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Inledning 

I handlingsplaner för bibliotek uttalas ofta infallsvinklar kring hur man ska arbeta 

strategiskt med sina målgrupper, så att användare även i framtiden ska uppleva att 

biblioteket är ett självklart val för att söka efter kunskap och kultur. Den nya skol-

lagen från 2011 säger att elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek, men persona-

lens insats på både skol- och folkbibliotek samspelar i förlängningen kring hur 

skolans användares behov och allmänhetens behov ska hanteras. För att folk- och 

skolbiblioteken ska utvecklas krävs att bibliotekspersonal följer med i utveckling-

en i ett förändrat samhälle, t.ex. de valmöjligheter användare har för att söka in-

formation både på och utanför biblioteket. 

I akademisk forskning, men också i rapporter av olika myndigheter och orga-

nisationer, framkommer olika uppfattningar om de licensierade digitala informat-

ionsresursernas betydelse på folk- och skolbibliotek. Bibliotekshögskolan i Borås 

gjorde 2009 i samarbete med Svensk Biblioteksförening en rapport På säker 

grund – en Delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs. I denna 

finns en konkret observation, att fler studier behövdes kring både användare och 

bibliotekspersonal med fokus på digitala medier, och hur de i praktiken används. 

Niclas Lindberg (generalsekreterare), skriver i förordet att: ”den pågående forsk-

ningen inte alltid behandlar de frågor som prioriteras högst av de som arbetar på 

bibliotek.” En annan viktig utgångspunkt från Lindberg(2009) är: ”Vi [biblioteks-

personalen] vet inte om det är ’fel’ medier på biblioteket…” ”Vi [biblioteksperso-

nalen] vet ganska lite om hur de elektroniska resurserna används.” I en annan av 

Svensk Biblioteksförenings rapