm�nhetens fr�gor. Tv� �r senare kom

utredningens bet�nkande i SOU 1984:23 d�r man slog fast att folkbibliotekens uppgift var att

h�mta fakta �t och informera l�ntagaren om vilka k�llor som fanns tillg�ngliga.14

    UNESCO publicerade 1994 ett folkbiblioteksmanifest, enligt vilket man borde garantera

medborgarna fri tillg�ng till alla slag av information samt underl�tta utnyttjandet av

informationsteknologi och f�rb�ttra kunskapen om dess anv�ndning. 15

    I Sverige utgavs Regeringsproposition 1996/97:3; Kulturpolitik, som l�g till grund f�r den

nya bibliotekslagen SFS 1996:1596. I lagens andra paragraf st�r att folkbiblioteken skall arbeta

f�r Ófr�mjande av intresse f�r l�sning och litteratur, information och utbildning, samt kulturell

verksamhet. Folkbiblioteken skall verka f�r att datorbaserad information g�rs tillg�nglig f�r alla

medborgareÓ. N�gra tydliga riktlinjer f�r hur referenstj�nsten skall fungera finns emellertid inte.

    Sveriges Allm�nna Biblioteksf�rening (SAB) gav omkring 1990 ut riktlinjer f�r

referensarbete, men menar att dessa nu m�ste uppdateras, eftersom utvecklingen inom b�de

samh�llet som helhet och informationsteknologin i synnerhet har medf�rt �ndrade

f�ruts�ttningar f�r bibliotekens verksamhet.16 I DIK-f�rbundets sm�skrift

Bibliotekarieprofessionen med Yrkesetiska riktlinjer fr�n 1993 gavs generella yrkeskriterier:

bibliotekarien skall fungera som informationsf�rmedlare, pedagog samt kunskaps- och

                                                
14 Falk, H. &Halling, K., Referensarbete - �r det sv�rt, 1997, s. 11, samt SOU 1984:23 s.13.
15 UNESCO folkbiblioteksmanifest 1994, Svenska Unescor�dets skriftserie 2/1995, 1995.
16 BBL 8/89.



19

informationsorganisat�r. Till yrket h�r, bland m�nga andra uppgifter, att v�rdera och sovra

material anpassat till anv�ndarens krav, organisera, katalogisera och sk�ta samlingarna, samt

genomf�ra anv�ndarutbildning.17 Dessa riktlinjer f�ljs upp av en av SAB:s kommitt�er,

Kommitt�n f�r referens- och informationsarbete, som under v�ren 1999 utarbetar mer konkreta

f�rslag till nya riktlinjer. Arbetat grundar sig dels p� FN:s deklaration om m�nskliga r�ttigheter:

Óalla har frihet att s�ka, mottaga och sprida upplysningarÓ, dels p� Guidelines for behavioral

performance of reference and information sciences professionals fr�n American Library

Association (ALA) och E. Z. Jennerich, The Reference Interview as an creative art.18 SAB-

kommitt�n redovisar i sina f�rslag vad som kr�vs f�r att biblioteket skall kunna utf�ra ett

kvalitativt referensarbete. Det g�ller bland annat att h�lla samlingarna aktuella och allsidiga,

samarbeta med andra institutioner, ha adekvata hj�lpmedel f�r medief�rs�rjningen,

bibliotekarier som kan bist� allm�nheten att finna information i de egna samlingarna  eller via

fj�rrl�n samt uppr�tth�lla fortbildning inom yrkesomr�det. Vidare ges etiska r�d hur

bibliotekarien b�r bem�ta l�ntagarna och utf�ra referensintervjun, i detta ing�r ocks� att

bibliotekarien b�r ge anv�ndarutbildning och Óverka f�r ett kritiskt f�rh�llningss�tt till

informationÓ.

Referensarbete i teorin

En aktuell �versikt �ver forskningssituationen inom referensarbete har sammanst�llts av

Gillberg-Wallner och Hessman i Referensarbetets kvalitet - tolkning och verklighet.19 De

redog�r p� ett utm�rkt sett f�r den senaste forskningen utf�rd av auktoriteter som William

Katz, Paul Grogan, Bopp och Smith med flera. Vi kommer inte att lika utf�rligt redog�ra f�r de

mer generella teorierna, utan i f�ljande kapitel ist�llet koncentrera oss p� de begrepp och

teorier som har betydelse f�r v�r unders�kning.

                                                                                                                                                        

17 DIK-Forum, 20/1993, s. 8ff.
18 http://www.sab.se./kom/ref/inledning.htm [1999-03-19]
19 Gillberg-Wallner, S. &Hessman, E., Referensarbetets kvalitet - tolkning och verklighet  (Bor�s:

Publiceringsf�reningen Valfrid, 1997).
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Vad �r referensarbete

Referensarbetets verksamhet delas enligt Katz upp i dels direkt arbete som att svara p�

allm�nhetens fr�gor och anv�ndarundervisning, dels indirekt arbete, som urvals- och

ink�psprinciper, organisation, fj�rrl�n och rutinarbete. I v�r unders�kning kommer vi att f�r

dessa begrepp anv�nda oss av samma begrepp som v�ra informanter, yttre och inre tj�nst. Det

direkta arbetet best�r av flera komponenter; service, dokument och materialresurser, tilltr�de

(dvs att kunderna har tillg�ng till biblioteket), kunnig personal, att det f�rekommer utv�rdering

av serviceprodukten samt yrkesetik.20 Vi kommer att koncentrera oss p� det direkta arbetet,

den yttre tj�nsten, p� det som best�r i att hj�lpa l�ntagaren f� ett adekvat svar p� sin fr�ga. Det

arbetet beh�ver inte vara begr�nsat till det egna bibliotekets material utan kan och b�r str�cka

sig till efterforskningar i andra bibliotek eller institutioner.21

    De fr�gor som st�lls i informationsdisken kan delas in i olika kategorier. Grogan g�r en

detaljerad indelning i �tta kategorier, medan Katz  sammanf�r dem till fyra kategorier. Det �r 1)

de rent administrativa fr�gorna som Óvar finns toaletten?Ó, 2) Óready referenceÓ-fr�gor, som av

v�ra informanter ibland kallats snabba fr�gor, till exempel en kort faktafr�ga eller s�kning av ett

speciellt arbete eller f�rfattare, 3) specifika s�kfr�gor inom ett litet st�rre �mnesomr�de och

slutligen 4) research, s�kning av material till ett st�rre problemomr�de. De tv� sistn�mnda

inrangeras av Katz under begreppet datas�kning. Han delar d�refter in referenshj�lpmedlen i

tv� kategorier, dels de som �r bibliografiska v�gvisare, med referenser till verk i vilka man kan

finna s�kt information, dels de hj�lpmedel som ger svaret direkt och komplett. Han g�r vidare

en genomg�ng av vilka m�tmetoder som kan anv�ndas f�r att m�ta kvaliteten p� referensarbetet

och betonar att s�dana unders�kningar b�r g�ras av erfarna bibliotekarier.22 Man b�r m�ta

antal r�tt, fel eller ej kompletta svar, bed�ma referensintervjun, s�kstrategier och vilka

referensverks som anv�nds, om bibliotekarien v�nder sig till andra bibliotek eller institutioner

f�r att f� fram bra svar och dessutom bed�ma den allm�nna attityden av bibliotekariens

upptr�dande. F�r att kunna genomf�ra detta anser Katz att unders�kningen b�r genomf�ras

som en kombination av ett dolt och ett �ppet test. Amerikanska unders�kningar visade att

                                                
20 Katz, W., Introduction to reference work, 1997:1, s. 13ff.
21 Grogan, D., Practical reference work, 1992 (2 ed.), s. 53.
22 Katz, W., 1997:1, s. 256. Se �ven Katz 1992:1, s 12-15.



21

ungef�r 50-60 % av de snabba fr�gorna besvarades korrekt. En sammanst�llning av

amerikanska unders�kningar finns samlade av Ian Douglas i Reducing Failures in Reference

Service (1988).23 Under 1990-talet genomf�rdes kvalitetsm�tning av referensarbetet �ven p�

en rad nordiska bibliotek. Med hj�lp av dolda och/eller �ppna tester f�rs�kte man m�ta

kvaliteten p� referenstj�nsten och resultaten av dessa kan bland annat ta del av i publikationer

av Salvesen, H�glund och Jansson. Den norska unders�kningen fr�n 1994 konstaterade att det

var l�g r�ttsvarsfrekvens och dessutom d�lig kvalitet p� svaren.24 Orsakerna till detta kunde

enligt Salvesen bero p� d�ligt genomf�rda referensintervjuer, d�lig k�nnedom om det egna

referensmaterialet och att man s�llan gick utanf�r det egna biblioteket f�r att s�ka svaret.25 En

liknande unders�kning gjordes i Sverige 1996 av Britta-Lena Jansson p� uppdrag av Statens

Kulturr�d, d�r hon kom till slutsatsen att referenstj�nsten l�g p� en kvalitetsm�ssigt f�rsvarbar

niv�.26  L�nsbibliotekens resurser utnyttjades inte s�rskilt mycket och det fanns ett ointresse

och m�jligen bristande yrkesstolthet hos bibliotekarie k�ren som orsak till detta. Anna-Lena

H�glund genomf�rde n�got �r senare en �ppen unders�kning, vilken med b�de kvalitativa och

kvantitativa metoder f�rs�kte f� fram bibliotekariernas attityd till referensarbete. H�r framkom

det att bibliotekarierna inte tyckte att de hade tillr�ckligt med tid, stressen i informationsdisken

gjorde att man s�kte l�sa fr�gan p� ett s� ytligt s�tt som m�jligt, ofta genom hj�lp till

sj�lvhj�lp. Bes�karna hade d�remot g�rna tagit emot ett fullst�ndigt svar. Bibliotekarierna

tyckte inte heller att de fick tillr�ckligt med fortbildning f�r att kunna h�lla en h�gre niv� p�

referensarbetet.27

    I dessa unders�kningar har man utv�rderat den tj�nsteprodukt som blir resultatet av

referensbibliotekariens arbete och bibliotekets tillg�ng till referenshj�lpmedel och hur denna

produkts l�mnas till l�ntagaren. Vi har i v�r unders�kning ocks� f�rs�kt att uppskatta en

tj�nsts totalkvalitet och har d� anv�nt oss av Katz och Gr�nroos modeller f�r utv�rdering av

kvalitet. H�r �r det emellertid referensbibliotekariens �sikter, attityder och praktiska erfarenhet

                                                
23 Sutton, E. D. &Edmond, L., ÒThe reference LibrarianÓ, i Bopp, R. & Smith, L., Reference and information

services, 1991, s. 21.
24 H�ivik, T. & H�ivik, H., Hvordan reagerer salt med svavel, 1995,  s. 9.
25 Salvesen, G. & Ulvik, S., Finner biblioteket svaret?, 1994, s. 40 ff.
26 Janssson, B-L., Det h�r var sv�rt, 1996.
27 H�glund, A-L., �ntligen en riktig fr�ga, 1997, s. 122.
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av tj�nsten som ligger till grund f�r utv�rderingen av NetS�ks totalkvalitet. Detta kommer att

redovisas mer utf�rligt i avsnittet Kvalitet p� sidan 29ff.

Beskrivning av referensprocessen

Innan man n�r fram till ett f�rdigt svar, s� sker det en process som best�r av referensintervju

och besvarande av s�kfr�gan.28 I denna process ing�r �tta steg: 1) problemet, 2)

informationsbehovet, 3) initialfr�gan, som m�ste formuleras inom l�ntagaren, 4) klarg�rande

fr�gor, dvs bibliotekarien m�ste utreda hur steg 1-3 kommit till, det v�ra informanter kallar f�r

avgr�nsning eller insn�vning av fr�gan. F�rst d�refter funderar man �ver 5) s�kstrategien, dvs

hur och var informationen finns lagrad och vilken s�kv�g man b�r v�lja. Steg 6) �r sj�lva

s�kproceduren, 7) svaret och 8) responsen fr�n l�ntagaren. Sutton och Edmond-Holt anser att

en v�l genomf�rd referensintervju �r det viktigaste i hela referensarbetet.29 Samma inst�llning

har Katz , som anser att man inte bara skall visa var l�ntagaren kan finna l�mpliga k�llor, utan

�ven g�ra en uppf�ljning av referensfr�gan. Tyv�rr g�r tidsbrist att detta ofta f�rsummas.

    Det �r ocks� v�ldigt viktig att ge sig tid till att utf�ra sj�lva avgr�nsningen av fr�gan

grundligt.30 Wilson sammanfattar i f�ljande punkter hur man b�st preciserar referensfr�gan:

materialet begr�nsas till 1) spr�k, 2) tidsperiod, 3) format (ex om l�ntagaren vill ha en

monografi, tidskrift, karta, film, bibliografi, referensverk etc) och till sist 4) p� vilken

kunskapsniv� materialet b�r vara. 31 D�refter m�ste bibliotekarien formulera fr�gan, bilda en

hypotes om l�mplig s�kv�g samt �vers�tta fr�gan till ett spr�k som passar valet av k�lla. Det

sistn�mnda kr�ver st�rre noggrannhet om det g�ller datas�kningar med fastst�lld vokabul�r.32

Wilson ger en konkret beskrivning av vilka s�kstrategier som �r l�mpligast att anv�nda: 1)

browsing - dvs man ser vad som finns i samlingarna och g�r direkt till materialet i fulltext,

2) f�ljer upp referenser (foot note chasing), dvs g� bak�t i tiden eller tv�rtom genom att

                                                
28 Grogan, D., s. 50-51 och s. 66.
29 Sutton, E .D. & Edmond-Holt, L., s. 45, i Bopp, R. & Smith, L., 1995.
30 Sutton, E. D. & Edmond, L., s55, i Bopp, R. & Smith, L., 1991, och Grogan, s. 64 .
31 Wilson, P.,  ÓSearching: Strategies and EvaluationÓ, s.153 ff, i White, H. Bates, M. Wilson, P., eds., For

information specialists - Interpretations of Reference and Bibliographic Work, 1992.
32 Grogan, D., s. 110 ff.
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3) v�lja ut ett erk�nt verk och genom citation search f� fram nyare verk, 4) konsultera andra

eller 5) g�ra en indirekt s�kning via kataloger, bibliografier och register. N�r man har funnit

svaret, skall det ges direkt fr�n dokumentet, s� att en auktoritetskontroll kan g�ras av

l�ntagaren.33 Wilson beskriver ocks� hur man m�ter hur pass framg�ngsrik en s�kning varit.34

Man tar antalet precisa svar och delar med det totala antalet tr�ffar, det ger ett resultat

uttryckt i procent.

Referensarbete i praktiken

Bibliotekarierna vi intervjuade arbetade samtliga, utom en, aktivt med referenstj�nst, men

under lite olika betingelser. Vi st�llde en direkt fr�ga om n�r i referensarbetet NetS�k anv�ndes.

Den, samt information som kommit fram genom �ppnare fr�gor redovisas h�r f�r att ge, om �n

summariskt, den bild av referensarbetet vi kunde f� genom v�ra intervjuer. L�ge, bemanning,

passl�ngd, ÓtryckÓ p� informationsdisken, typ av bes�kare och tillg�ngen till referenslitteratur

�r variabler som man m�ste ta i beaktande n�r man unders�ker arbetet i en informationsdisk

och hur pass bra service l�ntagaren d� kan erbjudas. Ofta satt man som ensam ansvarig i

informationsdisken och passtiden var vanligen tre timmar. P� mindre bibliotek verkade man ha

l�ngre pass, ibland upp till fem timmar i str�ck. Bibliotek med m�nga skol- och Komvuxelever

bland sina bes�kare fick oftare fr�gor som kr�vde snabba svar (12, 13).35 Helst ville man ha

svaret direkt eller �tminstone tillg�ng till dokumentet omedelbart. Eleverna brukade ocks�

beh�va mer hj�lp med avgr�nsningen av fr�gan, n�got som tv� av v�ra informanter, 3 och 13,

p�pekade. Att avgr�nsa referensfr�gan ans�gs viktigt f�r allt referensarbete, inte bara f�r

skolelever. En ordin�r fr�ga ans�gs f� ta ungef�r en kvart, men det berodde till en del p� hur

mycket k� det var vid referensdisken. Det fanns en stor vilja bland v�ra informanter att ge

l�ntagaren svar. Det var n�got vi m�rkte n�r vi fr�gade om hur l�ng tid en s�kning p� n�tet fick

ta. ÓOm l�ntagaren sitter kvar i lokalenÉ.s� kan man ju h�lla p� i princip tills l�ntagaren g�r

hem i s� fallÓ, svarade till exempel informant 5. Informant 4 n�mnde i samband med hur l�nge

han s�kte p� Internet: ÓSedan kan det h�nda att jag ger l�ntagaren mera, t ex bokar tid p�

Internetdatorerna som �r f�r allm�nheten. Visar och g�r igenom att h�r kan du s�ka om de

                                                
33 Grogan, D., s. 155.
34 Wilson, P., s. 157.
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systematiskt skall g� igenom ett stort material.Ó En del bibliotek hade olika f�rutbest�mda

strategier f�r hur fr�gorna hanterades. En del l�t fr�gor som ej kunde besvaras meddetsamma g�

vidare till n�sta tj�nstg�rande i disken (4, 8), medan andra hade som policy att den som tog

emot fr�gan ocks� slutf�rde den (10, 12, 13).

Internet i referenstj�nsten Ð tidskriftsdiskussion

I amerikanska och brittiska bibliotekstidskrifter f�rs en diskussion om hur man b�r hantera den

�kande informationsm�ngden. L�ntagaren har i och med den nya teknologin f�tt h�gre krav p�

referenstj�nsten.36 Alec Gallimore skriver i Journal of Librarianship and Information  Science

att det har kommit att bli en f�rv�ntning och ett krav fr�n alla delar i samh�llet att det skall

finnas tillg�ng till IT-system p� folkbiblioteken. 37 Trenden g�r enligt honom mot en

slutanv�ndartillg�ng till IT-systemen p� folkbiblioteken. Biblioteken m�ste inse att l�ntagarnas

kunskaper om och m�jligheter att ta fram information har �kat stort tack vare Internet.

Sv�righeten �r inte l�ngre att f� fram material, det klarar l�ntagarna numera oftast lika bra eller

tom b�ttre �n bibliotekarierna. Problemet �r i st�llet att ta fram relevant material med en

�versk�dlig informationsm�ngd, avpassat f�r behovet och anpassat till fr�gans niv�. Samma

tankar framf�rdes i Library Journals ledare, d�r man referererat en retreat p� Syracusa

University, NY. Chuck McClure, Internet research professor, ans�g att folk begravdes i

information och beh�vde hj�lp med att finna den b�sta s�kv�gen och informationen.

Bibliotekarierna borde d�rf�r l�ra sig att analysera och v�rdera information, inte l�ngre bara att

�terfinna den.38 Genom att medvetet �ka anv�ndbarheten av informationen med hj�lp av

sovring och kvalitetsgranskning tillf�r man ett �kat v�rde till bibliotekarietj�nsten, en s k value-

added tj�nst.39

                                                                                                                                                        
35 En presentation av v�ra informationer finns p� s. 38f.
36 Huang, S., ÒIntroduction: Modern library technology and reference servicesÓ, i Huang, S., ed., Modern

library technology and reference services, 1993, s. 1-3.
37 Gallimore, A., ÓA Public Library IT strategy for the milleniumÓ, Journal of Librarianship and Information

Science, sept 1996, s. 150.
38 Berry III, John N., ledarartikel i Library Journal 05/15/98, Vol 123, nr 9, s 6.
39 Stephens, D., ÓValue is added to an existing resource when deliberate steps are performed to increase its

utility or perceived benefitÓ, Journal of Academic Librarianship, Nov 97, Vol. 23, nr 6, s. 498-504.
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    Cheryl la Guardia vid Harvard Library College ans�g att det fanns risk f�r en �verm�ttnad

av information, ÓoverloadÓ, och f�r att undvika detta borde referensbibliotekarierna v�lja

betaltj�nster, Ófor-pay productsÓ, b�de tryckta och elektroniska.40 De borde d� v�lja produkter

med kvalitet och p� s� s�tt f�rs�ka styra marknaden och tvinga fram en positiv f�r�ndring.

Hon menar dessutom att referensbibliotekarierna, f�rutom att kr�va b�ttre produkter, ocks�

m�ste ha t�lamod att v�nta p� dem. Det h�r inl�gget i den amerikanska debatten �r n�got som

kanske ocks� kan appliceras p� BTJ-produkten NetS�k. NetS�k har profilerat sig som en

kvalitetsprodukt, speciellt utformad f�r yrkesgruppen referensbibliotekarier. I v�r

unders�kning framf�rde n�gra av v�ra informanter �sikten att NetS�k, under f�ruts�ttning att

den indexerar fler poster, kan bli ett v�l anv�ndbart Internethj�lpmedel om Internet forts�tter

att utvecklas i samma takt som hitintills. De f�rutsp�dde en sv�righet att h�lla sig ajour med

nya sidor och att f� �verblick �ver materialet.

    I artikeln ÓUsing the World Wide Web at the reference deskÓ behandlas hur man integrerar

World Wide Webanv�ndning i det dagliga referensarbetet. F�rst b�r man best�mma om fr�gan

verkligen besvaras b�st med hj�lp av Internet. F�r att klara detta f�rsta steg m�ste man k�nna

till vilka materialkategorier webben �r speciellt l�mpad f�r och som det �r troligt att det finns

mycket material om. Artikelf�rfattarna har listat en del anv�ndbara kategorier, men p�pekar att

det absolut inte �r n�gon fullst�ndig lista, eftersom Internet �r ett medium som snabbt �ndrar

sig. Just att man kan n� ut till m�nga och f� ut budskapet v�ldigt snabbt, g�r att det brukar

finnas mycket om p�g�ende evenemang och h�ndelser, ÓhetaÓ �mnen, nyheter, platsannonser,

popul�rkultur som film, television och popul�rmusik. Det brukar ocks� finnas information

fr�n f�retag, regeringar och myndigheter; om sport, medicin, uppslagsb�cker av skilda slag,

turism, resor och naturligtvis m�ngder med information om Internet. Bibliotekspersonalen

m�ste ges tid till att unders�ka vad som finns, l�ra sig r�tt syntax och uppmuntras till att

bygga egna l�nksamlingar och att anv�nda sig av �mnesspecialiserade hemsidor och

bokm�rken.41 Genom v�r unders�kning m�tte och talade vi med m�nga bibliotekarier som hade

                                                
40 la Guardia, C., ÓOnline Links: User«s Needs, Librarians« RolesÓ, s. 10ff, i supplement till Library of Journal,

November 15, 1998/v123/no 9, New York.
41 Dickstein, R. & Greenfield, L. ÓUsing the World Wide Web at the reference deskÓ, Computers in Libraries,

sept 97, s. 61-66.
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en positiv erfarenhet av Internets informationsm�jligheter. Tyv�rr var den vanligaste

kommentaren att man inte hade s� mycket tid f�r att g�ra s�kningar i rent unders�kningssyfte,

l�gga upp bokm�rkessamlingar eller att h�lla sig ajour med f�r�ndringar och nyheter.

Liknande tj�nster p� Internet

Bland de olika typer av s�ktj�nster som man kan finna p� Internet �r f�rmodligen s�kmotorn

och �mneskatalogen de som det finns flest av och som anv�nds flitigast. Eftersom NetS�k �r en

�mneskatalog �r det fr�mst dessa vi har behandlat, men vi ans�g att det kunde vara upplysande

att �ven s�ga n�got om de f�rstn�mnda. Vi kommer d�rf�r att inleda med att redog�ra f�r

skillnaderna mellan dem.

    P� engelska anv�nds ordet search engine b�de f�r att beteckna s�ktj�nster i allm�nhet s�v�l

som sj�lva programvaran om det �r en s�kmotor som avses.42 En s�kmotor kan s�gas inneh�lla

tre komponenter: en robot som h�mtar hem dokument fr�n n�tet, ett index d�r information fr�n

dokumenten st�lls samman och ett gr�nssnitt som till�ter en anv�ndare att s�ka i indexet.43 P�

engelska f�rekommer �ven namnen spiders och crawlers f�r att beteckna samma sak. Exempel

p� s�ktj�nster som �r robotgenererade �r AltaVista, HotBot och Lycos.

    Till skillnad fr�n s�kmotorn �r det oftast m�nniskor som s�ker efter och indexerar resurser i

�mneskataloger (eng. subject directories). Dessa �r uppbyggda som hierarkiska register och �r

av f�rklarliga sk�l oftast l�ngt mindre �n robotgenererade s�ktj�nster. De f�rs�ker hellre ha ett

kvalitativt urval �n vara helt�ckande. Exempel p� �mneskataloger �r Yahoo!, BUBL LINK och

M�lndals l�nkkatalog. Kimmel menar att �mneskataloger kommer att bli allt sv�rare att hantera

och anv�nda ju mer WWW v�xer, och att det beh�vs nya strategier f�r att producera dem.

ÓThe use of human intervention to maintain directories may become infeasible in the future.Ó44

    I dag �r det emellertid m�nga s�ktj�nster som kombinerar b�de en s�kmotor och en

�mneskatalog. AltaVista har s�ledes en tillh�rande �mneskatalog, medan Yahoo! l�ter

anv�ndaren s�ka b�de bland kategorier och webbplatser i sj�lva �mneskatalogen s�v�l som i ett

robotgenererat index. I en del fall kan det d�rf�r vara sv�rt att g�ra skillnad mellan de b�da.

                                                
42 Svenska datatermgruppen. URL: http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a66 [990317].
43 Kimmel, S., ÓWWW Search Tools in Reference ServicesÓ,  i Kinder, R., ed., Librarians on the Internet,

1997, s. 8.
44 Ibid., s. 13.
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    H�r nedan f�ljer n�gra olika s�ktj�nster som i viss m�n kan s�gas konkurrera med NetS�k. I

f�rsta hand �r det som sagt �mneskataloger, men n�gra av dem �r �ven kombinationer.

S�ktj�nsterna �r indelade i tre olika kategorier: ickekommersiella och kostnadsfria,

kommersiella och kostnadsfria, samt betaltj�nster. F�r att begr�nsa v�rt urval av s�ktj�nster

har vi f�rst och fr�mst utg�tt fr�n s�ktj�nster som n�mnts av v�ra informanter under

intervjuerna (varf�r tonvikten i detta kapitel i h�g grad har hamnat p� ickekommersiella och

kostnadsfria s�ktj�nster). Undantagna fr�n denna urvalsmetod �r de tv� betaltj�nster som vi

beskriver, helt enkelt d�rf�r att ingen annan betaltj�nst �n just NetS�k spontant n�mndes av

v�ra informanter. Under ickekommersiella och kostnadsfria s�ktj�nster har vi �ven tagit upp en

dansk �mneskatalog som inte n�mnts av v�ra informanter. Det �r en gemensam satsning av ett

antal danska folkbibliotek f�r att g�ra en biblioteksanpassad �mneskatalog, och eftersom n�gon

liknande satsning inte finns i Sverige �r den ett intressant j�mf�relsematerial.

Ickekommersiella och kostnadsfria s�ktj�nster

Det �r framf�r allt bibliotek och universitet som svarar f�r denna typ av tj�nst. I Sverige finns

bland annat Sves�k, M�lndals l�nkkatalog, SUNETs WWW-katalog och L�nkskafferiet.

Sves�k �r ett ganska nystartat projekt av Kungliga bibliotekets LIBRIS-avdelning.45 Man

s�ker h�r efter svenska l�nkar, vilket ursprungligen gjordes enbart med hj�lp av en s�kmotor

(samma robot som f�r Kulturarw346), men sedan slutet av juli 1998 har man b�rjat med

kvalitetsv�rdering och annotationsf�rsedda l�nkar. Sves�k best�r s�ledes av tv� stycken olika

databaser, en robotgenererad databas och en �mneskatalog, vilka �r s�kbara samtidigt. Den

f�rra f�rs�ker t�cka in allt ÓsvensktÓ p� n�tet Ð Sves�k �r Ót�nkt att fungera som en

nationalbibliografi �ver den svenska delen av InternetÓ47 Ð och i den senare finns f�r tillf�llet

1850 poster. Klassifikationssystemet liknar det som anv�nds vid flera svenska bibliotek i dag,

dvs SAB-systemet, men har utvecklats f�r att enligt dem sj�lva b�ttre passa inneh�llet p�

Internet. N�r man har klickat sig ner i hierarkin till sj�lva l�nkarna �r de f�rsedda med

nyckelord och upphovsman, och via en speciell symbol kan man komma till en fullst�ndig

                                                
45 URL: http://www.svesok.kb.se/ [990318]
46 URL: http://kulturarw3.kb.se/ [990318]
47 URL: http://www.svesok.kb.se/info/index.html [990318]
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post, med bland annat f�rfattare, sammanfattning, SAB och format. P� Sves�ks webbplats

finns �ven utf�rliga beskrivningar f�r vilka urvalskriterier som anv�nds.

    Vidare har m�nga svenska folkbibliotek skapat egna l�nksamlingar. En av de tidigaste och nu

mest k�nda �r M�lndals l�nkkatalog, skapad av en bibliotekarie vid M�lndals stadsbibliotek

som en del av dess webbplats.48 Katalogen f�ljer helt det traditionella SAB-systemet, vilket

f�r antas vara en starkt bidragande orsak till sidans popularitet i synnerhet bland bibliotekarier.

Utom i vissa fall finns det annotationstexter och d� r�r det sig om mycket korta beskrivningar.

M�lndals l�nkkatalog �r numera ocks� en kombinerad tj�nst: direkt fr�n webbplatsen kan man

g�ra fritexts�kningar i l�nkkatalogen, i Sverige, i v�rlden och i Usenet via Evrekas s�kmotor.

Bland andra folkbibliotek som har gjort egna l�nkkataloger av mer eller mindre avancerat snitt

kan n�mnas Malm� stadsbibliotek (NILS)49, Norrk�pings stadsbibliotek (�rjan BergmanÕs

Springboard To Information Bases)50 och Link�pings stadsbibliotek51.

    Swedish University Network (SUNET) har haft en l�nkkatalog �ver svenska webbresurser

sedan 1993.52 Den �r utformad som ett vanligt hierarkiskt register och byggs upp genom att

webbplatserna anm�ls till SUNET, som sedan granskar webbplatserna innan de f�rs in i

katalogen.

    L�nkskafferiet �r ett gemensamt projekt f�r grundskolan, s�rskilt f�r elever i �ldrarna 10-15

�r och deras l�rare, mellan Det svenska Skoldatan�tet, KunskapsN�tet f�r UTbildning

(KNUT) och LUB NetLab.53 L�nkskafferiet �r en renodlad l�nkkatalog och �r hierarkiskt

strukturerad enligt SAB-systemet, dock utan signum. Det finns f�r tillf�llet 2236

kvalitetsgranskade webbplatser. Dessa ges en kortfattad presentation och �r f�rsedda med

s�kbara �mnesord. �ven h�r finns officiella kvalitetskriterier.

    Folkebibliotekernes Netguide �r ett samarbetsprojekt mellan 21 st�rre danska folkbibliotek

och togs i bruk i mars 1998.54 Den v�nder sig i f�rsta hand till folkbibliotekens vuxna

                                                
48 URL: http://www.molndal.se/bibl/ [990318]
49 URL: http://www.nils.malmo.se/nils/ [990318]
50 URL: http://www.nsb.norrkoping.se/linklist/bookmark.asp [990318]
51 URL: http://www.linkoping.se/Bibliotek/jag1.htm#Textversion [990318]
52 URL: http://www.sunet.se/sweden/main-sv.html [990318]
53 URL: http://www.lub.lu.se/skolverket/ [990318]
54 URL: http://www.fng.dk/netguide/fng.htm [990319]
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anv�ndare och i andra hand till referensbibliotekarier vid folkbibliotek. L�nkarna �r utvalda och

beskrivna av bibliotekarier vid de olika inblandade biblioteken. Det �r en ganska j�mn blandning

av danska och icke-danska l�nkar och de beskrivs ofta utf�rligt . P� webbplatsen beskrivs

tydligt katalogens urvalskriterier. Den f�rsta mars i �r hade man 1.079 poster.

    Globalt finns det naturligtvis en stor m�ngd ickekommersiella och kostnadsfria s�ktj�nster.

Vi ska endast n�mna tv�. En av de allra �ldsta �mneskatalogerna p� n�tet �r WWW Virtual

Library, som startades av WWW:s skapare, Tim Berners-Lee.55 Den sk�ts i dag av en l�st

sammanh�llen grupp av frivilliga, vilka ofta kan vara knutna till amerikanska universitet eller

vetenskapliga organisationer, och som underh�ller sina egna �mnesomr�den i stort sett

oberoende av varandra. Strukturen p� startsidan �r hierarkisk, men man kan �ven s�ka i en

alfabetisk lista �ver underordnade �mnesomr�den. Det finns inga beskrivningar av l�nkarna.

Tonvikten �r i h�g grad lagd p� vetenskapliga och andra n�got ÓtyngreÓ resurser. Detta g�ller

�ven BUBL LINK / 5:15, en brittisk l�nkkatalog fr�n The Bulletin Board for Libraries, en

nationell informationsservice f�r h�gskolev�rlden.56 BUBL LINK (den senare akronymen st�r

f�r Libraries of Networked Knowledge) �r klassificerad enligt DDC (Dewey Decimal

Classification), medan BUBL 5:15 �r strukturerad efter �mnen i bokstavsordning. 5:15 betyder

att varje �mne ska ha minst 5 relevanta l�nkar och som mest 15 f�r de flesta av �mnena.

L�nkarna �r utf�rligt beskrivna.

Kommersiella och kostnadsfria s�ktj�nster

Kommersiella s�ktj�nster har som namnet antyder ett f�retag bakom sig och de finansieras

genom reklamint�kter. Vi ska enbart ta upp tv� av dem i korthet, en svensk och en amerikansk.

Evreka �r ett exempel p� en av de kombinerade tj�nster vilka blir allt vanligare p� n�tet.57 Den

togs i bruk s� sent som h�sten 1998 och drivs av Scandinavia Online (vilket �gs bland annat av

Telia). Evreka �r svenska AltaVistas eftertr�dare. Den best�r f�rutom av AltaVistas globala

index �ven av ett svensk index och en �mnesindelad, hierarkisk katalog. Varje l�nk ges en kort

beskrivning.

                                                
55 URL: http://vlib.org/ [990318]
56 URL: http://www.bubl.ac.uk/link/ [990318]
57 URL: http://www.evreka.com/ [990319]
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    En av de mest k�nda s�ktj�nsterna i v�rlden �r Yahoo!, och den beh�ver f�rmodligen ingen

l�ngre presentation.58 Den p�b�rjades 1994 i mycket blygsam skala av n�gra doktorander vid

Stanford University och har sedan dess v�xt ut till ett enormt f�retag. Dess hierarkiska, ganska

fria �mnesindelning har influerat m�nga senare �mneskataloger. Varje l�nk ges en kort

beskrivning.

    De s�ktj�nster som vi har n�mnt under de tv� senaste rubrikerna antingen enbart listar eller

listar och beskriver kort l�nkarna. Vissa s�ktj�nster recenserar eller betygs�tter �ven

webbplatser, till exempel Magellan59, Lycos TOP 5%60 och The Argus Clearinghouse61. Ingen

av dessa har n�mnts av v�ra informanter, men som j�mf�relse till NetS�k kan det vara p� plats

att �tminstone n�mna att de finns.

Betaltj�nster

Dansk BiblioteksCenter har utarbetat en �mneskatalog, Bibliotekernes Internetvejviser,

speciellt f�r danska bibliotek i deras arbete med Internet.62 Den har varit ig�ng �nda sedan

1995, men har tydligen valt att verka i mindre skala: den hade i b�rjan av 1999 enbart 1600

poster.63 Alla poster �r annoterade och katalogen uppdateras automatiskt. F�rutom att DBC:s

egen Internetredaktion arbetar med Vejviseren har man �ven externa medarbetare, f�rst och

fr�mst bibliotekarier. P� sin webbplats har man �ven satt ut vilka kvalitetskriterier man

anv�nder f�r att v�lja ut l�nkar. Av de s�ktj�nster som n�mnts i detta kapitel �r det den som

mest liknar NetS�k.

    NetFirst �r en betaltj�nst som kommer fr�n amerikanska OCLC.64 Den �r t�nkt att hj�lpa

biblioteksanv�ndare att hitta anv�ndbara resurser p� n�tet. I databasen finns n�stan 55.000

poster och dessa har utf�rliga bibliografiska poster, med bland annat sammanfattning, Library

of Congress Headings och Dewey Decimal Classification. P� webbplatsen finns �ven en

ing�ende beskrivning av urvalskriterier.

                                                
58 URL: http://www.yahoo.com/ [990319]
59 URL: http://magellan.excite.com/ [990319]
60 URL: http://point.lycos.com/categories/ [990319]
61 URL: http://www.clearinghouse.net/ [990319]
62 URL: http://www.dbc.dk/vejviser/default.html [990319]
63 URL: http://www.dbc.dk/vejviser/indeks/nytomv2.html [990319]
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Kvalitet

Vi har centrerat mycket av v�r analys kring begreppet kvalitet. Fr�n en mer allm�n diskussion

kring begreppet har vi sett n�rmare p� hur Christian Gr�nroos, professor i ekonomi vid

Svenska Handelsh�gskolan i Helsingfors, ser p� kvalitet. Han har under l�ng tid forskat kring

begreppet, framf�r allt i f�rh�llande till tj�nster, men vi ans�g att hans teorier var anv�ndbara

�ven f�r v�rt syfte. Vi har �ven anv�nt oss av delar av hans modell i v�r analys. I samband med

analysen har vi ocks� anv�nt oss av ett antal begrepp h�mtade fr�n William Katz, som har

utformat sex kriterier f�r att utv�rdera referensarbeten. Vi har tagit upp dem i detta kapitel

d�rf�r att vi ans�g att dessa sex kriterier sammantaget avger ett kvalitetsomd�me om det

utv�rderade f�rem�let. Vi har s�lunda f�rt samman dessa tv� teorier till en sammanfattande

analysmodell som i slut�ndan beskriver den eller de kvalitetsbilder som v�ra informanter har

gjort sig av NetS�k.

Utifr�n en diskussion om kvalitet i Robert M. Pirsigs roman Zen och konsten att sk�ta en

motorcykel samt r�n fr�n forskningen kring tj�nstekvalitet, g�r Richard Ohlsson ett f�rs�k att

ringa in begreppet i en artikel i Biblioteksbladet.65 Han pekar p� att man oftast har sett kvalitet

antingen som en subjektiv, mycket positivt laddad v�rdering av ett objekt eller som en objektiv

verklighet, en egenskap hos de ting vi observerar. I Pirsigs roman f�rordas dock enligt Ohlsson

ett tredje alternativ: ÓKvaliteten �r den sk�rningspunkt d�r subjektet och objektet m�tsÓ.66

Ohlsson forts�tter sj�lv: ÓKvalitet �r allts� inte en egenskap eller ett ting utan en h�ndelse som

p�tr�ffas i det inb�rdes m�tet mellan subjekt och objekt.Ó67

    Inom forskningen kring tj�nstekvalitet �r detta en accepterad insikt. Man talar d�r om

Ósanningens �gonblickÓ f�r att beteckna m�tet mellan kund och tj�nsteleverant�r. Det g�ller att

dels veta vad kunden vill ha, dels kunna prestera det. Ohlsson menar att det snarare handlar om

r�tt kvalitet �n om b�sta m�jliga. Han skriver: ÓKvalitetsniv�n hos en tj�nst eller produkt

                                                                                                                                                        
64 URL: http://www.oclc.org/oclc/netfirst/index.htm [990319]
65 Ohlsson, R., ÓKvalitet i sanningens �gonblickÓ, BBL 5:1998, s. 26f.
66 Ibid., s. 26f. Cit. fr. Pirsigs roman; ingen sidh�nvisning i artikeln.
67 Ibid., s. 27.
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definieras vanligen som f�rh�llandet mellan f�rv�ntad och upplevd kvalitet.Ó68 I den statliga

utredningen Kvalitetsm�tning i kommunal verksamhet finns en liknande definition; d�r s�gs att

kvalitet �r Óalla sammantagna egenskaper hos en produkt (eller tj�nst) som ger den dess

f�rm�ga att tillfredsst�lla uttalade eller underf�rst�dda behovÓ.69 Detta �r en

anv�ndarorienterad definition, dvs man ser kvalitet som n�got som uppst�r i m�tet med

anv�ndaren.70 F�rutom den anv�ndarorienterade brukar man r�kna med fyra andra typer av

definitioner: den transcendentala, den produktorienterade, den produktionsinriktade och den

v�rdebaserade. F�r v�rt syfte r�cker det med att ber�ra anv�ndarorienterad och v�rdebaserad

kvalitet. Med det senare menas ungef�r samma sak som anv�ndarorienterad kvalitet, bortsett

fr�n att man �ven l�ter priset vara en kvalitetsdimension.

    Det vi har sagt ovan kan i stort sett s�gas beskriva kvaliteten hos en tj�nst s�v�l som hos en

produkt. Detta �r viktigt att po�ngtera inf�r den fortsatta diskussionen, eftersom NetS�k har

drag av b�da. En tj�nst brukar inom tj�nstekvalitetsforskningen tillskrivas fyra komponenter:

den �r en process, kunden medverkar i processen och p�verkar b�de resultat och kvalitet, den

produceras och konsumeras ofta samtidigt, och den �r mer eller mindre abstrakt.71 NetS�k,

betraktad som en s�ktj�nst, sammanfaller med de tv� f�rsta komponenterna, i viss m�n med

den tredje, men inte med den sista. F�r att komma fram till slutresultatet, sj�lva l�nkarna,

m�ste anv�ndaren g� igenom en s�kprocess som han sj�lv m�ste bidra till f�r att den ska

lyckas. Resultat och kvalitet �r s�ledes till viss del beroende av anv�ndarens insats. Resultatet

finns emellertid i databasen oberoende av om n�gon s�ker efter dessa l�nkar eller inte, och i den

meningen produceras de inte samtidigt som de konsumeras. I sj�lva s�kprocessen �r dock

anv�ndaren delvis medskapare; den �r inget som sker av sig sj�lvt utan beh�ver anv�ndarens

inmatningar. Hur stor andel av en tj�nst som produceras av kunden skiljer sig mycket fr�n den

                                                
68 Ibid., s. 27.
69 ÓKvalitetsm�tning i kommunal verksamhetÓ, Rapport till Lokaldemokratikommitt�n, SOU 1993:74.
70 Berglund, �. & Zettergren, A-S., Kvalitets- och utvecklingsarbete i teori och praktik, s. 8. Begreppen

ursprungligen h�mtade fr�n Garvin, 1984.
71 Berglund & Zettergren, s. 12; jfr Gr�nroos, C. & Monthelie, C., Service management i den offentliga

sektorn, s. 20f. Denna bok �r indelad i tv� delar, en av vardera f�rfattare. Eftersom vi endast anv�nder oss av den

f�rsta delen skriven av Gr�nroos h�nvisar vi i forts�ttningen till honom.
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ena till den andra.72 I NetS�ks fall �r den i och f�r sig l�g, men trots det en n�dv�ndig

best�ndsdel. N�r det g�ller den fj�rde komponenten kan databasen demonstreras och visas upp

i f�rv�g och �r s�ledes inte abstrakt. NetS�k kan d�rf�r definieras som en tj�nst i den meningen

att den �r en anv�ndarberoende process, men som en produkt i den meningen att denna process

m�ste f�reg� inom vissa i f�rv�g fastst�llda ramar. N�r vi har refererat till bruket av NetS�k har

vi valt ordet anv�ndare i st�llet f�r kund, vilket visserligen �r det vedertagna begreppet n�r

man talar om tj�nster, men som inte passar n�r man talar om en databas utifr�n v�rt

perspektiv.

Gr�nroos

Det Gr�nroos unders�ker �r kvaliteten p� renodlade tj�nster.73 Vi anser dock att hans teori i

stora drag g�r att applicera �ven p� en unders�kning av NetS�k, eftersom han starkt betonar

betydelsen av sj�lva processen och anv�ndarens upplevelse av densamma. Han anser att man

inte enbart kan titta p� slutresultatet f�r att bed�ma kvaliteten utan se det i ett bredare

perspektiv. Man m�ste titta b�de p� vad kunden f�r och hur han f�r detta. Det f�rstn�mnda

kallar Gr�nroos f�r teknisk kvalitet (dvs hur kunden uppfattar det han f�r som slutresultat)

och det senare f�r funktionell kvalitet (dvs hur kunden upplever processen som leder fram till

slutresultatet). Den tekniska kvaliteten kan uppfattas objektivt, men den funktionella

uppfattas alltid subjektivt. F�r en tj�nst �r det ocks� viktigt vilken organisationsprofil eller

image den tj�nsteproducerande organisationen har. Den utg�r Óett slags filter, genom vilket den

faktiska kvaliteten sesÓ.74 Denna sista punkt ans�g vi dock vara av mindre vikt n�r man

studerar NetS�k, eftersom anv�ndaren inte p� samma s�tt beh�ver komma i n�rkontakt med

den bakomliggande organisationen som fallet �r n�r det g�ller en renodlad tj�nst. Dessa tre delar

uppfattas som en helhet av kunden, som en total kvalitetsbild. En god teknisk kvalitet �r en

f�ruts�ttning f�r att totalkvaliteten ska bli bra, men det �r den funktionella kvaliteten som till

sist avg�r om kunden blir n�jd med tj�nsten eller inte. I Gr�nroos modell spelar s�ledes

kundens subjektiva uppfattning, hans attityder om man s� vill, en kritisk roll. Till dessa

                                                

72 Gr�nroos, C., s. 22.

73 Kapitlet bygger p� Gr�nroos, C., s. 20-31.
74 Ibid., s. 24.
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erfarenheter av tj�nsten l�gger Gr�nroos �ven f�rv�ntningar, vilka grundar sig p� tj�nstens och

organisationens rykte (organisationsprofilen), p� reklam och annonser samt p� Óword-of-

mouthÓ-kommunikation, dvs det som personer i omgivningen s�ger om en viss tj�nst eller

tj�nsteproducerande organisation. �ven f�rv�ntningarna har betydelse f�r hur den slutliga

kvalitetsbilden kommer att se ut. Gr�nroos modell ser grafiskt ut p� f�ljande vis:75

Organisationsprofil

F�RV�NTNINGAR

Funktionell
kvalitet

Teknisk
kvalitet

ERFARENHETER

¥ Kommunikation
¥ Word-of-mouth
¥ Organisations-
   profil

Organisationsprofil

 UPPLEVD KVALITETSBILDUPPLEVD KVALITETSBILD

Fig.2. Gr�nroos modell �ver kvalitetsbegreppet. ÓHur upplevs kvaliteten av en tj�nst?Ó

Katz

Utv�rderingen av en referensk�lla basera enligt Katz p� fyra kriterier som p�verkas av

tj�nstens inneh�ll, n�mligen syfte, auktoritet, omfattning och m�lgrupp, samt tv� �vriga,

kostnad och format (vi tar dock upp dem i den ordning som vi har anv�nt i analysen). Man

skulle kunna s�ga att dessa sex sammantaget anger v�rdet eller kvaliteten p� det referensverk

som man vill utv�rdera. Nu var det inte v�r uppgift att utv�rdera NetS�k, utan snarare att

utifr�n de svar v�ra informanter har givit p� v�ra fr�gor rekonstruera de utv�rderingar som de

medvetet eller omedvetet har gjort. Under denna rubrik har vi anv�nt oss dels av William Katz,

Introduction to reference work, dels av en uppsats av Susan Starr, ÓEvaluating Physical

                                                
75 Figuren bygger p� en figur i Gr�nroos, C., s. 28.
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Science Reference Sources on the InternetÓ, i The Reference Librarian.76 Den senare f�rs�ker

applicera Katz kriterier direkt p� Internettj�nster, och g�r vissa modifieringar som varit

anv�ndbara f�r oss. Vi har f�rst definierat begreppet och d�refter i korthet beskrivit var i

f�rh�llande till Gr�nroos dessa kommer in i analysen.

M�lgrupp

M�lgruppen �r enligt Starr en v�sentlig faktor n�r man utv�rderar referensk�llor. Det �r viktigt

att fastst�lla vilken niv� referensarbetet ligger p� och vilken m�lgrupp som det �r avsett f�r.

Katz skriver att det ofta kan vara sv�rt att hitta tydligt avgr�nsade m�lgrupper, och enligt Starr

g�ller detta speciellt referensarbeten p� Internet.

    F�r att kunna uttala sig om m�lgruppen �r det viktigt att beakta hela s�kprocessen, eftersom

det som g�r ett referensverk l�mpligt i detta avseende kan s�kas b�de i hur den fungerar och

vad den producerar. Vi har d�rf�r utrett begreppet m�lgrupp i kapitlet om funktionell kvalitet.

Format

Formatet anger enligt Katz vilken utformning referensk�llan har. Till detta h�r verkets

utformning, d�ribland typografi, symboler och bilder, samt inneh�llets struktur. Det �r viktigt

att det �r l�ttbegripliga och enhetligt utf�rda. Katz menar att den yttre strukturen �r av mindre

betydelse f�r en elektronisk databas. F�r dessa �r det ofta viktigare att unders�ka s�kv�garna.

Starr sammanfattar detta begrepp med att den idealiska referensk�llan kort och gott �r enkel att

anv�nda. Hon till�gger att f� Internetk�llor kommer i n�rheten av detta ideal. Formatet �r dock

ett av de viktigaste omr�dena att unders�ka n�r det g�ller denna typ av k�llor.

    Vi r�knade till detta begrepp s�v�l yttre struktur, som till exempel utseende och

klassificering, som s�kv�gar. Det handlade s�ledes i h�g grad om f�reteelser som b�r r�knas till

den funktionella kvaliteten.

Omfattning

Med omfattning menar Katz att man m�ste se efter om verket a) tillf�r referenstj�nsten n�got

nytt som inte andra referensk�llor har och b) har aktualitet. Det senare �r ett av de viktigaste

k�nnetecknen f�r alla slags referensarbeten,  menar Katz, och n�got man enklast fastst�ller

                                                
76 Katz, W., Introduction to reference work, 1997:2, s. 24-31. Starr, S., ÓEvaluation Physical Science Reference

Sources on the InternetÓ, i Kinder, R., ed., Librarians on the Internet, 1994, s. 261-273.
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genom att kontrollera ett urval av arbetet. Till detta l�gger Starr c) t�ckningsgrad, dvs arbetets

bredd och djup. Hon menar att Internetk�llor ofta tenderar att vara mycket mer fokuserade �n

tryckta k�llor, och att referensbibliotekarier ofta st�ller sig tveksamma till just fokuserade

referensarbeten. Hon avslutar detta stycke med att konstatera: ÓWhile breadth of coverage may

limit the usefulness of some Internet science reference sources, currency of information can

make others invaluable.Ó77

    Detta begrepp t�cker som synes in tre olika f�reteelser som vi har f�rdelat inom olika

kvalitetsomr�den. S�lunda hamnade fr�gan om referensverkets nyhetsv�rde under funktionell

kvalitet, medan aktualitet och t�ckningsgrad hamnade under teknisk. F�r att kunna ta st�llning

till det f�rstn�mnda �r det snarare s�kprocessen som helhet man b�r ta i beaktande �n det

slutliga resultatet. Med de b�da senare �r det tv�rtom just sj�lva slutresultatets aktualitet och

t�ckningsgrad som i f�rsta hand avses.

Auktoritet

Enligt Katz m�ste man f�r att fastst�lla vilken auktoritet f�rfattaren har, a) unders�ka om

f�rfattaren har de kvalifikationer som beh�vs f�r att uppfylla syftet, b) ha i �tanke vilket rykte

utgivaren har n�r det g�ller referensverk och c) ta st�llning till om arbetet i fr�ga pr�glas av

objektivitet och r�ttvisa. N�r det g�ller Internettj�nster kan vi som en f�rdjupning av den

senare punkten ocks� n�mna att Starr anser att det �r viktigt att unders�ka de k�llor som har

anv�nts.

    Vi har valt att unders�ka detta begrepp mer informellt �n vad mallen ovan anger.

Auktoritetsbegreppet hamnade n�mligen lite utanf�r v�ra ursprungliga intentioner med

intervjuplanen och vi har s�ledes f�tt in allt f�r lite material kring det f�r att kunna g�ra en

ordentlig utv�rdering utefter de kriterier som Katz har st�llt upp. Vi st�llde aldrig explicita

fr�gor om BTJ:s auktoritet i v�ra intervjuer, eftersom vi inledningsvis tyckte att det l�g utanf�r

unders�kningens omfattning. Vi trodde att vi indirekt skulle kunna f� in material om v�ra

informanters uppfattning om f�retaget, vilket emellertid inte infriades annat �n till viss del.

Detta �r en brist i v�r unders�kning. Vi valde dock att inte l�mna begreppet helt �t sidan.

                                                
77 Starr, S., ÓEvaluation Physical Science Reference Sources on the InternetÓ, i Kinder, R., ed., Librarians on

the Internet, 1994,  s. 271.
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Begreppet har behandlats som ett uttryck av tillit till produkten, som inte baseras s� mycket

p� produkten i sig sj�lv utan framf�r allt p� dess producenters yrkeskunnande. �sikter i detta

�mne har vi framf�r allt m�tt i diskussionen kring s�ksvarens kvalitet och d�rf�r hamnade

auktoritetsbegreppet under den tekniska kvaliteten.

Kostnad

Kostnaden �r den punkt som b�da f�rfattarna har minst att s�ga om. Katz kallar den Óa major

factor of frustration in the evaluation and purchase of reference worksÓ.78 Han menar att detta

i synnerhet g�ller elektroniska k�llor, framf�r allt p� grund av att kostnaden f�r dessa ofta �r

allt f�r f�r�nderlig. Ofta kan produkter av den nya tekniken ligga l�ngt fr�n det som ett

bibliotek kan t�nkas ha r�d med, menar Katz, och avslutar denna diskussion med att p�peka

att Óbudget, rather than client need, may determine whether a particular work is purchasedÓ.79

    Enligt ett v�rdebaserat syns�tt �r �ven kostnaden en del av kvaliteten. Vi har emellertid att

f�rs�kt att sammanst�lla en prelimin�r totalkvalitet utifr�n en anv�ndarorienterad definition av

kvalitet, utan att ta h�nsyn till v�ra informanters �sikter om kostnaden. F�rst d�refter har vi

lagt in det i den totala bilden. Kostnaden visade sig n�mligen vara en avg�rande faktor f�r

informanternas syn p� NetS�k. Det blev d�rf�r mer �sk�dligt att visa hur bilden s�g ut s�v�l

innan som efter man tog detta begrepp i beaktande.

Syfte

Enligt Katz kan man finna syftet a) direkt i inneh�llet, b) i introduktionen eller c) i

indexurvalet. Detta g�ller i f�rsta hand f�r skriftliga k�llor. Andra tips kan man f� genom

utgivarens beskrivning av materialet eller recensioner. Detta �r speciellt viktigt d� det g�ller

elektroniskt material. Starr anser att det �r sv�rare att finna syftet i referensk�llor p� n�tet,

men att man kan finna det p� en webbplats f�rstasida eller i en hj�lptext. Katz menar vidare att

det viktigaste att g�ra klart f�r sig under denna rubrik �r huruvida f�rfattaren eller

sammanst�llaren uppfyllt syftet.

    Fr�gan �r h�r om v�ra informanter ans�g att deras erfarenheter av NetS�k �verensst�mde

med BTJ:s syfte med databasen. Enligt BTJ:s reklamblad �r syftet att vara ett hj�lpmedel att

                                                
78 Katz, W., 1997:2, s. 24-31.
79 Ibid., s. 24-31.
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s�ka p� Internet, framf�r allt f�r folk- och skolbibliotek.80 F�r detta �ndam�l beskrivs den vara

vederh�ftig och p�litlig, med professionella och effektiva s�km�jligheter. En annan f�rdel som

pr�glar NetS�k �r enligt reklamen kvalitet, och detta definieras som Óen st�ndigt aktuell databas

d�r de indexerade resurserna �r adekvat beskrivna och klassificeradeÓ. Vi kommer att diskutera

detta begrepp allra sist i v�r analys efter att vi har sammanst�llt en anv�ndarorienterad och en

v�rdebaserad kvalitetsbild. Kontentan av denna j�mf�relse har vi anv�nt f�r att besvara v�r

huvudfr�gest�llning om NetS�k anses vara l�mplig f�r referensarbete eller inte.

Analysmodell

F�r v�r analys anv�nde vi b�de Gr�nroos och Katz. I syfte att inordna v�rt material inom vissa

ramar och under n�got vidare begrepp anv�nde vi Gr�nroos modell. Inom dessa ramar tyckte vi

oss dock beh�va samla materialet under �nnu sn�vare begrepp och d�r kom Katz in i bilden. Vi

slog p� s� s�tt ihop tv� modeller kring begreppet kvalitet till en enda. F�r att kunna ta oss

igenom v�rt material st�llde vi fyra fr�gor som f�rde oss fram till v�rt huvudsyfte, vilket

utgjorde det femte och sista ledet i denna analyskedja:

1.  Vilka �r anv�ndarnas f�rv�ntningar och krav p� tj�nsten?

2.  Vilka �r deras erfarenheter av tj�nsten?

3.  Vilket v�rde anser de att tj�nsten har utifr�n de erfarenheter de har gjort av

den? (Anv�ndarorienterad kvalitetsbild)

4.  Vilket v�rde anser de att tj�nsten har om kostnaden r�knas in? (V�rdebaserad

kvalitetsbild)

5.  Tycker de att tj�nstens sammanlagda v�rde motsvarar BTJ:s syfte med

produkten, dvs anser de att NetS�k �r l�mplig f�r referensarbete? (V�rt

huvudsyfte)

Vi anv�nde oss inte av f�rv�ntningar i samma mening som Gr�nroos. I st�llet f�r att unders�ka

informanternas syn p� BTJ och den p�verkan som reklam och annan kommunikation har haft

p� deras attityder till NetS�k, valde vi att g�ra en kartl�ggning av deras Internetvanor och

                                                
80 Se bilaga 2.
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unders�ka deras syn p� mediet i sin helhet innan vi tog itu med sj�lva databasen. Eftersom vi

inte kunde l�ta v�r intervjuplan sv�lla hur mycket som helst blev det oh�llbart att unders�ka

b�da delarna. Sk�let till att vi valde det senare var att vi ans�g att v�rt syfte vinner mer p� att

betona informations�tervinning p� Internet snarare �n synen p� ett specifikt f�retag. Utifr�n

svaren p� Internetfr�gorna har vi i slutet av Internetanalysen skapat en rudiment�r idealmodell

av ett s�kverktyg p� n�tet. Denna utgjorde summan av informanternas f�rv�ntningar och blev

ett filter genom vilket vi senare betraktade deras attityder till NetS�k.

    N�r det g�llde erfarenheter delade vi in dem enligt Gr�nroos schema, och under de b�da

kategorierna funktionell och teknisk kvalitet inrangerade vi n�gra av Katz begrepp. Till f�ljd av

det vi nyss sade om valet mellan Internet och f�retagssyn borts�g vi till st�rsta delen fr�n

begreppet organisationsprofil. Under den funktionella kvaliteten unders�kte vi v�ra r�data

utifr�n format, m�lgrupp och omfattning. Det senare begreppet d�k �ven upp i samband med

att vi f�rs�kte skapa en teknisk kvalitetsbild, denna g�ng tillsammans med begreppet

auktoritet. Vi anv�nde allts� delvis samma begrepp men unders�kte dem utifr�n olika

perspektiv, dels hur de p�verkade bilden av s�kprocessen fram till svaren, dels bilden av sj�lva

svaren.

    De tre avslutande fr�gorna samlade vi under rubriken Slutsatser i analyskapitlet. De �r alla

tre en vidareutveckling av det vi kom fram till i samband med f�rv�ntningar och erfarenheter.

Som vi redan har framh�llit anv�nde vi oss av tv� likartade, men p� en viktig punkt skiljaktiga,

definitioner av begreppet kvalitet: en anv�ndarorienterad och en v�rdebaserad definition. Vi

gjorde f�rst en sammanfattande analys av det vi hade f�tt fram i v�r analys av v�ra

informanters tankar kring funktionell och teknisk kvalitet. P� detta s�tt hoppades vi kunna

skapa en total kvalitetsbild utifr�n ett anv�ndarorienterat perspektiv. D�refter tog vi �ven

h�nsyn till kostnaden och s�g n�rmare p� vilka f�r�ndringar som p� detta s�tt uppstod i

kvalitetsbilden, en bild som d� antog en v�rdebaserad form. Slutligen j�mf�rde vi dessa bilder

med BTJ:s syfte med NetS�k. F�rhoppningsvis har vi p� detta s�tt besvarat v�r

huvudfr�gest�llning kring NetS�ks l�mplighet som Internethj�lpmedel.
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5. Resultat

Presentation av informanter

F�r att undvika den trista uppr�kningen av fiktiva namn har vi f�redragit att beh�lla den

anonyma numrering av informanterna som vi anv�nde under bearbetningen av v�ra resultat.

Med hj�lp av f�ljande presentationer kan den som vill g�ra sig en bild av respektive informant.

I fig. 4 beskriver vi befattning och bakgrund, samt kommunstorlek och informantgrupp f�r

respektive informant. Vi har valt att h�lla beskrivningen ganska kortfattad f�r att kunna ge v�ra

informanter utlovat anonymitetsskydd. Som en extra hj�lp ger vi i fig. 5 en �versiktlig

presentation av f�rdelningen av informanter p� respektive kommunstorlek och

informantgrupp. Vi vill till�gga att f�ljande informanter vid intervjutillf�llena arbetade vid

samma bibliotek: 1 och 2, 3 och 6, 8 och 9.

Nr Befattning Bakgrund Ks81 Ig8

1. Barn- och vuxen-
bibliotekarie

Ca 25 �rs yrkeserfarenhet. L�ng tj�nst p� den nuvarande
arbetsplatsen. Internet i ca 3 �r. Daglig anv�ndning, men
oftast inte i informationsdisken pga tidsbrist. Utbildning i
datoranv�ndning och kortare universitetskurser i
informationsteknik.

2 P

2. Bibliotekschef Ca 25 �rs yrkeserfarenhet och l�ng tj�nst p� den nuvarande
arbetsplatsen. Internet i n�rmare 3 �r. Daglig anv�ndning,
men inte i informationsdisken pga av tidsbrist. Tidig
anv�ndning av dator i biblioteksarbetet och d�refter f�ljt med
i utvecklingen.

2 P

3. Bibliotekarie
IT-ansvarig

Ca 15 �rs yrkeserfarenhet. Arbetar �ven med tillverkning av
hemsidor. Flera l�ngre universitetskurser i IT. Kort
anv�ndning av Internet i informationsdisken, men annars
n�stan dagligen.

2 T

4. Bibliotekschef Ca 20 �rs yrkeserfarenhet och har arbetat ca 10 �r p�
nuvarande arbetsplats. Kortare kurs i Word, men intresserad
och n�stan sj�lvl�rd p� Internet. Knappt tre �rs anv�ndning.
L�ser universitetskurs om Internet. Anv�nder Internet
v�ldigt ofta och g�r vanligen s�kningarna direkt i
informationsdisken.

3 P

                                                
81 Ks = kommunstorlek 1 = -14.999; 2 = 15.000 - 29.999; 3 = 30.000 - 99.999; 4 = 100.000 Ð (jfr fig.1 s.11)
82 Ig = informantgrupper A = Abonnemang p� NetS�k vid intervjutillf�llet; P = Provperiod vid intervjutillf�llet;

T = Har testat NetS�k. (jfr fig.1 s.11)
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5. Biblioteks-
konsulent
Dataansvarig

Drygt 15 �rs yrkeserfarenhet, universitetskurs i dator- och
Internetkunskap. Arbetar f�rutom referensarbete med att
planera kurser f�r bibliotekarier. Har anv�nt Internet i
informationsdisken ca 2 �r.

2 A

6. Bibliotekarie
Informations-
och cirkulations-
ansvarig

Ca 20 �rs yrkeserfarenhet med skiftande
folkbibliotekspraktik innan nuvarande arbete. Har endast
haft tillg�ng till Internet en kortare tid. L�ser kortare
universitetskurs i informationsteknik. Internet anv�nds �nnu
inte i informationsdisken.

2 T

7. 1:e bibliotekarie Tidigare yrkeskarri�r inom universitet. Skiftande
folkbibliotekspraktik. Har haft ca ett �rs Internettillg�ng p�
sin nuvarande och ganska ÓnyaÓ arbetsplats, men har anv�nt
Internet mycket i sitt tidigare arbete. Anv�nder Internet
v�ldigt mycket ute i informationsdisken.

1 P

8. Bibliotekarie Ca 20 �rs yrkeserfarenhet och n�stan lika l�ng tj�nst p� den
nuvarande arbetsplatsen. G�tt kortare kurser i dator-
anv�ndning. Tillg�ng till Internet i ungef�r tv� �r med daglig
anv�ndning ute i informationsdisken.

1 T

9. 1:e bibliotekarie
IT-ansvarig

Drygt 15 �rs yrkeserfarenhet p� i stort sett samma
arbetsplats. Har g�tt en kurs i Word samt en kurs om
datorteknik i praktiken. Internettillg�ng i tv� �r med daglig
anv�ndning ute i informationsdisken.

1 T

10. 1:e bibliotekarie
Dataansvarig

Ca 15 �rs yrkeserfarenhet vid den nuvarande arbetsplatsen.
Har g�tt sm�rre kurser i Windows, men personalen
vidareutbildar sig via DIK-f�rbundets n�tbaserade kurs
ÓInternet i biblioteketÓ. Har anv�nt Internet ca ett �r i
informationsdisken.

3 A

11. Bibliotekarie
IT-ansvarig

Ca 15 �rs yrkeserfarenhet vid samma bibliotek. Har g�tt
kortare kurser i Word, Windows och liknande. Internet har
funnits p� biblioteket i fyra �r och anv�nds v�ldigt mycket
vid s�kningar direkt i informationsdisken.

4 A

12. Gymnasie-
bibliotekarie
1:e bibliotekarie

L�ng yrkeserfarenhet och har varit n�stan hela tiden p� sin
nuvarande arbetsplats, men med varierande arbetsuppgifter.
Personalen har g�tt kortare kurser i PC-anv�ndning, men
f�ljer nu distanskurs p� universitetsniv�. Drygt tre �rs
tillg�ng till Internet p� biblioteket med s�kningar direkt i
informationsdisken.

2 T

13. Biblioteks-
ansvarig
1:e bibliotekarie

Drygt 15 �rs yrkeserfarenhet p� olika bibliotek. Personalen
f�r f�r n�rvarande en gedigen datorutbildning genom
kommunen. Ca tv� �rs anv�ndning av Internet och
s�kningarna sker ute informationsdisken.

1 A

Fig.4. Presentation av informanter.
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Kommunstorlek Informantgrupp

Informant 1 2 3 4 A P T

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x

6 x x

7 x x

8 x x

9 x x

10 x x

11 x x

12 x x

13 x x

S:a 4 6 2 1 4 4 5

Fig. 5. Informant�versikt.

Internet i referensarbetet

Vilka k�llor anv�nder du i referensarbetet?

Referensarbetet och valet av referensk�llor var enligt v�ra informanter beroende av vilken typ

av fr�ga som st�lldes. Vid rena litteraturs�kningsfr�gor var den normala arbetsg�ngen att man

f�rst s�kte i den egna katalogen, d�refter i respektive l�nsbiblioteks katalog. Detta skedde ofta

online via Internet, speciellt de l�nsbibliotek som anv�nder BTJ:s nya fj�rrl�nesystem BOOK-

IT (8). N�gra av v�ra informanter n�mnde att man hellre anv�nde sig av LIBRIS via Internet f�r

att bel�gga titlar och f�rfattare, eftersom de tyckte att gr�nssnittet och arbetsg�ngen var enklare

d�r (9 och 10). F�rst efter LIBRIS kom l�necentralen in i referenskedjan.

    Vid faktas�kning var referensarbetet lite mer komplicerat och differentierat. Detta berodde

p� vilken typ av fr�ga som st�lldes, tillg�ngen till referensmaterial i det egna biblioteket och
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bibliotekariens k�nnedom om andra l�tt tillg�ngliga k�llor. Faktafr�gor f�rs�kte man fr�mst

besvara med hj�lp av bibliotekets eget tryckta referensmaterial och uppslagsverk n�mndes i

f�rsta hand av sex av v�ra informanter (4, 6, 7, 8, 9 och 10). Av dessa tillade informant 9 att

han dock anv�nde ÓInternet mer och mer Ó. D�refter kom �vrig tryckt referenslitteratur och

elektroniskt material som man prenumererade p�. Fyra informanter gav ett vidare svar, s� som

bibliotekets faktab�cker, det egna best�ndet, referensavdelningen, vilket ju inbegriper �ven

uppslagsb�cker (1, 2, 3 och 12). Informant 1 menade att man Óg�r ju inte till Internet om det

finns en bok p� hyllanÓ. Hyllan gick allts� f�re n�tet. Internet anv�ndes inte i Óf�rsta eller

andra hand, snarare i tredje om det inte �r n�got speciellt som jag vet finns d�r, till exempel

popartisterÓ (7). En av v�ra informanter n�mnde inte n�gra tryckta k�llor alls utan fr�mst

Mediearkivet, som d�r anv�ndes mer och mer och kanske hade ersatt ArtikelS�k n�got, samt

L�nder i fickformat (13). Han kan emellertid ha uppfattat fr�gan som om den bara g�llde

Internet. Informant 11:s svar antydde att han anv�nde Internet i samma utstr�ckning som de

egna faktab�ckerna, och en av informanterna, 5, sade i klartext att det var elektroniska tj�nster

som anv�ndes mest.

    Fr�n en bibliotekarie med l�ng Internetanv�ndning (den l�ngsta yrkesm�ssiga) fick vi h�ra att

Óvi anv�nder Internet v�ldigt mycketÓ (11). F�rutom bibliotekets faktab�cker var personalen

v�ldigt ofta ute p� n�tet och s�kte. P� bibliotekets hemsida hade informanten byggt upp en

systematisk katalog med hj�lp av SAB-signum, Óungef�r som den som finns i M�lndalÓ. En

bed�mning som gjordes av en bibliotekarie som anv�nt Internet yrkesm�ssigt i tv� �r, var att

man anv�nde Internet med att besvara ungef�r en tredjedel av �mnesfr�gorna och fr�mst d� med

hj�lp av ArtikelS�k och M�lndals l�nkkatalog (9).

Vilka k�llor anv�nder du mest?

H�r har vi f�tt de mest skilda svar, till en del beroende p� om man har uppfattat fr�gan som en

litteratur- eller faktafr�ga. Bibliotekskataloger, fr�mst den egna katalogen, d�refter

l�nsbibliotekskatalog, l�necentral  och Libris, var de fr�msta k�llorna f�r bok- och

litteraturs�kningsfr�gor (dessa exemplifierades av informanterna 4, 6, 8, 9, 10, 11 och 13).

Informant 5 kommenterade att det nu var fr�mst de elektroniska tj�nsterna som anv�ndes och

gick vidare med en uppr�kning av m�nga prenumerationstj�nster och l�nkkataloger. Vid

faktas�kning s� var det typen av fr�ga som avgjorde vilka k�llor informanterna anv�nde.
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Informanterna 9 och 10 n�mnde Internet speciellt, 9 sade sig besvara upp till en tredjedel av

fr�gorna med hj�lp av Internet. Flertalet s�kte emellertid i f�rsta hand i bibliotekets egna

material (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 och 13) och av det var uppslagsverken som anv�ndes flitigast

(3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10) s� att man kunde ge l�ntagaren svaret direkt. Bibliotekens

abonnemangsdatabaser, som t ex ArtikelS�k, Mediearkivet och PressText, var ocks� k�llor

som anv�ndes v�ldigt frekvent, speciellt av  bibliotekarier med m�nga  skol- och KomVuxelever

bland sina l�ntagare (12 och 13). Bland Internet-tj�nsterna �r M�lndals stadsbiblioteks

l�nkkatalog den tj�nst som n�mndes oftast av v�ra informanter. Det �r en bibliotekarieskapad

och dito anpassad tj�nst (med SAB-klassifikation), som �r v�l inarbetad bland bibliotekarier.

Anser du att Internet beh�vs i referensarbetet?

Alla informanter svarade jakande p� denna fr�ga. De har gjort det med varierande grad av

entusiasm, allt ifr�n odelat bifall: ÓJa, det �r en oerh�rd resursÓ, till mild skepticism: ÓJa, det

g�r det nogÓ (3 resp 10). M�nga av informanterna gav g�rna n�gra korta kommentarer till sina

svar och det r�rde sig endast i undantagsfall om inv�ndningar. Informant 1 reserverade sig

genom att till�gga att det inte var den enda k�llan och informant 7 kom med till�gget att det

mest anv�ndes som en sekund�r k�lla. Tv� stycken tyckte att Internet beh�vdes men att det

var en vanesak (2 och 10). Den f�rre avs�g med detta att det var en fr�ga om en vana att l�ra sig

s�ka, n�got som de inte hade s� mycket tid till. Internet var dock en v�rdefull k�lla. Informant

10 fortsatte p� den inslagna linjen med citatet: ÓDet g�ller bara att v�nja sig vid det.Ó �vrigas

kommentarer var i f�rsta hand f�rklaringar till varf�r Internet beh�vdes, s�som att det var bra

n�r man ville ha materialet snabbt, om man beh�vde aktuella uppgifter mm. Slutligen kan vi

citera informant 12 i sin helhet, en omv�nd skeptiker som sade: ÓHade du fr�gat mig f�r tv� �r

sedan hade jag nog sagt Ônja, det tror jag inteÕ, men nu tycker jag faktiskt attÉdet b�rjar n�stan

bli en naturlig del av referensarbetet.Ó

Hur l�nge har ni haft Internet p� biblioteket?

Vi har h�r gjort en distinktion genom att s�rskilja Internettillg�ngen f�r personalens egna

datorer, datorer i informationsdisken och publika datorer tillg�ngliga f�r allm�nheten. Inom alla

kategorier fanns en stor variation vad g�ller tidpunkten d� man fick tillg�ng till Internet. Bland

personalen varierade siffran mellan en och en halv m�nad till fyra �r (3 och 6 resp 11). Den
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vanligaste tidpunkten f�r v�ra informanter tycktes vara att man fick Internettillg�ng f�r tv� �r

sedan (4, 5, 8, 9, 10 och 13). Tv� bibliotek fick Internet f�r tre �r sedan (1 och 2 fr�n samma

bibliotek, samt 12). Ett av v�ra informantbibliotek har haft Internet i ett �r (7). Internet i

informationsdisken har man f�tt ungef�r samtidigt som p� tj�nsterummen eller lite senare,

endast i ett fall dr�jde det s� l�nge som ett �r innan Internet installerades i informationsdisken

(10). P� tv� av biblioteken installerades Internet f�r allm�nheten under h�sten 1998 (1 och 2

fr�n samma bibliotek, samt 13). Annars har Internet erbjudits allm�nheten samtidigt eller n�got

senare �n personalen (11 och 12 resp 4, 5, 8, 9 och 10). Men det fanns undantag d�r man hade

Internet publikt upp till tv� �r tidigare �n f�r personal och informationsdisk(3, 6 och 7).

Hur ofta anv�nder du Internet i referenstj�nsten?

Internet anv�ndes v�ldigt ofta av v�ra informanter. Vi tog h�nsyn till skillnaden mellan

anv�ndningen av bibliotekskataloger p� Internet och ren faktas�kning men det var ganska sv�rt

att f� mer �n en grov uppskattning av anv�ndningen. N�stan samtliga anv�nde sig emellertid av

Internet dagligen. Tre undantag fanns. Informant 3 svarade Ón�stan dagligenÓ, informant 10:

Óinte varje pass, f�rutom LIBRISÓ och den person som verkade anv�nda den minst var

informant 6 som svarade: ÓInte mycket, eftersom vi inte �r s� vana.Ó Bland de �vriga varierade

annars anv�ndningen vid faktafr�gor fr�n n�gra g�nger till ca 10-15 ggr per pass i

informationsdisken (4 resp 11). Informant 13 valde att i st�llet f�r antal s�kningar tala om den

sammanlagda tiden han anv�nde Internet, vilket var Óknappt en timme p� ett

femtimmarspassÓ.

P� vilket s�tt anv�nder du Internet i referenstj�nsten?

Nio av informanterna anv�nde i f�rsta hand Internet i informationsdisken n�r de besvarade

fr�gor (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13). De fyra �vriga anv�nde det i f�rsta hand efter passet

(1, 2, 3 och 6). I det senare fallet r�rde det sig dock om bibliotekarier fr�n endast tv� bibliotek.

P� det ena biblioteket ans�g b�da bibliotekarierna att de inte hade tid att s�ka i

informationsdisken (1 och 2); p� det andra handlade det om en fastslagen policy (3 och 6). De

senare hade endast haft Internet i en och en halv m�nad och h�ll p� att diskutera hur Internet

skulle anv�ndas i informationsdisken. De ans�g att man beh�vde vara tv�, d�r en kunde fungera

som Óback-upÓ d� den andra utf�rde s�kningarna, men �n s� l�nge arbetade de ensamma i
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disken. Av de som i f�rsta hand s�kte i informationsdisken behandlade man fr�gor som man

inte hade tid att besvara direkt p� lite olika s�tt. Sex stycken tog med sig fr�gorna in p�

tj�nsterummet och fortsatte att s�ka d�r (4, 5, 7, 10, 12 och 13). Tre stycken l�mnade �ver

dem till n�sta bibliotekarie i informationsdisken (en av informanterna angav b�da alternativen,

4, och de b�da andra kom fr�n samma bibliotek, 8 och 9). Endast en av informanterna sade att

de tipsade l�ntagarna om hur de kunde s�ka sj�lva i olika n�tbaserade databaser som lagts ut p�

de publika datorerna (11). En annan angav att man skickade de fr�gor man inte klarade av till

l�nsbiblioteket eller n�got specialbibliotek (9). Fem av informanterna n�mnde att de anv�nde

sig av egna bokm�rken n�r de s�kte (2, 5, 7, 8 och 9) och sex stycken att de hade en gemensam

bokm�rkeskatalog i informationsdisken (2, 4, 5, 8, 9 och 12). En av informanterna hade sj�lv

gjort en l�nkkatalog p� bibliotekets egen hemsida som ofta anv�ndes (11). Informant 12

planerade att g�ra en l�nklista p� bibliotekets hemsida till v�ren.

Vilka Internettj�nster anv�nder du mest i referenstj�nsten?

Alla informanter anv�nde b�de l�nkkataloger och s�kmotorer f�r att besvara faktafr�gor. Tv�

av dem tycke att de i f�rsta hand eller oftast anv�nde s�kmotorer (1 och 2), tre andra f�redrog

l�nkkataloger (8, 10 och 12). Som exempel kan n�mnas att informant 10 enbart anv�nde

l�nkkataloger i informationsdisken. Hon var tveksam till en tj�nst som AltaVista: ÓDet k�nns

ju lite yvigare, man �r ju lite os�ker p� vad det �r man l�mnar framÓ. Bland de resterande g�r

det inte att uppt�cka n�gra preferenser f�r det ena eller det andra. V�ra informanter uppvisar

dock en st�rre variation n�r det g�ller att r�kna upp l�nkkataloger �n s�kmotorer. F�r det

f�rsta namngav alla n�gon tj�nst, vilket inte alltid var fallet med s�kmotorerna, och det var

dessutom st�rre spridning bland de olika f�rslagen. Den klart vanligaste l�nkkatalogen var

M�lndals l�nkkatalog (som tio av informanterna anv�nde: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 12),

d�refter Malm� stadsbiblioteks tj�nst NILS (sju stycken: 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9), SUNET:s

l�nksidor (sex stycken: 3, 4, 5, 9, 12 och 13) och Yahoo! (fyra stycken: 2, 3, 6 och 8). Allt

som allt n�mndes 12 olika tj�nster. De �vriga �tta var L�nkskafferiet, NetS�k, Sves�k,

INETMEDIA, BUBL, G@mle Sw@rtzen (Norrk�pings stadsbibliotek), den systematiska

katalogen p� det egna bibliotekets webbplats och den egna kommunens webbplats. Tre av

informanterna n�mnde NetS�k (4, 10 och 11), men informant 4 medgav att den endast

anv�ndes lite grann Óeftersom det var s� rudiment�rt �n s� l�ngeÓ och en annan anv�nde den
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Ósedan en vecka tillbakaÓ (11). Bland s�kmotorerna n�mndes AltaVista i positiva ordalag av

sju av informanterna (1, 3, 4, 5, 6, 9 och 13). De enda s�kmotorer som i �vrigt n�mndes var

Evreka och Dogpile av informant 5, samt Kvasir av informant 8. I de andra fallen angavs enbart

att man anv�nde sig av s�kmotorer i allm�nhet. AltaVista var som synes den klart mest

anv�nda s�kmotorn men till viss del omtvistad, vilket man kan ana i informant 10:s replik

ovan. Tre av informanterna, 7, 8 och 10, ans�g att just AltaVista var en tj�nst som de inte ville

anv�nda, en kategori �sikter som vi inte m�tt n�r det g�llde n�gon annan tj�nst, f�rutom den vi

valt att unders�ka, Nets�k.

Vid vilken typ av fr�gor anv�nder du Internet i referensarbetet?

Som vi tidigare har beskrivit anv�ndes Internet numera ofta till att s�ka i egna och andra

bibliotekskataloger f�r att bel�gga litteratur. Det annars mest spontant n�mnda omr�det har

varit musik och film, speciellt d� s�ngtexter och pop (3, 4, 5, 7, 12 och 13). H�r s�kte man p�

Internet i f�rsta hand, man visste vad som fanns och var det fanns (4 och 12). Ett par

informanter har sagt att Internet kunde vara en resurs speciellt f�r de mindre biblioteken, som

inte har s� mycket tryckt referensmaterial att tillg� (3 och 10). P� Internet fanns omr�den med

information av flyktig karakt�r, som annars mest f�rekom i tidskrifter och inte kom in i

uppslagsverk. H�r kunde Internet vara en ers�ttning f�r, eller komplement till,

tidsskriftsprenumerationer. Som informant 3 uttryckte det: ÓDet �r ju en resursfr�ga hur

mycket tidskrifter man kan ha p� ett bibliotek och d� kan ju Internet vara ett komplement.Ó

    Andra �mnen som ans�gs l�mpade f�r Internets�kningar var fr�gor om myndigheter (4 och

7), lagar (7 och 12) och statistik (1, 2 och 12), och man framh�ll speciellt tj�nsterna SUNET,

Rixlex och SCB. D�refter har resonemanget utvecklats till att omfatta aktuella h�ndelser (fem

informanter, 1, 3, 6, 7 och 10) och aktuell information om s k servicetj�nster: evenemang,

kurser, tidtabeller och liknande (2). En informant brukade s�ka och bel�gga f�retag, produkter

och ortnamn (4). En kommentar var att man anv�nde Internet n�r man hade utt�mt andra

resurser p� biblioteket eller vid sv�ra fr�gor i allm�nhet (3, 4 och 8). Informant 3 menade till

exempel att ÓInternet �r bra till s�dant som �r sv�rt att hitta i b�ckerÓ. Andra kommentarer

vara att man anv�nde det f�r mycket specifika fr�gor (6), f�r banala eller udda fr�gor (7) samt

till Óallt mellan himmel och jordÓ (9).
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Hur l�nge tycker du det �r rimligt att s�ka p� Internet f�r att kunna besvara en

fr�ga?

Man kan urskilja tv� grupper av svar p� denna fr�ga: den tid de ans�g vara rimlig att anv�nda i

informationsdisken direkt inf�r fr�gest�llaren, och den sammanlagda tid de var villiga att l�gga

ner p� en fr�ga, dvs att �ven inkludera s�ktid utan fr�gest�llaren framf�r sig, antingen p�

mindre upptagna stunder i informationspasset eller efter passets slut inne p� tj�nsterummet.

Det vanligaste svaret var 15 minuter (1, 3, 9, 10 och 12). Beroende p� k�bildning och annat

ans�g de fyra f�rsta att detta var en rimlig tid att l�gga ner direkt inf�r anv�ndaren. Informant

12 n�mnde dock denna siffra som en h�gsta gr�ns och tyckte annars att fem minuter kunde

r�cka, vilket �ven informant 5 ans�g. Den senare menade dock att om omst�ndigheterna

medgav det s� kunde man Óh�lla p� i princip tills l�ntagaren g�r hemÓ. Informanterna 2 och 3

menade att man ibland kunde g�ra l�ngre s�kningar (en halvtimme eller �nnu l�ngre) i

utbildningssyfte, Ós� kan jag kanske hitta andra svar snabbare sedanÓ (3).

    Man hade inte heller samma policy n�r det g�llde att besvara fr�gor, speciellt Internetfr�gor.

Det berodde lite p� trycket i informationsdisken, hur stort referensmaterial som fanns

tillg�ngligt p� biblioteket, om man hade datorer f�r allm�nheten och hur mycket skolelever som

anv�nde sig av biblioteket. Biblioteken hade dessutom kommit olika l�ngt i sin dator- och

Internetvana, vilket naturligtvis ocks� p�verkade tids�tg�ngen.

Framtiden f�r Internet inom referensarbetet?

Som en avrundning p� v�r intervjuunders�kning st�llde vi ett par �ppna fr�gor om

framtidsutsikter f�r Internet respektive NetS�k. H�r gavs informanterna tillf�lle att fritt

utveckla det man ans�g vara av intresse f�r det framtida biblioteket. I detta avsnitt behandlas

enbart Internets framtid, f�rst allm�nna attityder till Internet i biblioteket och d�refter mer

specifika fr�gor, som Internets betydelse f�r fj�rrl�nehanteringen, den f�r�ndrade yrkesrollen,

faktas�kning, Internet och andra elektroniska tj�nster och till sist tankar om

kostnadsutvecklingen. Fr�gan om NetS�ks framtid behandlas i samband med den �vriga

bearbetningen av databasen.

    Helhetsintrycket var �verv�ldigande positivt. Internet ans�gs vara en utm�rkt k�lla och

�verlag fanns en stark tilltro till �kad anv�ndning inom biblioteket. N�gra av de kommentarer

som f�lldes var att Ódet har kommit f�r att stanna och �r beroendeframkallandeÓ (13), Óanv�nds
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mer och merÓ (9), Ónu �r det bara f�rdelarÓ (8) och Ódet m�ste ju �kaÓ (10). Att b�ckerna skulle

forts�tta att vara viktigast p� biblioteket, trodde och hoppades informant 12, men ocks� att

Internet skulle komma att ha ganska stor betydelse i framtiden, �tminstone som komplement.

Det sistn�mnda var det mest reserverade svaret vi fick. Informant 7 s�g en oerh�rd anv�ndning

f�r Internet som ett kommunikationsmedel f�r bibliotekarier, inte f�r att browsa eller surfa

med.

    Uppfattningen att Internet kommer att bli en oerh�rt viktig resurs p� sikt, framf�rdes av

flera informanter vid skilda delar av intervjuerna, men vid just denna fr�ga gjordes det av 2, 8,

12 och 13. Det fanns mycket material som de sm� biblioteken inte skulle komma �t annars

enligt informant 2. S� sm�ningom kommer kanske allm�nheten att uppt�cka hur mycket som

finns och kommer att be om mer hj�lp med s�kningar. Anv�ndarutbildning kommer att

beh�vas under en �verg�ngstid resonerade informant 3, som ocks� tar upp problemet med att

man inte vet hur mycket material man g�r miste om p� grund av tidsbrist eller otillr�ckliga

s�kmetoder. ÓDet blir ju inte heller l�ttare att hitta p� Internet med tidenÓ, ans�g hon. Ungef�r

samma resonemang f�rde informant 6, som tyckte att det var viktigt f�r biblioteken att kunna

dra nytta av all information p� n�tet, men dessv�rre hade de inte tid. Hon f�rutsp�dde en

radikal f�r�ndring av informationsarbetet och denna utsaga leder vidare till det som flera

bibliotekarier sett som den stora f�r�ndringen inom referensarbetet, n�mligen f�renklingen av

fj�rrl�nerutinerna och den f�rb�ttrades service som d�rmed kan ges. I den h�r fr�gan var det

fyra informanter (4, 9,11 och 13) som vidareutvecklade sina �sikter om fj�rrl�nehanteringen.

Internet hade medf�rt en stor f�r�ndring (9) och var ett komplement till vanliga

bibliotekskataloger (13). Informant 4 hade en vision, att om fem �r hade allm�nhetens

Internetanv�ndande antagligen p�verkat fj�rrl�neverksamheten s�, att l�ntagaren sj�lv hemifr�n

b�de s�kte och best�llde b�cker via olika bibliotekskataloger. Biblioteken beh�vde inte tvunget

fungera som mellanhand, servicen skulle snabbas upp och antalet online-best�llningar att �ka.

ÓS�kkataloger finns redan p� n�tet, fj�rrl�nen kommer att sk�tas �ver n�tet, Z39.50 kommer

att underl�tta s�kningarna och visa v�ldigt mycketÓ, enligt informant 11.83

    Samma entydiga bild av en framtid dominerad av Internet �terkom inte n�r man resonerade

om Internet som en k�lla till faktafr�gor, �ven om man trodde att anv�ndningen skulle �ka
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v�sentligt (9). Kanske upp till s� mycket som tv� tredjedelar av fr�gorna skulle kunna besvaras

med hj�lp av Internet (11). Vissa fr�gor, t ex historiska kunde nog inte ers�tta litteratur vid

faktas�kning (8). Inte heller f�rutsp�ddes sk�nlitteraturen en framtid p� n�tet, detta p� grund

av sv�righeten med att l�sa l�ngre texter p� bildsk�rm (10).

    Alla kunde allts� enas om att Internet �kar och kommer att forts�tta g�ra det �ven i

framtiden. ÓDet �r p� gr�nsen till att bli allenar�dande fr�nsett det bokmaterial som finns p�

biblioteket som s�kert kommer att anv�ndas fortfarandeÓ, enligt informant 5. Det troddes

ocks� sl� ut de flesta andra elektroniska tj�nster, inklusive cd-rom och liknande. Informant 7

s�g en oerh�rd anv�ndning f�r Internet, inte bara de fria s�kningarna med s�kmotorer, utan

ocks� tillg�ngen till fler anv�ndbara databaser.

    I dag ans�gs det vara ett bra komplement och s�rskilt l�mpat f�r aktuella h�ndelser. Ocks� i

framtiden skulle det f�rmodligen komma att anv�ndas till mycket aktuella saker som

samh�llsfr�gor och politiska fr�gor, menade informanterna 8 och 10. Liknande f�rhoppning

framf�rdes ocks� av informant 4, som hoppades att det skulle bli fler allm�nnyttiga tj�nster

som LIBRIS och andra bibliotekskataloger, offentligt tryck, tidtabeller, och andra tj�nster d�r

man f�r informationen direkt. Utnyttjandet av tidningsdatabaser, som t ex Mediearkivet med

fulltextdokument, �r ett omr�de som man trodde skulle komma att anv�ndas mycket i

framtiden (7 och 10).

    Kostnaden f�r tillg�ng till n�ttj�nster var n�got man diskuterade flitigt. Det fanns vissa

farh�gor om att betaldatabaserna skulle komma att �ka och att man d�rmed skulle tvingas till

en avv�gning mellan bokink�p och prenumerationer p� n�ttj�nster (8, 9 och 10). Med

betaldatabaser avs�g man �ven s�dana tj�nster som man nu hade fri tillg�ng till. Informant 7 var

Óberedd att betala f�r tj�nsten f�r att veta vad jag f�rÓ (7). En bibliotekarie talade om

copyrightfr�gor och att ers�ttningen f�r denna kunde bli ett st�rre problem �n kostnaden f�r

anslutningar till databaser, vilken hon f�r tillf�llet tyckte var ganska moderat (5). Hon syftade

h�r bl a p� SUNET:s erbjudande till biblioteken om ett f�rm�nligt anslutningserbjudande.

Tyv�rr trodde hon att de flesta kommunalt anslutna bibliotek skulle komma att v�lja

kommunernas n�tverk (l�gre kostnad), men var r�dd f�r att det kunde skapa tekniska problem

p� sikt, genom att n�tverken inte skulle r�cka till f�r bibliotekens behov.

                                                                                                                                                        
83 Z39.50 �r ett protokoll skapat f�r databass�kning �ver n�tverk.
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NetS�k i referensarbetet - efterfr�gan och anv�ndning

Ser du NetS�k som en hj�lp f�r att s�ka p� Internet?

Det fanns en stor sp�nnvidd i �sikterna om NetS�k var den hj�lp i referensarbetet som

reklamen hade f�respeglat. Vi fick svar som ÓNetS�k �r som en brandv�gg f�r migÓ (1) och

Óden l�ter en bibliotekarie s�ka som en bibliotekarie brukar s�kaÓ (10). Vi fick �ven med

motiveringar, b�de positiva och negativa, som komplement till svaren.

    Informanterna 5, 10 och 11 svarade ja, den f�rstn�mnde med ett ganska tveksamt ja och den

sistn�mnde svarade: ÓJa, det anv�nder vi. Vi ska f�rs�ka anv�nda det mycket nu.Ó

    Den uppfattades som Óen hj�lp bland fleraÓ av tv� av v�ra informanter (3 och 4). Det fanns

de som tyckte att de redan hade tillr�ckligt med v�l inarbetade l�nkar att s�ka bland och d�rf�r

hade de inte har testat NetS�k s� mycket (3 och 8).

    N�gra av v�ra informanter sade sig ha f�tt f�r f� eller inga tr�ffar alls och s�g d�rf�r inte s�

stor anv�ndning av basen just nu (2, 7 och 12). De f�rklarade detta med att den var v�ldigt liten

�nnu. ÓDen �r inte o�ven, men r�tt liten.Ó, menade till exempel informant 2. �ven om man inte

anv�nde NetS�k mycket just nu, ans�g informant 12 att arbetet med kvalitetsbed�mning och

sovring var n�got positivt och n�got som beh�vdes. Samma informant p�pekade vikten av att

vara v�ldigt kritisk till materialet som finns p� Internet.

    Fyra informanter svarade nej (1, 6, 8 och 13). ÓJag hittade inga svar i NetS�k, men d�remot

massor p� AltaVistaÓ, ans�g informant 1, och informant 6 tyckte inte att NetS�k gav den hj�lp

som kr�vdes f�r att klara referensarbete. En annan av dem svarade nej med motiveringen att

hon hade tillr�ckligt med andra l�nkar att g� till (8).

Vem tycker du att den riktar sig till?

Fem informanter svarade tvekl�st att basen riktade sig till bibliotekarier (4, 6, 7, 8 och 10).

M�jligheten att l�ntagarna skulle anv�nda basen s�gs som ganska liten. Informant 10 menade

dock att det viktigaste var att den var l�mplig f�r bibliotekarier, f�r Óom den d� �r

anv�ndarv�nlig f�r oss s� kan ju vi hj�lpa allm�nhetenÓ. All bibliotekspersonal inkluderades

som anv�ndare av informant 9. Informanterna 5 och 2 tyckte att den riktade sig till den ovane

referensbibliotekarien, och informant 1 ans�g den l�mplig f�r en ovan anv�ndare. 13 svarade att
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den kanske var mest anv�ndbar f�r forskare eller h�gre studier. Informanterna 3 och 11 tyckte

att den hade biblioteken som helhet som m�lgrupp.

Hur l�nge har ni haft/hade ni NetS�k p� biblioteket?

Den kostnadsfria testperioden inf�ll under maj, juni och juli 1998. D�refter har en del bibliotek

f�tt en extra testm�nad om de inte hade haft m�jlighet att pr�va databasen tillr�ckligt under den

fria testperioden. De av v�ra informanter som enbart hade m�jlighet att anv�nda databasen

under testperioden var 3, 6, 8, 9 och 12, varav 3 och 6 respektive 8 och 9 kom fr�n tv�

bibliotek. P� ett bibliotek s�ger man att man inte har hunnit anv�nda NetS�k tillr�ckligt mycket

under testperioden f�r att f� en tillr�ckligt bra uppfattning om databasens f�rtj�nster, bl a f�r

att testperioden inf�ll under personalens semesterperiod (3 och 6). Fyra informanter p� tre

olika bibliotek fick en extra testm�nad, eftersom de inte hunnit testa basen tillr�ckligt under

den fria testperioden (1 och 2 fr�n samma bibliotek, samt 4 och 7). Fyra bibliotek valde att

utnyttja BTJ:s rabatterade abonnemang f�r 1998, just f�r att f� mer tid f�r en utv�rdering av

tj�nsten (5, 10, 11 och 13).

    Fr�gan om testperiodens l�ngd och placering i tid var n�got som v�ra informanter tog upp

�ven i samband med andra fr�gor, men vi har valt att samla informationen under denna rubrik.

M�nga informanter menade att testperioden g�rna kunde ha varit l�ngre eller �tminstone

f�rlagd till en l�mpligare tidpunkt.

Vem eller vilka h�r p� biblioteket stod f�r efterfr�gan av NetS�k?

Av v�ra informanter tog de tre bibliotekscheferna sj�lva initiativet till att prova NetS�k (2, 4

och 13). P� tre andra bibliotek var det IT-ansvariga som velat testa basen (5, 10 och 11) och

speciellt datorintresserad personal i tv� andra fall (7 och 12). P� tv� andra bibliotek betonade

man att det var ett gemensamt beslut. I det ena fallet hade man gjort det eftersom man i

framtiden ville bygga upp en gemensam strategi i informationsdisken (3 och 6) och i det andra

hade helt enkelt de tv� bibliotekarier som satt mest i informationsdisken tagit ett gemensamt

beslut (8 och 9).
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Varf�r valde ni att abonnera p� NetS�k? / har ni best�mt er f�r att abonnera p�

NetS�k eller ej / Varf�r valde ni att inte abonnera p� den? Utv�rdering?

De olika fr�gorna riktade sig till de tre typerna av informantgrupper och vid intervjutillf�llet

formulerade vi fr�gan s� att den passade till informantens status. H�r kom ocks� �sikter

betr�ffande kostnad och alternativ fram, n�got som vi redovisar under n�sta fr�ga.

    De sk�l till abonnemang, avvaktande med beslut eller avst�ndstagande som gavs av v�ra

informanter var f�ljande: Man abonnerade f�r att testa basen b�ttre (5, 11, 13) och f�r att ge

r�d och service till de mindre biblioteken i l�net (5). Den fj�rde abonnenten, informant 10,

konstaterade helt enkelt att Ódet �r en bra tj�nst.Ó Informant 11 genomdrev ett abonnemang

Ód�rf�r att de ville ge den en chansÓ, trots att m�nga bland personalen tyckte att man kunde

n�ja sig med M�lndals l�nkkatalog. P� tv� bibliotek utbildades personalen just d� i Internet-

anv�ndning och d�rf�r avvaktade man med beslut till dess att utbildningen blivit avslutad (3, 6

och 12).

    Inte n�gon av v�ra informanter svarade att de gjort n�gon utv�rdering av databasen. P� tre av

de fyra abonnentbiblioteken planerade man att under h�sten 1998 testa NetS�k mer ing�ende,

f�r att efter �rsskiftet g�ra en utv�rdering och fatta beslut om fortsatt abonnemang (5, 11 och

13). I andra fall har man pratat kolleger emellan (2) eller mera medvetet fr�gat ber�rd personal

vad de ans�g om NetS�k (8). Man har d� v�gt in aspekter som kostnad (7, 8 och 9), behov (7

och 8), andra likv�rdiga, men kostnadsfria n�ttj�nster (4, 7 och 9).

Har ni diskuterat m�jligheten av att i st�llet f�r NetS�k anv�nda s�ktj�nster p�

Internet som �r kostnadsfria?

Flera konkreta alternativ uppgavs ofta i intervjun i �vrigt. I samband med den h�r fr�gan f�rde

man vanligen en diskussion om s�kv�gar och kvaliteten p� tj�nsterna kontra NetS�k och

kostnaden f�r denna..

    Informanterna 1, 3 och 4 svarade att de redan hade etablerade s�kv�gar och informanterna 2

och 6 menade att de �n s� l�nge n�jde sig med de kostnadsfria tj�nsterna. Alternativa tj�nster

som n�mndes var M�lndals l�nkkatalog (2, 4, 5 och 9), SUNET (5 och 6), WWW Virtual

Library (2), NILS (5 och 6), Sves�k (5). Informant 4 hade �sikten att M�lndals l�nkkatalog

blivit inarbetad bland bibliotekarier eftersom den var s� tidig ute p� n�tet. Informant 7 sade:
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ÓDet [de kostnadsfria tj�nsterna] �r det vi kommer att v�lja om vi uppt�cker att det [NetS�k]

inte fungerar b�ttre �n nu.Ó

    I samband med detta diskuterades kostnaden och m�nga menade att de fick fram

motsvarande information kostnadsfritt p� n�tet. ÓDet finns o�ndligt mycket som �r

kostnadsfritt och i f�rsta hand anv�nder vi oss av det Ó, sade till exempel informant 2. ÓI

f�rh�llande till tj�nsterna man kan f� gratis s� �r NetS�k f�r dyrtÓ, ans�g informant 5, och

informant 9 tyckte att n�r nu M�lndal hade en l�nkkatalog utan att ta betalt s� var NetS�k

inget alternativ. Kostnaden spelade h�r en stor roll �ven om han ins�g att NetS�k och

M�lndals l�nkkatalog inte var helt j�mf�rbara. Informant 8 fr�n samma bibliotek sade: ÓJag

f�rstod inte varf�r man skulle ha en avgiftsbelagd tj�nst, det finns ju mycket bra p� n�tet

redanÓ. Ungef�r samma tanke hade informant 6, som ville ha s� mycket information som

m�jligt med tanke p� l�ntagarna, men st�llde sig �nd� fr�gan: ÓKan vi f� samma information

utan kostnad?Ó Informant 7 hade inte diskuterat med n�gon om de skulle ha den kvar, men

menade att de m�ste ha sett behovet av den f�rst. Hon funderade om den var v�rd pengarna

och reflekterade vidare: ÓJag l�ser ju fr�gorna �nd�Ó.

    Informanterna 10 och 13 svarade enbart att de inte hade diskuterat alternativen s� mycket.

Hur ofta anv�nder du NetS�k i referensarbetet?

Informant 1, 4 och 8 hade inte anv�nt NetS�k i referenstj�nsten, varken i informationsdisken

eller efter passets slut med l�ntagarfr�gor som ej kunnat besvaras direkt i disken. De hade

d�rf�r endast testat basen med egenh�ndigt konstruerade fr�gor. Sju av informanterna kan

r�knas som sporadiska anv�ndare och h�r f�rekom svar med sp�nnvidd som Ós�llanÓ och Óupp

till 15-20 ggrÓ (2, 3, 5, 6, 9, 10 och 12). Den sistn�mnda siffran gavs av informant 12 som

g�rna ville se tj�nsten inarbetad bland personalen. En av de mest l�gfrekventa anv�ndarna

motiverade med tidsbrist och att hon hade andra, redan etablerade s�kv�gar (3). N�got mer

regelbundna anv�ndare var informanterna 7 och 13 och de anv�nde NetS�k n�gon eller n�gra

g�nger per vecka. Den f�rre tyckte dock att hon Óinte f�tt n�got bra svar mer �n kanske

varannan veckaÓ, och den senare, som tillh�r abonnentgruppen, menade att han ibland

tenderade att gl�mma bort att anv�nda databasen. Informant 11, en annan abonnent, anv�nde

den oftast av alla informanter: ÓVarje g�ng jag har pass.Ó
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P� vilket s�tt anv�nder du NetS�k i referensarbetet?

Eftersom tj�nsten varken var inarbetad eller i m�nga fall inte ens testad ordentligt blev svaren

p� denna och f�ljande fr�gor kring anv�ndningen av databasen ofta kortfattade. De informanter

som under f�reg�ende fr�ga svarade att de inte alls anv�nde den i referensarbetet hade

naturligtvis inget svar att ge p� denna fr�ga.

    Informanterna 2, 10, 11, 12 och 13 anv�nde den ute i informationstj�nsten. Den senare

anv�nde den med begr�nsningen att han Ótestar den f�r mig sj�lv n�r det �r lugntÓ. Informant 7

besvarade fr�gorna direkt i informationsdisken och anv�nde g�rna Internet och d�rf�r sannolikt

ocks� NetS�k �ven om det inte sas rakt ut. Informant 3 anv�nde den ej i disken utan testade

l�ntagarfr�gor i den inre tj�nsten. Inte heller informanterna 5, 6 och 9 anv�nde NetS�k i

informationsdisken, utan s�kte enbart efter passets slut. Informant 6 ans�g att hon hade

anv�nt basen f�r lite f�r att kunna ge ett svar.

Vilken s�kmetod anv�nder du mest i NetS�k: s�kformul�ret p� f�rsta sidan,

�mnesordss�kningen eller klassifikationss�kning (SAB-katalogen, tr�dstrukturen)

Svaren gav ingen �vervikt f�r n�gon av s�kmetoderna: s�kformul�r, �mnesordss�kning eller

klassifikationssystem. Ibland n�mndes spontant en metod, men ofta har vi varit tvungna att

f�rtydliga den h�r fr�gan med en beskrivning av s�kv�garna. Ofta n�jde man sig med att testa

basen med hj�lp av endast en s�kv�g. I intervjuerna framkom n�gra problem och

missuppfattningar som ledde till s�mre anv�ndarresultat. I ett fall n�mnde respondenten att

hon inte kunde komma fram till klassifikationssystemet, vilket hon ans�g berodde p� tekniska

orsaker i den egna kommunens datasystem (10). Hon kringgick emellertid problemet genom att

s�ka p� signum i s�kformul�ret. Informanterna 2 och 3 tog upp problemet med att man i

�mnesordss�kningen inte kunde s�ka p� egna �mnesord, endast de som fanns i listan.

Informant 3 svarade: ÓVi har haft behov av �mnesord som kompletterar. Det �r sv�rt att t�cka

in allt med SAB.Ó Samma problem hade informant 2, som sade: ÓVi har haft strul med

�mnesordss�kningen. Den fungerar ej n�r man skriver egna �mnesord, man f�r bara tr�ffar p�

indexerade �mnesord.Ó Det kanske berodde p� att det inte framg�tt tillr�ckligt tydligt att det

endast var indexerade �mnesord som gick att s�ka.

    N�gon s�kv�g som favoriserades framf�r de andra framkom inte genom v�r unders�kning.

Fritexts�kning f�redrogs av 3, 6, 8 och 12, �mnesordss�kningen var favoriten hos 4, 7 och 13,
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och SAB-klassifikationen n�mndes i f�rsta hand av 5, 10 och 11. �vriga informanter hade inga

klara favoriter som de anv�nde sig av. Till denna indelning b�r dock till�ggas att en viss

sammanblandning kan ha skett vad g�ller de olika s�kv�garna.

Vid vilken typ av fr�gor anv�nder du NetS�k? Vilken sorts material/dokument letar

du efter?

Flertalet av v�ra informanter kunde inte ge n�got best�mt svar p� den h�r fr�gan (1, 3, 4, 6, 8, 9

och 12). Tre av v�ra informanter sade att den inte anv�nds som k�lla i f�rsta hand utan fr�mst

n�r andra s�kv�gar �r utt�mda (7, 10 och 11). Informant 2 anv�nde den som han anv�nde sig av

Internet, men speciellt f�r svenskt material. Informant 5 f�redrog den till vanliga �mnesfr�gor.

Informant 10 svarade Ó F�rfattarportr�tt och historia. Fulltextmaterial. Material som inte finns

i b�cker.Ó

NetS�k i referensarbetet - attityder och bed�mningar

Tycker du att det blir enklare att s�ka med NetS�k i j�mf�relse med andra

s�kverktyg p� n�tet?

Fyra av v�ra informanter ans�g att det blev enklare att s�ka p� n�tet med hj�lp av NetS�k (4,

10, 11, 12), medan fem svarade nej (1, 2, 3, 8, 13). Informanterna 7 och 9 ans�g att den nog

skulle kunna f�renkla Internetarbetet s� sm�ningom, enligt 7 om BTJ lyckades fylla ut

luckorna i databasen och enligt 9 beroende p� hur M�lndals l�nkkatalog utvecklades. Informant

5 tyckte inte att det var n�gon st�rre skillnad mot andra s�kverktyg och informant 6 valde att

inte besvara fr�gan.

    Tv� av dem som svarade ja tyckte att en av f�rdelarna med NetS�k var att de slapp det

stora antalet tr�ffar, eller som informant 4 uttryckte det: ÓHellre [NetS�k] �n ett blindskott i

AltaVista.Ó Informant 12 utvecklade resonemanget n�got och menade att det var om�jligt att

anv�nda de s�kningar som gav allt f�r stora svar. Om NetS�k sade hon att Ódet blir ju mycket

f�rre s� att d�r kan man ju v�ldigt l�tt bl�ddra sig igenom och se vilket som �r b�st av det man

vill f� tr�ff p�Ó. Informant 8 tyckte tv�rtom att hon fick f�r m�nga tr�ffar n�r hon testade med

s�kordet ÓhistoriaÓ. Hon ans�g att databasen var o�versk�dlig och att M�lndals l�nkkatalog var

b�ttre i det avseendet. I �vrigt inskr�nkte sig svaren mestadels till ja eller nej utan beledsagande

kommentarer.
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Tycker du att du spar tid genom att s�ka med NetS�k i j�mf�relse med andra

s�kverktyg p� n�tet?

Svaren sammanf�ll i stort med de vi fick p� f�reg�ende fr�ga. Informanterna 4, 10, 11 och 12

ans�g s�lunda att de sparade tid. 6 antydde att det var mycket m�jligt, men h�ll sedan f�re att

hon inte kunde uttala sig i fr�gan.12 drog �ter upp sv�righeterna med de vanligare

s�kmotorerna och ans�g att de tog f�r mycket tid. ÓOch att g�ra om s�kningar och g�ra om och

f�rs�ka hitta nya infallsvinklar det tar ju ocks� l�ng tid. Det �r v�l det som �r tanken med det

[NetS�k] att man ska f� l�nkar som just passar till v�rt referensarbete.Ó Informanterna 1, 2, 3,

8 och 13 ans�g att de inte sparade tid. 13 tyckte att han borde g�ra det med NetS�k, men hade

inte m�rkt n�gon skillnad. Informant 5 tyckte inte att han sparade s� mycket tid utom i

enstaka fall, och f�r v�l s�gas hamna n�gonstans mitt emellan ett ÓjaÓ och ett ÓnejÓ, m�h�nda

n�got n�rmare det senare. En informant menade att det visserligen vore �nskv�rt att databasen

gjorde s� att man sparade tid, men att hon inte hade haft tid att unders�ka det (7). Informant 9

var d�rf�r ensam om att tro att NetS�k omsider skulle g�ra det, det var enbart en fr�ga om att

l�ra sig hantera den. Han kunde t�nka sig m�jligheten att den sparade tid vid de fr�gor d� man

kunde g� direkt in i en �mneskatalog.

�r du n�jd med kvaliteten p� de s�ksvar du f�r i NetS�k?

Det stora flertalet av v�ra informanter uppfattade NetS�k som en kvalitativ databas.

Informanterna 5 och 8 menade till exempel att de litade p� de svar de hade f�tt, och den senare

tillfogade att hon gjorde det eftersom det var bibliotekarier som hade gjort basen. 10 tyckte att

det var bra med kvalitetsgranskning och att annotationstexterna var r�tt bra. 7 s�g en f�rdel

med att gallringen redan var gjord: ÓJag har sluppit sortera bort en massa on�digtÓ. Andra

omd�men som f�lldes var till exempel att man fick Óvederh�ftiga svarÓ (9), man Ók�nner en viss

trygghet med v�rderade l�nkarÓ (13) och Óf�r vi upp det via NetS�k, s� vet vi att det h�r �r d�

allts� kvalitetÓ (6). F�rutom dessa svarade dessutom 4, 11 och 12 affirmativt men kortfattat p�

fr�gan.

    Informanterna 2 och 3 ans�g inte att kvalitetsbed�mningen hade s� stor betydelse. 3 menade

att hon sj�lv �nd� gjorde urvalet och bed�mningen av kvaliteten. 2 ans�g att han k�nde igen

m�nga renommerade l�nksamlingar i NetS�k och Ódom har man v�l b�rjat att luska ut och

k�nna igen s� att man kan ta fram dom �nd�Ó. Informant 1 valde att inte besvara fr�gan.
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�r kvantiteten tillr�cklig?

Svaren var som regel korta p� denna fr�ga. Flera av informanterna svarade rakt ut att basen var

f�r liten (2, 4, 5, 11 och 12). Vissa av dem kom dock med vissa reservationer. Informant 4

tyckte att kvantiteten blev b�ttre och b�ttre och 5 menade att den visserligen var f�r liten, men

att de f� g�nger hon s�kt hade hon f�tt svar. Informant 2 ans�g att den var okej f�r att vara en

s�dan liten bas. Andra ber�ttade att de hade f�tt ganska f� tr�ffar de g�nger de s�kt (8, 9, 13).

Informant 7 hade tidigare under sin intervjun ansett att Ódet [NetS�k] verkar bra om det bara

hade varit st�rreÓ, men det som gjorde henne mest bet�nklig var att det var en s�dan oj�mn

f�rdelning mellan olika �mnesomr�den. Fyra informanter sade spontant att de inte kunde

bed�ma kvaliteten, eftersom de hade anv�nt den f�r lite (3, 6, 9, 10). Informant 9 �ndrade sig

dock till det redovisade svaret ovan, medan 10 h�ll f�re att det Ó[�r] b�ttre att det inte �r s�

m�nga men �nd� bra l�nkarÓ. Informant 1 valde att inte besvara fr�gan.

Anser du att NetS�k �r v�rd sitt pris?

�tta informanter svarade att de tyckte att den var f�r dyr (2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 13). Bland

dessa fanns �sikterna att den m�ste anv�ndas ganska mycket f�r att det skulle l�na sig att

abonnera p� den (13). Man kunde ist�llet l�gga ner ca 1_ timme per vecka p� att h�lla sina

bokm�rken ajour (7). Informant 8 h�nvisade till andra tj�nster: ÓNej. Det verkar inte s�, n�r

inget annat �r avgiftsbelagt. Det finns gott om bra st�llen p� n�tet.Ó Till den tveksamma

gruppen h�rde 1, 3, och 4. Den senare sade f�rst att den var v�rd sitt pris, men b�rjade snart

att reflektera �ver att liknande tj�nster, till exempel Sves�k och Mediearkivet, var gratis. Han

menade att dessa p� s� s�tt var b�ttre f�r biblioteken. 10 ans�g priset rimligt, men avslutade

dock med att s�ga: ÓKommer det att bli m�nga s�dana h�r tj�nster blir det naturligtvis

oh�llbart.Ó Informant 12 tyckte att priset var ÓokejÓ. Biblioteket hon arbetade p� var ett

kombinerat gymnasie- och folkbibliotek, vilket skulle ha betalat det subventionerade priset f�r

ett gymnasiebibliotek om de valt att abonnera p� NetS�k.

a) Hur tycker du NetS�k var att l�ra sig?/ Vilket var ditt f�rsta intryck av NetS�k? b)

Hur tycker du NetS�k �r att anv�nda?

P� fr�ga a) st�llde vi aldrig mer �n en av delfr�gorna till en och samma informant. Sk�let till att

vi valde att ibland fr�ga om deras f�rsta intryck snarare �n hur de tyckte att databasen var att
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l�ra sig, var att vi m�rkte att vissa av informanterna hade anv�nt den s� pass lite att den senare

fr�gan blev om�jlig att st�lla. Detta g�llde framf�r allt informanterna i testgruppen.

    Det blev fler positiva reaktioner �n negativa b�de p� fr�ga a) och b). Informanterna 6 och 12

svarade inte p� fr�ga b), och vi fick inget svar p� n�gon av dem fr�n informant 3.

    P� fr�ga a) ans�g sex stycken att den var l�tt att l�ra sig (2, 4, 5, 10, 11 och 13) och en annan

att den var ganska enkel (12). Tv� av informanterna ovan, 10 och 13, n�mnde ocks� att det var

l�tt att hitta i den och att den var l�tt att l�ra sig p� grund av att den s�g ut som BTJ:s �vriga

produkter. Detta svarade de b�de p� fr�ga a) och b). Det fanns �ven motsatta reaktioner, men

med vissa reservationer. Informant 6 ans�g att det f�rsta intrycket inte var helt l�tt, men att

det nog berodde mycket p� Internetovana �ver huvud taget. 9 tyckte: ÓInte alldeles enkel, f�r

m�nga knapptryckningar. Men det �r en vanesak att l�ra sig hantera den.Ó 8 var mer

genomg�ende negativt inst�lld. Hon tyckte inte att f�rsta intrycket var bra, eftersom

s�kformul�ret var Ól�sov�nligtÓ. Tv� andra informanter menade att de inte hade l�rt sig den

tillr�ckligt och tagit del av alla finesser (7 och 12). 12 ans�g �ven att det hade varit bra om de

hade f�tt testa den gratis under en l�ngre period.

    Samma informanter svarade positivt p� fr�ga b), med det till�gget att �ven informant 7

tyckte att den var ganska enkel att anv�nda. Informant 4 svarade: ÓPresentationen p�minner

om Handikat till exempel, s� man k�nner igen BTJ:s sidor. Tydlig layout, l�sv�nlig, inget

on�digt bj�fs.Ó Med det senare syftade han p� att det inte fanns n�gra bilder med l�ng

nerladdningstid. Informant 10 svarade: ÓDen �r l�tt. Det �r l�tt att hitta. Det �r som att

anv�nda bibliotekskatalogen.Ó Tv� andra tyckte dock att den var kr�nglig, med f�r m�nga

sk�rmar och f�r m�nga knapptryckningar, och att det var sv�rt att f� n�gon �versk�dlighet (8

och 9). Informant 7 tyckte visserligen att den var ganska enkel, men Ójag har ju missat SAB-

strukturen, s� n�got fel m�ste det ha varit.Ó Informant 1 svarade att hon hade varit negativt

inst�lld fr�n b�rjan eftersom det kostade pengar.

Vad anser du om databasens utseende/klassificeringssystem/s�kv�gar?

Det var �verv�gande positiva reaktioner bland svaren p� dessa fr�gor. De negativa svaren var i

sj�lva verket mycket f�. Tio av informanterna svarade p� alla tre fr�gorna, de �vriga tre valde

att s�lla bort n�gon eller n�gra av dem.
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    Utseende: N�r det g�llde utseendet var de vanligaste reaktionerna att man konstaterade att

det var bra (10, 11, 12 och 13) eller enkelt (2, 3, 7 och 13). Tv� av informanterna tyckte att

utseendet var �sk�dligt och tydligt (7 och 13). Informant 7 sade till exempel: ÓPresentationen

tycker jag �r bra eftersom den talar om vad man kommer till. Det �r en l�tthanterlig sk�rmbild,

klart och Ôor�rigtÕ.Ó Bland �vriga positiva svar m�rktes att man tyckte det var l�tt att orientera

sig (4), man k�nde igen sig (eftersom den liknade BTJ:s andra produkter ArtikelS�k och Litt-

info) (7) och man slapp reklamen (2). De enda negativa reaktionerna var att 2 tyckte det var

obekv�mt att l�sa posterna och att 5 inte tyckte att det var upphetsande p� n�got s�tt.

Dessutom valde tre informanter att inte svara alls (1, 6 och 8).

    Klassificeringssystemet: Ingen av de informanter som besvarade denna fr�ga verkade ha

n�got emot att databasen var upplagd efter SAB-systemet. Sex av dem n�jde sig med att

fastsl� att det var bra (4, 7, 9, 10, 12 och 13) Ð 10 gick dock n�got l�ngre �n de �vriga d� hon

ans�g att det var det hon var mest n�jd med Ð medan fyra andra menade att det var bra

eftersom det var ett vant s�ks�tt f�r bibliotekarier (1, 3, 5 och 6). ÓSAB, det tror jag �r j�ttebra

f�r oss bibliotekarierÓ, trodde 1 och fortsatte: ÓMan t�nker i de banorna. N�r man f�r en fr�ga i

informationen s� g�r man den bed�mningen automatiskt var man kan sortera in fr�gan, i vilket

omr�de.Ó Informant 3 menade att ÓSAB-systemet �r ju ett etablerat informationsredskap, det

�r ett vant s�ks�ttÓ. De kritiska anm�rkningarna g�llde inte s� mycket anv�ndandet av SAB

som s�dant, utan man p�pekade snarare vissa brister i tillv�gag�ngss�ttet. 11 ans�g till exempel

att uppst�llningen av SAB p� M�lndals l�nkkatalog var b�ttre, Óeftersom den �r tydligare och

man f�r fram mer information direktÓ. Informant 3 s�g ett behov av kompletterande �mnesord.

Hon st�llde sig dock med anledning av valet av klassificeringssystem n�got tveksam till att

NetS�k skulle v�nda sig till b�de bibliotekarier och biblioteksanv�ndare, f�r �ven om

Óstrukturering �r n�dv�ndig och SAB �r det man har nytta av med yrkesutbildning, [g�ller

detta] kanske inte andra utan fackutbildningÓ. Informant 8 valde att inte besvara denna fr�ga.

    S�kv�garna: De flesta n�jde sig med att h�vda att s�kv�garna var bra (7, 9 och 11) eller att

det inte var n�got som de hade h�ngt upp sig p� eller utgjort n�got problem, vilket i

sammanhanget f�r anses som ett positivt svar (2, 4, 5, 12). F�rutom att s�kv�garna var bra, s�

ans�g 10 att Ódet g�r r�tt s� fort till skillnad fr�n exempelvis AltaVistaÓ. D�rut�ver fanns

enstaka anm�rkningar om att s�kv�garna var logiska (13) och att SAB var en hj�lp (3). Tre av
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informanterna ovan kom med inv�ndningar till sina f�rsta svar. 2:s hela svar p� fr�gan om vad

han ans�g om s�kv�garna var: ÓInga problem. Det var v�l det att man inte fick svar som var

problemet.Ó Informanterna 9 och 11 tyckte att de var tvungna att klicka sig igenom f�r m�nga

sk�rmar innan de tagit sig fr�n fr�ga till svar. Den senare ans�g ocks� att Óman skulle vilja se

mer redan i utg�ngsl�get, att det fanns mer information i sidans huvuduppst�llningÓ. Den enda

helt igenom negativa reaktionen stod informant 8 f�r: ÓJag tyckte inte om f�rsta sidan, att man

skulle g� in i ett s�kformul�r. Jag k�nde ett motst�nd fr�n b�rjan.Ó Fr�gan om s�kv�garna var

den enda av de tre som hon yttrade sig om. Informant 6 valde att inte besvara denna fr�ga.

    Av de �vriga kommentarer som f�ljde p� dessa fr�gor kan enbart n�mnas att 2 tyckte att

annotationstexterna i databasen enbart var en uppr�kning av vad som fanns p� den l�nkade

webbplatsen. Han ans�g att det var n�got av ett �verloppsarbete och hade hellre sett att

texterna var av mer recenserande karakt�r.

Kan du sammanfatta vad du tycker �r positivt/negativt med NetS�k?

Det var fler positiva anm�rkningar �n negativa, och de f�rra var dessutom mer varierade �n de

senare. Informant 1 hade inga svar att ge p� n�gon av fr�gorna.

    Positivt: De egenskaper hos NetS�k som flest informanter tyckte var positivt var

bed�mningen av Internetresurser, struktureringen av posterna samt det begr�nsade urvalet. Sju

informanter kan r�knas in i det f�rstn�mnda l�gret, �ven om de ben�mnde det lite olika (3, 4, 5,

8, 9, 11 och 12). Fyra av dessa n�mnde speciellt det faktum att l�nkarna var recenserade som

positivt (4, 5, 8 och 9). Struktureringen av posterna f�rdes p� tal av fyra stycken (3, 4, 5 och

7) och det begr�nsade urvalet av tre (2, 4 och 9). Ut�ver dessa ber�rdes ett flertal andra

positiva egenskaper av en eller tv� av informanterna. Bland dessa kan n�mnas att tv� tyckte

sj�lva insamlandet var bra (3 och 13), andra tog upp att s�kningarna blev mer precisa (10),

svaren var relevanta (12) och vederh�ftiga (13) samt designen klar och redig (7).

    Negativt: Det som flest informanter tyckte var negativt med NetS�k var kostnaden. Sex

stycken n�mnde det i f�rsta hand (3, 5, 7, 8, 9 och 13) och tv� n�mnde det n�gon g�ng i sina

svar (4 och 11). Tre av dessa tog i detta sammanhang �ven upp att det fanns andra,

kostnadsfria tj�nster, vilket ans�gs tala till databasens nackdel (3, 4 och 13). Den tredje

negativa punkten var att den �n s� l�nge hade f�r f� l�nkar, vilket n�mndes av tre stycken (2,

11 och 12). D�rut�ver framkom enstaka anm�rkningar: NetS�k hade en oj�mn f�rdelning av
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posterna (7), den var f�r sent ute (4), den var sv�r att hitta i (6) och man beh�vde klicka f�r

mycket f�r att komma fram till sj�lva l�nken (11). Tv� av informanterna hade inget negativt att

s�ga om NetS�k (10 och 11). En av dem hade dock n�mnt ett flertal negativa punkter tidigare

under intervjun, och n�r vi antydde dessa medgav han att det trots allt fanns vissa negativa

egenheter hos databasen (11).

Hur ser du p� framtiden f�r NetS�k inom referensarbetet?

Informanterna behandlade denna fr�ga p� lite olika s�tt. De vanligaste svaren var att man tog

st�llning till NetS�ks chanser att �verleva eller gjorde en allm�n bed�mning av databasen, f�r

att fastst�lla behovet bland bibliotekarier. Flera av informanterna hade med b�da perspektiven i

sina svar. Ett par av dem behandlade ocks� fr�gan utifr�n ett mer personligt perspektiv och

spekulerade huruvida de ville ha NetS�k p� sina respektive bibliotek eller inte.

    Det var n�got fler positiva svar �n negativa. 10 och 11 gav klart positiva svar, den f�rste om

behovet och den senare om framtidsm�jligheterna. B�da abonnerade p� databasen vid

intervjutillf�llet. Svaren fr�n 3, 4, 6 och 12 var positiva men de hade �ven vissa inv�ndningar.

Svaren inneh�ll alla tre perspektiven ovan. Bland de positiva reaktionerna kan n�mnas: ÓDet �r

den h�r typen av redskap som vi beh�verÓ (10), ÓStort helhetsgrepp, bred struktur, v�lsorterad

- ett bra redskapÓ (3), ÓJag tror nog att vi kan ha behov av ett hj�lpmedel d�r vi kan f� l�nkar

som passar till bibliotekenÓ (12). B�de 3 och 12, s�v�l som 6, menade dock att BTJ inte �r

ensamma om att erbjuda en s�dan tj�nst: ÓDet finns flera som kommit lika l�ngtÓ (3). 6 tog

ocks� upp den ekonomiska aspekten. Hon ville g�rna ha den p� sitt bibliotek, men �n s� l�nge

var det en ekonomisk fr�ga och hon fr�gade sig om de inte kunde hitta samma information utan

kostnad.

    Informanterna 2, 5 och 8 ber�rde alla NetS�ks framtidsm�jligheter och st�llde sig tvivlande

till detta. �ven 9 hade samma perspektiv p� fr�gan. Han ans�g visserligen att tanken verkade

god, men hade s� starka inv�ndningar mot tj�nsten att han nog b�r r�knas till dem som tvivlade

p� dess framtida existens. Bland dessa n�mndes framf�r allt kostnaden som ett problem av 2, 5

och 9. ÓDen f�r nog g�ras billigare om det ska fungeraÓ, var 2:s svar. Informanterna 5 och 9

kombinerade b�da inv�ndningarna. Informant 9 fr�gade sig vad den stora skillnaden egentligen

var mellan M�lndals l�nkkatalog, som �r gratis, och NetS�k, och 5 sammanfattade hela denna
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diskussion p� ett tr�ffande s�tt: ÓAtt ta betalt f�r n�gonting, �ven om det �r kvalitetsm�ssigt

b�ttre, �r nog ett ganska stort risktagande n�r det finns s� mycket gratistj�nsterÓ.
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6. Analys

Internet i referensarbetet

Internetanv�ndningen hos de folkbibliotekarier vi har intervjuat har f�rmodligen p�verkat deras

syn p� och anv�ndning av ett Internethj�lpmedel som NetS�k. D�rf�r har vi i v�r unders�kning

st�llt fr�gor om Internet f�r att f� fram bibliotekariernas kunskap om n�tet, samt vilja och

f�rm�ga att anv�nda detta. Vi ville se hur v�l integrerat Internet var i det allm�nna

referensarbetet och vilken attityd man hade till detta nya medium. P� grundval av v�ra

informanters svar avslutar vi detta avsnitt med att redog�ra f�r hur en idealbild av ett

Internethj�lpmedel speciellt avpassat f�r bibliotekarier borde se ut.

Litteratur- och faktas�kningsfr�gor

Vid litteraturs�kningsfr�gor, fr�gor d�r man s�ker en viss bok eller f�rfattare, var arbetsg�ngen

v�l inarbetad och likartad hos v�ra informanter. Man b�rjade mer och mer anv�nda sig av

onlinetj�nster via Internet. Flera av v�ra informanter ans�g att det var h�r Internet hade haft

den st�rsta betydelsen f�r biblioteksarbetet, genom att f�renkla och effektivisera

fj�rrl�nearbetet och bokbel�ggningen. Det verkade i mycket ha ersatt de traditionella v�garna.

N�r det g�llde tj�nster som fanns i olika format, som online via Internet eller

dirktuppkoppling, p� cd-rom eller i tryckta utg�vor, s� f�redrog man onlinetj�nsten med

www-gr�nssnitt eftersom den vanligen var enklare att anv�nda.

    Vid faktas�kningsfr�gorna s�g det ocks� ut att finnas en gemensam strategi f�r hur man grep

sig an fr�gorna, �ven om det inte var lika tydligt som ovan. I f�rsta hand anv�nde man sig av de

referensk�llor som fanns i det egna biblioteket. H�r r�knade man �ven in de Internettj�nster

som man prenumererade p�, t ex Artikels�k och Mediearkivet. Internet i �vrigt kom emellertid

ganska l�ngt bak i arbetsg�ngen. Den dominerande uppfattningen var emellertid att det �r en

v�ldigt stor tillg�ng, samtidigt som man var v�ldigt noga med att betona vikten av att vara

k�llkritisk. Internet tycks v�ldigt snabbt ha blivit en integrerad del i referensarbetet. Vid

efterforskning av faktamaterial har det dock �nnu inte blivit lika dominerande som vid

litteraturs�kningsfr�gor. Det anv�nds framf�r allt som s�khj�lpmedel inom de speciella

�mnesomr�den d�r man visste att det fanns mycket material att h�mta p� n�tet.
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Anv�ndningss�tt och omfattning

Internet anv�ndes vanligen direkt i informationsdisken och i kommunikation med l�ntagaren.

Nio av v�ra tretton informanter anv�nde Internet p� detta s�tt. En van Internetanv�ndare bland

dem, insisterade p� att Internet skulle installeras i referensdisken f�r att p� s� s�tt kunna f�ra

en dialog direkt med l�ntagaren. N�stan samtliga informanter anv�nde sig av Internet dagligen.

Tiden som lades ner p� en Internets�kning uppskattades till ungef�r en kvart, men det berodde

lite p� hur l�ng k� det var i informationsdisken. Man ans�g att det fick ta ungef�r lika l�ng tid

som vilken annan referensfr�ga oberoende av vilken k�lla man anv�nde. Man j�mst�llde s�ledes

Internet helt med andra referenstj�nster. L�ngre s�kningar kunde g�ras i utbildningssyfte eller i

fall d� man letade efter svar p� flera fr�gor samtidigt.

Vi kunde endast g�ra en grov skattning av Internetanv�ndningen hos v�ra informanter, men det

visade p� en stor tilltro till Internets resurser. Anv�ndningen per pass angavs str�cka sig fr�n

n�gra s�kningar till 10-15 g�nger per pass. Flera informanter uppgav att de anv�nde Internet

mer och mer. En informant uppskattade att s� mycket som en tredjedel av alla �mnesfr�gor

besvarades med hj�lp av Internet. Det var i f�rsta hand de bibliotekarier som hade anv�nt

Internet under l�ng tid som ocks� anv�nde det v�ldigt mycket i referensarbetet. Det var �ven de

som tyckte att det beh�vdes struktur p� n�tet och att NetS�k, eller en liknande tj�nst kunde

komma att fylla en s�dan funktion. Skapandet av l�nklistor p� hemsidan och en v�l uppdaterad

bokm�rkeskatalog var nya arbetsuppgifter som v�ra informanter g�rna ville genomf�ra.

    Bibliotekarierna i v�r unders�kning tyckte s�ledes att det fanns en stor anv�ndning f�r och

f�rdel med Internet. De menade att det bara var en fr�ga om vana att l�ra sig s�ka p� Internet.

Problemet var emellertid att f� den tid man beh�vde f�r att l�ra sig s�kstrategier och att h�lla

sig ajour med f�r�ndringar och nyheter. Vi fick ofta kommentarer i stil med att man g�r till de

l�nkar man redan k�nner till och man inte hade tid att s�tta sig in i alla de nyheter som kommer

p� n�tet eller ens h�lla sin egen eller informationsdiskens bokm�rkeskatalog ajourf�rd och

�mnessorterad.

Vilka tj�nster och �mnesomr�den anv�ndes mest

Alla informanter anv�nde sig b�de av l�nkkataloger och s�kmotorer. N�gra f�redrog den ena

typen av s�kverktyg, n�gra den andra. Bland l�nkkatalogerna utkristalliserade sig M�lndals

biblioteks l�nkkatalog som den stora favoriten. Den fanns ute v�ldigt tidigt p� webben och har
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d�rf�r blivit v�l inarbetad hos bibliotekarier. Ett ytterligare sk�l till att den blivit s� v�l anv�nd

�r sannolikt d�rf�r att den �r sammanst�lld av bibliotekarier och indelad enligt SAB-systemet.

Det verkade som om man mest f�redrog l�nkar inom specialomr�den. Informanterna kunde h�r

r�kna upp ett stort antal specialtj�nster, t ex RIXLEX (lagtexter, f�rfattningssamlingar, osv),

SUNET (information fr�n skolverket), SCB (Statistiska CentralByr�n). Av s�kmotorerna var

det AltaVista som n�mndes av flest informanter, men det �r ocks� den tj�nst som fick flest

negativa kommentarer. Inneh�llet bed�mdes som lite os�kert att l�mna ut till l�ntagarna och

fritexts�kningarna s�gs som alltf�r tids�dande.

    Internet ans�gs v�ldigt bra i de fall man ville ha materialet v�ldigt snabbt. Bland annat har

man p� biblioteken m�rkt av den f�r�ndring som inneburit att skoleleverna arbetar mer

sj�lvst�ndigt sedan ett antal �r tillbaka. De kommer till biblioteket f�r att f� hj�lp och f�rv�ntar

sig att f� materialet snabbt. En mycket bra och uppskattad tj�nst som ArtikelS�k har f�tt

konkurrens av Mediearkivet, som av v�ra informanter uppskattades just f�r att materialet

fanns direkt i fulltextformat. Att f� hela dokument var n�got som f�rv�ntades vid

Internets�kningar.

    Det fanns en stor �verensst�mmelse mellan v�ra informanters �sikter om vilka

�mnesomr�den p� Internet som var mest anv�ndbara inom referenstj�nsten. Internet ans�gs

speciellt l�mpat f�r att f� fram material om: popul�rkultur som popartister, s�ngtexter och

film; officiella fakta som uppgifter fr�n myndigheter, lagar och statistik; aktualiteter, aktuella

p�g�ende h�ndelser och  aktuell information (t ex tidtabeller). H�r visste man ofta precis i vilka

l�nksamlingar man skulle s�ka. �vriga �mnesomr�den som n�mndes var uppgifter om f�retag

och produkter, ortnamnsbel�ggning eller vid lite mer udda och smala fr�gor. Det kunde ocks�

t�nkas vara ett bra komplement till eller ers�ttning f�r resurskr�vande

tidskriftsprenumerationer, s�rskilt f�r de mindre biblioteken. Internet anv�ndes ocks� som en

sista utv�g, n�r man inte kunde f� fram svaret p� n�got annat s�tt.

    Sammanfattningsvis kan s�gas att det fanns en viss preferens f�r klassificerade

l�nkkataloger, g�rna med n�gon anknytning till biblioteksv�rlden, samt tj�nster som inriktade

sig p� n�got speciellt omr�de. Internet anv�ndes i f�rsta hand n�r man vill f� fram svaret

snabbt och helst i fulltextformat, speciellt vid fr�gor som r�rde popul�rkultur och annan

aktuell information.
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Framtid

Vi har m�tt en mycket positiv attityd och ett fullt accepterande av Internet som ett

referenshj�lpmedel. Internet har kommit f�r att stanna i referenstj�nsten och kommer

antagligen att f� �nnu st�rre anv�ndning �n nu. Det troddes f� stor betydelse som ett

komplement, s�rskilt f�r de mindre biblioteken, men man menade ocks� att det kan bli den

allenar�dande k�llan inom vissa omr�den, som exempelvis nyheter, aktuella h�ndelser,

riksdagstryck och annan offentlig verksamhet. Det fanns en r�dsla f�r att fritt tillg�ngliga

databaser skulle komma att bli avgiftsbelagda och att detta skulle f�rs�mra kvaliteten hos de

resurssvagare biblioteken, och att man skulle tvingas att g�ra ett val mellan elektroniska och

tryckta resurser.

Idealbild av ett Internethj�lpmedel

I samband med fr�gorna om Internet kom m�nga synpunkter fram p� hur ett s�kinstrument f�r

folkbibliotekarier borde vara konstruerat. I det h�r avsnittet har vi st�llt samman de faktorer

som vi har uppfattat som mest betydande f�r v�ra informanter. Man skulle kunna se detta

som en sammanfattande bild av v�ra informanters f�rv�ntningar, som vi sedan tillsammans

med den funktionella och den tekniska kvaliteten v�ger in i bilden av den totala kvaliteten.

    Utan att rangordna dem �r det dessa faktorer som v�ra informanter har framh�llit:

•  Snabbhet (snabb behandling av s�kfr�gan; inte f�r mycket klickande;

l�tt�versk�dligt format)

•  Enkelhet (i utformningen; inga on�diga utsmyckningar; l�ttf�rst�eliga

s�kv�gar)

•  S�llning (inget brus Ð enbart relevanta resurser kvar)

•  Klassifikation, katalogisering, indexering (i n�gon form)

•  Bred och djup t�ckningsgrad (bredd: m�nga �mnen; djup: m�jlighet att v�lja

mellan bra och likv�rdiga resurser; det �r viktigt att det alltid blir tr�ff)

NetS�k i referensarbetet

Under denna rubrik har vi valt att unders�ka vad v�ra informanter ans�g om NetS�ks

funktionella och tekniska kvalitet, f�r att d�refter sammanf�ra v�ra intryck och p� s� s�tt f�

fram en totalkvalitet. I f�rsta skedet presenterar vi en kvalitetsbild utan att ta h�nsyn till v�ra
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informanters syn p� kostnaden, dvs vad vi har valt att kalla en anv�ndarorienterad

kvalitetsbild. D�refter v�ger vi �ven in kostnaden utefter en v�rdebaserad definition av

kvalitetsbegreppet. Denna totalkvalitet kommer vi att st�lla mot BTJ:s syfte med produkten.

Erfarenheter Ð funktionell kvalitet

F�r att n�rmare kunna unders�ka v�ra informanters syn p� den funktionella kvaliteten, i v�rt

fall hur de upplevde sj�lva s�kprocessen, kommer vi att anv�nda oss av Katz begrepp format

och m�lgrupp. Vilka var informanternas upplevelser av formatet, var det anv�ndarv�nligt eller

inte? Ans�g de att databasens uppl�ggning underl�ttade eller f�rsv�rade deras s�kningar? Var

databasen riktad till r�tt m�lgrupp? Dessutom kommer vi att anv�nda oss av begreppet

omfattning i dess f�rsta betydelse, dvs om databasen tillf�r referenstj�nsten n�got nytt, n�got

som inte andra referensk�llor har. Aktualitet och t�ckningsgrad h�r dock mer hemma under den

tekniska kvaliteten.

M�lgrupp

De flesta av v�ra informanter verkade �verens om att NetS�k riktade sig till biblioteken. Vi f�r

anta att de i detta sammanhang syftade p� den egna kategorin av bibliotek, dvs folkbibliotek.

Vi st�tte dock p� tvivel om att l�ntagarna skulle kunna anv�nda den, och man verkade s�lunda

mena att den i f�rsta hand riktade sig till bibliotekarier. Fr�gan restes dock till vilken typ av

bibliotekarier den v�nde sig. N�gra h�vdade att den troligen mer riktade sig till den ovane

bibliotekarien. Mot detta kan dock st�llas att en av v�ra informanter tyckte att NetS�k snarare

l�mpade sig f�r forskare �n f�r folkbibliotek, och den ans�gs s�ledes allt f�r sv�r att bem�stra

f�r att kunna anv�ndas som referenshj�lpmedel p� ett folkbibliotek.

    Om man studerar vad informanterna tyckte var mest positivt med NetS�k framtr�der ocks�

ett m�nster som kan styrka det vi ovan har noterat. De flesta h�ll f�re att bed�mningen av

Internetresurserna var det viktigaste. Dessutom framkom synpunkterna att svaren var

relevanta och vederh�ftiga. Alla dessa faktorer �r viktiga f�r att en k�lla ska kunna anv�ndas i

det dagliga arbetet. En �sikt som framkom i v�ra intervjuer var att det ans�gs viktigt att man

kunde lita p� de svar man fick. En annan av de saker som ans�gs positiv var att databasen �r

strukturerad, och n�stan alla tyckte det var bra att den var strukturerad enligt SAB-systemet.

En god strukturering av ett material b�de f�renklar s�kningarna och g�r dem snabbare att
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utf�ra, vilket �r tv� av faktorerna som vi har satt som krav f�r att man skall kunna tala om en

bibliotekarieanpassad referensk�lla.

    Det verkade dock inte som databasen anv�ndes i s� h�g grad och n�r man har gjort det har

man bara anv�nt delar av den. Fr�gan �r om den l�ga anv�ndningsfrekvensen berodde p� att

NetS�k inte hade hunnit bli ordentligt inarbetad vid denna tidpunkt eller om den trots det vi

pekat p� ovan helt enkelt inte passade de bibliotekarier som vi intervjuade. Vid tiden f�r v�r

unders�kning hade NetS�k varit m�jlig att anv�nda i n�stan fem m�nader, �ven om tiden f�r

m�nga av v�ra informanter av olika anledningar hade varit kortare. Samtidigt har m�nga

informanter h�vdat att det �r sv�rt att f� tiden att r�cka till f�r att testa nya produkter. M�nga

valde att inte svara p� fr�gorna om hur ofta de anv�nde den, p� vilket s�tt och vid vilka fr�gor

de anv�nde den; de tyckte uppenbarligen att de hade anv�nt den f�r lite f�r att kunna uttala sig.

I just det h�r fallet talar mer f�r att man kan tolka den l�ga anv�ndningsfrekvensen som att

NetS�k �nnu inte blivit inarbetad p� de bibliotek som vi bes�kte, och vi kan s�lunda st� fast

vid v�rt intryck att databasen i h�g grad ans�gs passa just referensbibliotekarier p�

folkbibliotek.

Format

Formatet anger i f�rsta hand om ett referensverk �r anv�ndarv�nligt eller inte. Endast ett f�tal

av v�ra informanter uppgav att de hade haft n�gra problem med att l�ra sig NetS�k eller att

anv�nda den. B�de p� fr�gan om utseendet, klassificeringssystemet och s�kv�garna och p�

fr�gan om vad de tyckte var positivt och negativt med databasen, angavs som regel fler

positiva drag �n negativa. N�r det g�llde databasens utseende ans�g s�ledes de flesta att det var

bra. Sk�rmbilden angavs vara b�de �sk�dlig och l�sv�nlig, vilket gjorde det l�tt att orientera sig.

N�gra tyckte ocks� att det var bra att den liknade �vriga BTJ-produkter. Emellertid framkom

�ven de motsatta �sikterna, framf�r allt att den var o�versk�dlig och sv�r att hitta i.

    Att klassificera databasen efter SAB-systemet bem�ttes genomg�ende med uppskattning

bland v�ra informanter. De menade att det var ett vant s�ks�tt f�r bibliotekarier. De enda

negativa r�sterna h�jdes mot det faktum att detta kunde f�rsv�ra f�r biblioteksanv�ndarna och

att sj�lva struktureringen utifr�n SAB kunde ha gjorts b�ttre.

    S�kv�garna hade inte utgjort n�gra problem f�r de flesta, och man angav bland annat att de

var logiska och f�renklades tack vare SAB-struktureringen. Inom detta omr�de framkom en
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ganska vanlig kritik, n�mligen att s�kningarna blev kr�ngliga p� grund av att man var tvungen

att klicka f�r mycket f�r att komma fram till sj�lva l�nken. I anslutning till s�kv�garna kan vi

ocks� n�mna att fr�gan om antalet l�nkar �ven den gav upphov till meningsskiljaktigheter bland

v�ra informanter, om �n med omv�nda f�rtecken. H�r var det de som tyckte att l�nkarna var

allt f�r f� som var klart flest till antalet. De �terst�ende menade att detta dock kunde vara en

f�rdel d� man slapp det stora antalet tr�ffar, vilket gjorde det enklare b�de att bl�ddra och att

v�lja ut l�nkar.

    Sammantaget kan man s�ga att v�ra informanter verkade anse att NetS�k var anv�ndarv�nlig.

Trots detta s� f�rdelades svaren p� fr�gorna om NetS�k f�renklade Internetarbetet och om det

sparade tid ungef�r lika p� ja och nej, till och med n�gon �vervikt f�r det senare. N�gra av

dessa ans�g att databasen m�jligen skulle g�ra detta i framtiden. En slutsats av detta kan vara

att man anser att databasen i sig �r bra och enkel att anv�nda, men att den �n s� l�nge �r f�r

liten f�r att uppfylla de krav som st�lls p� en kvalitativ referensk�lla.

Omfattning

Under den funktionella kvaliteten skall man se efter om tj�nsten tillf�r referenstj�nsten n�got

nytt. NetS�k �r sammanst�lld av yrkesfolk med bibliotekariebakgrund, den har SAB-

klassifikation, indexering, hj�lptexter (recensioner) och aktualitet genom kontinuerlig

uppdatering. S�g v�ra informanter detta som en nyhet? Det var n�got som vi f�rs�kte f� fram

med v�ra attitydfr�gor om NetS�k och Internet. En vanlig �sikt var att �ven om man inte s�g s�

stor anv�ndning av NetS�k just f�r tillf�llet, ans�g m�nga att det beh�vdes en tj�nst med en

s�dan m�ls�ttning. Det fanns flera likartade tj�nster, men ingen som i helhet f�rt samman alla

dessa olika faktorer, samtidigt som man genom sin organisation kan garantera en st�rre

kontinuitet i utgivningen.

    Mest uppskattade man den hj�lp man fick med att gallra l�nkar i informationsm�ngden,

samt den tillg�ng som klassifikationssystemet utgjorde n�r det g�llde att hitta i databasen. En

av informanterna menade Óatt den l�ter en bibliotekarie s�ka som en bibliotekarie brukar s�kaÓ.

Andra faktorer som n�mndes var att den till�t mer precisa s�kningar. Tj�nsten har ocks�

f�rs�kt att profilera sig som en l�nksamling med tonvikt p� nordiska l�nkar och detta var n�got

som kommenterades och uppfattades som positivt.
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    Huvudsyftet med NetS�k kan s�gas vara att den skall g�ra det enklare att s�ka p� Internet

och i f�rl�ngningen ocks� spara tid. �sikterna var ungef�r j�mnt f�rdelade bland v�ra

informanter om databasen tillf�rde n�got nytt till referenstj�nsten i dessa b�da bem�rkelser.

Bland annat m�tte vi �sikten att den var f�r sent ute. Det konstaterades att det redan fanns

andra liknande l�nksamlingar som ocks� f�renklade och sparade tid vid n�ts�kningar. M�lndals

l�nkkatalog var den som oftast j�mf�rdes med NetS�k och ans�gs kunna fungera Óbra nogÓ(4)

�ven om NetS�k skulle bli mer genomarbetad. Av dem som tyckte att NetS�k var

tidsbesparande j�mf�rdes NetS�k ofta med de vanliga s�kmotorerna, som man ans�g tog

mycket tid och gav f�r m�nga och irrelevanta s�ksvar. F�rdelen med NetS�k i dessa fall var att

den inneh�ll l�nkar som var direkt anpassade f�r referensarbete. En annan �sikt var att NetS�k

kanske kunde spara tid i de fall d� s�kfr�gan medgav att man kunde g� direkt in i en

�mneskatalog.

    En viss inflexibilitet i s�kv�garna, som m�jligen kan bero p� informationsm�ttnad, skymtade

ocks� fram bland svaren. Informant 11 genomdrev ett abonnemang Ód�rf�r att de ville ge den en

chansÓ, trots att m�nga bland personalen tyckte att man kunde n�ja sig med M�lndals

l�nkkatalog. H�r kan man kanske se att man inte g�rna testar nyheter om man har redan v�l

fungerande s�kverktyg, som delvis �r uppbyggda efter samma principer. Kanske beror detta

p� f�r stor arbetsbelastning och tidsbrist hos personalen. Detta resonemang �terfanns hos fyra

av v�ra informanter som svarade med ett n�stan entydigt nej p� fr�gan om NetS�k �r en hj�lp

att s�ka p� Internet. Dels sade man att man inte gett sig tid att testa basen ordentligt, utan av

tidsbrist eller vana anv�nde sin vanliga s�kmetod eller redan hade tillr�ckligt med l�nkar att g�

till. I teorin tyckte man att det var en bra tj�nst, men i praktiken hade man �nnu inte haft s�

stor anv�ndning av den.

    Sammanfattningsvis kan s�gas att tj�nsten inte s�gs som en nyhet, men man uppskattade att

den f�rs�kte ta p� sig ett slags totalansvar, att ge en strukturerad helhet �ver n�tresurser p� ett

bibliotekarieanpassat s�tt, att den var kvalitetsv�rderad av yrkesfolk och att BTJ stod som en

garant f�r en viss kontinuitet i utgivningen.

Erfarenheter Ð teknisk kvalitet

Den tekniska kvaliteten anger vad kunden f�r f�r slutresultat, i v�rt fall de svar som NetS�k

producerar. I detta sammanhang kommer vi att se p� omfattningen av databasen, n�rmare
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best�mt dess aktualitet och dess t�ckningsgrad, eftersom dessa begrepp endast kan st�llas mot

uppkomna svar och inte mot s�kprocessen som s�dan. Dessutom kommer vi h�r att ta upp

hur v�ra informanter s�g p� s�ksvarens kvalitet, detta som ett uttryck f�r Katz begrepp

auktoritet.

Omfattning

Ett av de viktigaste k�nnetecknen i referenstj�nsten �r aktualitet och t�ckningsgrad. Materialets

aktualitet har inte n�mnts annat �n av en informant, som anv�nde basen som han anv�nde

Internet. Statistik, aktuella h�ndelser, popartister, s�ngtexter och material som inte hunnit

tryckas �r vanliga anv�ndningsomr�den n�r det g�ller Internets�kningar, men f�rekommer,

f�rutom hos ovann�mnda informant, inte i kommentarerna om NetS�k.

    Den betydelse som en t�t och kontinuerlig uppdatering av l�nkarna har, kommenterades

n�stan inte alls av v�ra informanter. Det finns andra, av bibliotekarier ofta anv�nda, liknande

tj�nster som ocks� har denna tillg�ng. Kanske ans�gs det sj�lvklart att basen var kontinuerligt

uppdaterad och n�mndes d�rf�r inte.

    Anv�ndningen av databasen har som vi redan noterat inte varit s� stor bland de bibliotekarier

vi har intervjuat. Ett sk�l som man angav ber�rde det vi kallar f�r t�ckningsgrad. Man tyckte

helt enkelt att antalet l�nkar var f�r f�, �ven om man ocks� var medveten om att det skulle bli

b�ttre med tiden. Att t�ckningsgraden ans�gs vara f�r liten framg�r till exempel genom

informant 1:s utsaga: ÓJag hittade inga svar i NetS�k, men d�remot massor p� AltaVista.Ó Den

kommenterades vidare av en bibliotekarie, som tyckte att det var en oj�mn f�rdelning av

antalet l�nkar inom de olika �mnesomr�dena.

    Den allm�nna uppfattningen var att antalet l�nkar var f�r f�, men det fanns en stor tolerans

�ver detta eftersom basen �nnu var s� ny.

Auktoritet

NetS�k uppfattades av de flesta som en kvalitativ databas som man kunde lita p�. �ven om

man inte hade anv�nt tj�nsten s� mycket, fanns det som regel ingen tvekan i svaren. En del av

detta kan bero p� den auktoritetsst�llning som BTJ har i bibliotekskretsar. Men enligt de flesta

av v�ra informanter ans�gs NetS�ks auktoritet som n�tbaserat s�kverktyg avpassat f�r

biblioteksf�rh�llanden best� i att den �r sammanst�lld av personal med bibliotekarieutbildning

och erfarenhet av referensarbete och arbete med n�tbaserade informationss�kningar.
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    Till kvalitet p� s�ksvaren r�knade v�ra informanter framf�r allt gallringen av l�nkar. Man s�g

det som en stor f�rdel och tidsvinst att slippa g� igenom alltf�r m�nga s�ksvar. Att

kvalitetsgranskningen har utf�rts av bibliotekarier �r som sagt n�got som ansetts vara positivt.

Man tycker att det ger en viss trygghet med v�rderade l�nkar och att det k�nns bra att l�mna ut

dessa till l�ntagarna. Annotationstexterna s�gs ocks� som Ór�tt braÓ, men en �sikt var att de

g�rna kunde varit mer recenserande �n beskrivande. Sedan fanns ocks� de som inte s�g n�gon

f�rdel med ovanst�ende arbete. N�gra menade att de hellre ville g�ra kvalitetsgranskningen

sj�lva, allt ifr�n s�kord, gallring och v�rdering, s� att de visste vad de l�mnade ut.

Bakgrundsvariabler

De bakgrundsvariabler vi har valt att anv�nda i v�r unders�kning �r Internetvana,

informantgrupp och kommunstorlek. F�r att kunna j�mf�ra v�ra informanters svar utifr�n

dessa har vi i st�llet f�r att unders�ka hela materialet valt att enbart titta p� svaren till vissa av

fr�gorna som r�rde attityder till NetS�k. Eftersom vi har ett s� l�gt antal informanter blir denna

typ av unders�kning allt f�r tids�dande i f�rh�llande till de resultat man kan f� ut av dem. Vi

har d�rf�r tyckt att det � ena sidan kan vara intressant att se ifall det g�r att uppt�cka n�gra

s�dana tendenser i v�rt material, men att det � andra sidan �r on�digt att g�ra en allt f�r stor

aff�r av det hela. F�rst tittar vi p� om vanan att anv�nda Internet kan s�gas ha n�gon betydelse

f�r hur man uppfattar NetS�k. Vi har anv�nt begreppet vana utifr�n hur l�ng anv�ndningstiden

och hur stor anv�ndningsfrekvensen var f�r v�ra informanter. D�refter unders�ker vi positiva

och negativa reaktioner visavi NetS�k utifr�n informantgrupp och kommunstorlek.

Internetvana

De tv� informanter som haft l�ngst tillg�ng till Internet p� sina bibliotek, b�de internt och

publikt, var ocks� de som sammantaget gav det mest positiva omd�met om NetS�k (11 och

12). Det g�ller dels tj�nsten som ett f�renklande och tidsbesparande Internethj�lpmedel, dels

sj�lva formatet eller utseendet. Informant 11 var generellt positiv till den h�r typen av tj�nster

och hoppades att det var n�got som kommit f�r att stanna. B�da tv� angav att de hade en h�g

anv�ndning av Internet, och kommenterade att de tyckte att s�kverktygen p� Internet var

mycket mer komplicerade �n NetS�k. Det fanns f�r mycket information och reklam p�

sidorna, vilket var f�rvillande och st�rande ur s�ksynpunkt, tyckte informant 12.
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    I den st�rsta gruppen anv�ndare, de med en Internettillg�ng p� ungef�r tv� �r i snitt, varierar

omd�mena om NetS�k kraftigt. Det f�rekommer lika positiva omd�men som ovan, men ocks�

helt klart negativa. Med ett undantag, s� anv�nde man Internet i referenstj�nsten Óv�ldigt oftaÓ

eller dagligen, det var allts� inga ovana eller otr�nade bibliotekarier som gav dessa v�ldigt

skiftande omd�men.

    De tre informanter som haft Internet 1 �r eller kortare tid, verkade vara ganska enade i sitt

omd�me: Nets�k s�gs inte som ett tidsbesparande eller f�renklande Internethj�lpmedel. Det

mest positiva sades om sj�lva utseendet, t ex att det var en klar och enkel sk�rmbild. SAB-

systemet n�mndes ocks� som ett positivt drag.

Informantgrupp och kommunstorlek

Om man beaktar vilken informantgrupp v�ra informanter tillh�r, kan man se vissa skillnader i

deras svar. De tydligaste �r att abonnenterna i h�gre grad var positiva till olika aspekter av

NetS�k �n informanter i de b�da andra grupperna, medan man bland informanterna i

testgruppen kan se en �kning av antalet svar av typen Óvet ejÓ, n�got som n�stan inte alls

f�rekom i den f�rstn�mnda gruppen. B�da dessa tendenser �r i sig naturliga. Andelen positiva

och negativa reaktioner var annars ganska lika bland de i prov- och testgruppen, med en liten

�vervikt f�r de positiva.

    N�r det g�ller kommunstorlek �r det �nnu sv�rare att s�ga n�got best�mt eftersom

f�rdelningen mellan de olika grupperna var lite f�r oj�mn. Om man �nd� g�r p� samma s�tt

som ovan men utifr�n kommunstorlek, ser man att informanter p� bibliotek i de st�rre

kommunerna (grupp 3 och 4) i h�gre grad var positiva �n de fr�n bibliotek i mindre kommuner

(grupp 1 och 2). Eftersom tre av informanterna kunde r�knas in i de b�da f�rstn�mnda

grupperna och n�r tv� av dem dessutom var abonnenter, �ger ett s�dant resultat inte allt f�r

stor tillf�rlitlighet. De b�da f�rsta grupperna har i �vrigt en n�got h�gre andel negativa �n

positiva reaktioner.

Totalkvalitet

F�r att f� fram informanternas totala bild av NetS�k g�r vi en sammanfattning av de tv�

f�reg�ende avsnitten om den funktionella och den tekniska kvaliteten till en anv�ndarorienterad

kvalitetsbild. D�refter tar vi �ven v�ra informanters syn p� det faktum att NetS�k �r en
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betaltj�nst med i ber�kningen, och f�r d� fram en v�rdebaserad dito. Sedan j�mf�r vi dessa b�da

bilder med BTJ:s syfte med produkten, vilket ocks� �r ett f�rs�k att besvara v�r

huvudfr�gest�llning: ÓTycker bibliotekarierna att NetS�k �r v�l l�mpad f�r referensarbete?Ó

Anv�ndarorienterad kvalitetsbild

Bibliotekarierna s�g NetS�k som en yrkesanpassad tj�nst och n�got f�r sv�r att anv�nda f�r

den genomsnittlige l�ntagaren. Klassificeringssystem, s�kv�gar och att den liknade andra BTJ-

produkter gjorde den l�mpad f�r m�lgruppen folkbibliotekarier. Den ans�gs enkel att l�ra sig

och anv�nda, kanske just p� grund av yrkesk�rens gemensamma kunskaper. Formatet ans�gs

bra, sk�rmbilden var ren, �sk�dlig och l�sv�nlig. N�gra avvikande �sikter fanns h�r, men de

positiva �sikterna dominerade. Det samma g�llde annotationstexterna och

kvalitetsgranskningen, vilka s�gs som en tidsbesparande �tg�rd, men det fanns emellertid n�gra

bibliotekarier som ans�g att de sj�lva ville ha full kontroll �ver denna del av s�kningen.

    Begreppet omfattning inneb�r att tj�nsten skall tillf�ra n�got nytt som kan h�ja kvaliteten i

referensarbetet. NetS�k s�gs inte som n�gon nyhet som s�kredskap, det fanns flera likartade

tj�nster som redan anv�nts under en l�ngre tid i referensarbetet. Som helhet tyckte man �nd�

att NetS�k var en bra tj�nst som f�renade olika s�ktj�nsters f�rdelar och tog ett

helhetsperspektiv och totalansvar som Internethj�lpmedel f�r folkbibliotekarier.

    Man verkade ta f�r givet att databasen skulle vara aktuell och uppdaterad eftersom det var

en betaldatabas. S�ksvarens kvalitet fick helt godk�nt och s�llningen av l�nkar var mestadels

ett stort plus, �ven om n�gra tyckte att de fick f�r f� tr�ffar. T�ckningsgraden ans�gs helt klart

f�r liten, men man var lite �terh�llsam i sina kommentarer om detta och ville g�rna se hur den

utvecklade sig. Man var inte lika ben�gen att s�ka aktuellt material i NetS�k som i andra

tj�nster p� Internet.

V�rdebaserad kvalitetsbild

Den anv�ndarorienterade kvalitetsbilden �r som synes f�rh�llandevis positiv. Om vi �ven

betraktar v�ra informanters syn p� kostnaden f�r NetS�k f�r�ndras bilden n�got. De flesta av

v�ra informanter ans�g inte att NetS�k var v�rd sitt pris eller �tminstone att kostnaden var en

av de mest negativa faktorerna med databasen. Dessutom var det ett klagom�l som �terkom vid

flera tillf�llen under intervjuerna och inte endast i samband med den direkta fr�gan om de
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tyckte att den var v�rd sitt pris. Endast tv� av informanterna hade inga klagom�l i detta

avseende.

    Ett av de fenomen som vi tidigt f�ste v�r uppm�rksamhet vid var att NetS�k i praktiken inte

anv�ndes i s� stor utstr�ckning. En av orsakerna till detta berodde f�rmodligen p�

t�ckningsgraden; det fanns inte tillr�ckligt med material f�r att kunna svara upp mot en

referensbibliotekaries behov. Ytterligare orsaker som n�mndes var personal- och tidsbrist f�r

att f� m�jlighet att l�ra sig tj�nsten. Men den viktigaste orsaken var nog trots allt kostnaden. Vi

fick intrycket att man inte ville �dsla tid p� n�got som man i slut�ndan �nd� inte skulle anse sig

ha r�d med. Biblioteken har bristande ekonomiska resurser och NetS�k har konkurrens fr�n

liknande men kostnadsfria tj�nster p� n�tet. Trots att man var medveten om att man inte fick

alla de funktioner som NetS�k kunde erbjuda, s� kunde man f�r att minimera bibliotekets

omkostnader t�nka sig att anv�nda tj�nster som kr�vde lite st�rre arbetsinsats av

bibliotekarien, men som trots allt gav en i stort sett likv�rdig slutprodukt.

    Om man betraktar NetS�k utifr�n ett v�rdebaserat perspektiv m�ste man dra slutsatsen att

det r�der stor tveksamhet bland de intervjuade bibliotekarierna huruvida databasen n�r upp till

n�gon h�gre kvalitet. Med andra ord, den kvalitet databasen ans�gs inneha utifr�n ett

anv�ndarorienterat perspektiv motsvarade inte dess kostnad.

Syfte

Enligt BTJ �r syftet med NetS�k att vara ett professionellt och kvalitativt s�kverktyg p�

Internet speciellt avpassat f�r folk- och skolbibliotek. Den bild av NetS�k som v�ra

informanter gav oss var att den var en p�litlig och kvalitativ databas, med struktur och

klassificering v�l anpassade f�r referenstj�nst. S�llningen och v�rderingen av l�nkar var n�got

som borde spara tid i referensdisken. Informanternas bild st�mmer d�rmed ganska v�l �verens

med den bild man f�r genom BTJ:s reklamblad. Fr�gan om dess l�mplighet borde s�ledes vara

ganska klar, men �ven om NetS�k �r aldrig s� v�l avpassad f�r biblioteksf�rh�llanden blir

denna fr�ga trots allt sv�r att besvara jakande om det �verv�gande intrycket var att endast

n�gra f� ans�g sig ha r�d att anv�nda den. Vi kan utg� fr�n de tv� bilderna ovan. Om man fr�n

ett perspektiv ans�g att NetS�k var klart l�mpad f�r referensarbete, s� m�ste man utifr�n det

andra perspektivet h�vda motsatsen. Men eftersom den sistn�mnda bilden inneh�ller en faktor,

kostnaden, som �r av avg�rande betydelse f�r varje bibliotek, m�ste man g�ra g�llande att den
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senare bilden �ger f�retr�de framf�r den f�rra. En kommentar som �terkom under flera

intervjuer var att tanken var god, en kommentar som alltid �tf�ljdes av en inv�ndning, vanligen

att databasen var f�r liten eller att den kostade f�r mycket pengar. S� �ven om v�ra informanter

ans�g NetS�k vara l�mpad f�r referensarbete p� ett teoretiskt plan, m�ste man st�lla sig fr�gan

om det i praktiken finns allt f�r m�nga bibliotek som anser sig ha r�d att betala f�r en s�dan

l�mplighet?
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7. Diskussion

I f�ljande kapitel vill vi f�ra en mer allm�n diskussion utifr�n de slutsatser vi har kommit fram

till i den f�reg�ende analysen. Som huvudtema st�r det eventuella behovet av NetS�k eller

liknande tj�nster p� n�tet. Vi kommer att j�mf�ra dessa och diskutera hur nya s�ktj�nster och

s�kv�gar introduceras, inarbetas och eventuellt f�r�ndras. Vi f�r ocks� en diskussion om

Internets betydelse f�r dagens referensarbete kontra morgondagens.

    Vi kunde i v�r intervjuunders�kning uppt�cka en hel del positiva attityder till NetS�k, i

synnerhet till den bakomliggande filosofin. Vana Internetanv�ndare s�g behovet av struktur p�

n�tet som n�dv�ndig. NetS�k effektiviserar s�kandet med bibliotekarieanpassade s�kv�gar,

vilka ger m�jligheten till mer precisa fr�gor och en kvalitetsgranskning som ur referenstj�nstens

synpunkt tar bort irrelevanta tr�ffar. Trots denna positiva attityd till tj�nsten s� var den

faktiska anv�ndningen av NetS�k ganska ringa. Som vi ser det kan detta bero p� flera faktorer.

NetS�k introducerades p� ett ganska tidigt stadium i sin utveckling, d� materialinsamlingen

�nnu inte hade blivit s� omfattande. Anv�ndarna fick h�rigenom ett negativt intryck fr�n b�rjan

och bar med sig uppfattningen att en s�kning i NetS�k inte alltid gav n�gra svar, �ven om

materialet senare ut�kats. Tidsm�ssigt introducerades tj�nsten ocks� under en ol�mplig tid p�

�ret, just innan och under semestertider. D�rmed var det sv�rt att arbeta in tj�nsten och f� en

kontinuerlig anv�ndning.

    Internet anv�ndes v�ldigt ofta i referensdisken, vanligen vid direkt kommunikation med

l�ntagaren. Arbetet i referensdisken skedde ofta medan andra l�ntagare stod i k� f�r hj�lp och

kr�vde d�rf�r snabba s�kv�gar och s�kra k�llor. Det var antagligen d�rf�r som man oftast gick

till redan k�nda adresser, l�nkkataloger eller vissa �mnesomr�den k�nda f�r bra t�ckning.

Speciella informationskanaler som INETMEDIA, Internettidskrifter, s�ndlistor och

diskussionsgrupper fungerade som nyhetsf�rmedlare f�rutom tips bibliotekarier emellan eller

via allm�nheten. S�kmotorer som AltaVista anv�ndes som regel mest f�r lite mer ÓuddaÓ eller

mycket specialiserade s�kfr�gor, vilka inte beh�ver alstra s� m�nga svar. S�kningar i

s�kmotorer blir ofta allt f�r tids�dande och resulterar i f�r m�nga ovidkommande svar som

bibliotekarien sj�lv m�ste granska och s�lla bort.

    De flesta r�knade sj�lvmant upp flera l�nkkataloger och det verkade som dessa f�tt sin

spridning genom att de funnits l�nge p� webben, men ocks� f�r att de har en uppl�ggning med
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SAB-klassifikation som passar folkbibliotekarier. Det senare har s�kert haft en stor betydelse.

Det faktum att de har utformats av kollegor ger dem ocks� en viss auktoritet.

    Vid intervjuerna framf�rdes �sikten att det inom yrkesk�ren kanske fanns en viss

ÓkonservatismÓ vad g�ller s�kv�garna, dvs n�r man v�l har hittat s�kv�gar som man tycker

fungerar blir man ovillig att pr�va p� n�got annat. Vi har emellertid inte sett n�gon motvilja

mot att ta till sig nyheter, snarare �r det tiden som inte r�cker till, speciellt inte till att sitta och

s�ka p� egen hand. Entusiasmen var stor �ver tillg�ngen till Internet, men man klagade p� att

det var sv�rt att hinna h�lla sig ajour med h�ndelseutvecklingen p� grund av tidsbristen. Vi tror

d�rf�r att den eventuella stelheten i s�kv�gar snarare f�r skyllas p� en stressad arbetssituation

och inte p� inflexibilitet.

    Internet verkade helt accepterat och j�mst�llt med andra referenshj�lpmedel, men kom

ganska l�ngt bak i referensarbetet. N�ts�kningar fungerade v�ldigt bra vid vissa typer av fr�gor

och n�r det fanns v�ldigt specialiserade l�nksamlingar och kataloger att tillg�. De ans�gs ocks�

vara en resurs framf�r allt f�r de mindre bibliotek som inte kan h�lla sig med s� stort

referensmaterial. Det r�dde stor enighet om att Internets betydelse kommer att �ka �nnu mer i

framtiden och m�jligen sl� ut de flesta andra elektroniska tj�nster. Det fanns �ven en

f�rhoppning och m�jligen en f�raning om att det kommer att bli fler allm�nnyttiga tj�nster d�r

man kan f� informationen direkt (Óready referenceÓ). Sv�righeterna att s�ka ans�gs dock

komma att �ka i takt med n�tets utbyggnad, och d�rf�r fanns det ett behov av redskap som

kan ta ett vidare grepp men samtidigt beh�lla kontakten med just den typ av resurser som

biblioteken kan t�nkas att beh�va. Fr�gan m�nga st�llde sig var vem som skulle kunna ta detta

helhetsgrepp. M�nga biblioteksrelaterade s�kredskap idag �r ofta skapelser av enskilda

individer (men ibland med en organisation i ryggen), vilket naturligt nog kan f�ra med sig vissa

brister, som till exempel att uppdateringen kan bli lidande och att urvalet �r beroende av en

enda persons bed�mning. Framf�r allt s� har mer individuellt skapade tj�nster den nackdelen

att det alltid r�der en viss os�kerhet n�r det g�ller livsl�ngd; den m�jlighet till kontinuitet som

en organisation kan ge minskar drastiskt. En av v�ra informanter menade att det m�jligen vore

b�ttre att en st�rre, �vergripande organisation tog detta ansvar �n att varje enskilt bibliotek

skapade sin egen l�nkkatalog, men fr�gan �r om ansvaret ska ligga p� till exempel privat eller

statlig niv�. I dag finns flera olika konkurrerande initiativ, bland annat NetS�k och Sves�k, som
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f�retr�der var sin typ av organisation och olika slags l�sningar. (Det �r naturligtvis mycket

m�jligt att den slutliga ÓvinnarenÓ eller ÓvinnarnaÓ kommer att heta n�got helt annat och l�sa

det p� ett helt annat s�tt, men vi anv�nder dessa b�da f�r att klarg�ra v�rt resonemang.) En av

de stora skillnaderna �r att NetS�k �r en betaltj�nst medan Sves�k �r kostnadsfri, vilket torde

leda till ett ganska klart val f�r m�nga bibliotek. S� �ven om m�nga av v�ra informanter ans�g

att behovet av NetS�k fanns, s� st�llde sig flera av dem tveksamma till om den kommer att

�verleva. I framtiden kommer f�rmodligen betaltj�nsterna att bli l�ngt vanligare �n vad de �r i

dag, men �n s� l�nge kan det vara sv�rt f�r en betaltj�nst att konkurrera n�r det finns, om inte

likv�rdiga, s� i alla fall liknande tj�nster p� n�tet som inte tar betalt. �tminstone i ekonomiskt

drabbade omr�den som bibliotekssektorn.
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Bilaga 1

Intervjuplan

Presentation

Syfte

Syftet med denna uppsats �r att unders�ka p� vilket s�tt l�nkdatabasen NetS�k har mottagits

p� n�gra folkbibliotek. Vi vill dels unders�ka hur den anv�nds, dels vilka attityder gentemot

databasen som man kan m�ta bland referensbibliotekarier. F�r att besvara den f�rsta punkten

undrar vi var i referensg�ngen den anv�nds och hur den anv�nds. Tj�nsten har teoretiskt sett

endast kunnat anv�ndas under n�gra m�naders tid (i praktiken r�r det sig oftast om �nnu

kortare tid) och f�r v�l betraktas vara inne i en utprovningsfas. Men �ven om NetS�k inte

gjorts till en del av den dagliga rutinen b�r en s�dan unders�kning �nd� kunna ge en bakgrund

till deras attityder. V�r huvudfr�ga �r n�mligen om de utifr�n sin erfarenhet av NetS�k anser att

den �r l�mpad f�r referensarbete eller inte. F�r att kunna besvara dessa fr�gor har vi valt att

g�ra en intervjuunders�kning med referensbibliotekarier p� folkbibliotek.

    V�ra fr�gest�llningar lyder som f�ljer:

1.  Var i referensg�ngen anv�nds NetS�k?

2.  Hur anv�nds den?

3.  �r NetS�k l�mpad f�r referensarbete?

Uppl�ggning

1. Tid

2. Etiska aspekter

3. Resultatanv�ndning

4. �terkoppling

Bakgrundsfr�gor

Befattning?

Utbildning?



87

Yrkesbakgrund?

Internutbildning i datoranv�ndning?

Internutbildning i Internetanv�ndning?

Andra kurser?

1. Fr�gor om Internet och referensarbete

1.  a) Vilka k�llor anv�nder du i referensarbetet? J�mf�r litteratur- och faktafr�gor. b) Vilka

k�llor anv�nder du mest? J�mf�r litteratur- och faktafr�gor.

2.  Anser du att Internet beh�vs i referensarbetet?

3.  Hur l�nge har ni haft Internet p� biblioteket?

4.  Hur ofta anv�nder du Internet i referenstj�nsten?

5.  a) P� vilket s�tt anv�nder du Internet i referenstj�nsten? b) Vilka Internettj�nster anv�nder

du mest i referensarbetet?

6.  a) Vid vilken typ av fr�gor anv�nder du Internet i referensarbetet? B) Vilken sorts material

letar du efter?

7.  Hur l�nge tycker du det �r rimligt att s�ka p� Internet, f�r att kunna besvara en fr�ga?

2. NetS�k i referensarbetet Ð efterfr�gan och anv�ndning

1.  Ser du NetS�k som en hj�lp f�r att s�ka p� Internet?

2.  Vem tycker du att den riktar sig till?

3.  Hur l�nge har ni haft/hade ni NetS�k p� biblioteket?

4.  Vem eller vilka h�r p� biblioteket stod f�r efterfr�gan av NetS�k?

5.  a) Varf�r valde ni att abonnera p� NetS�k? / har ni best�mt er f�r att abonnera p� NetS�k

eller ej / Varf�r valde ni att inte abonnera p� den? Utv�rdering? / Har ni diskuterat

m�jligheten av att i st�llet f�r NetS�k anv�nda s�ktj�nster p� Internet som �r kostnadsfria?

6.  Hur ofta anv�nder du NetS�k i referensarbetet?

7.  a) P� vilket s�tt anv�nder du NetS�k i referensarbetet? b) Vilken s�kmetod anv�nder du

mest i NetS�k: s�kformul�ret p� f�rsta sidan, �mnesordss�kningen eller

klassifikationss�kning (SAB-katalogen, tr�dstrukturen)?
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8.  a) Vid viken typ av fr�gor anv�nder du Nets�k? B) Vilken sorts material/ dokument letar du

efter?

3. NetS�k i referensarbetet Ð attityder och bed�mningar

1.  Tycker du att det blir enklare att s�ka med NetS�k i j�mf�relse med andra s�kverktyg p�

n�tet?

2.  Tycker du att du spar tid genom att s�ka med NetS�k i j�mf�relse med andra s�kverktyg

p� n�tet?

3.  a) �r du n�jd med kvaliteten p� de s�ksvar du f�r i NetS�k? b) �r kvantiteten tillr�cklig?

4.  Anser du att NetS�k �r v�rd sitt pris?

5.  a) Hur tycker du NetS�k var att l�ra sig / Vilket var ditt f�rsta intryck av NetS�k? b) Hur

tycker du NetS�k �r att anv�nda?

6.  Vad anser du om databasens utseende/klassificeringssystem/s�kv�gar?

7.  Kan du sammanfatta vad du tycker �r positivt/negativt med NetS�k?

4. Framtidsfr�gor

1.  Hur ser du p� framtiden f�r Internet inom referensarbetet?

2.  Hur ser du p� framtiden f�r NetS�k inom referensarbetet?
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Bilaga 2

Information om NetS�k


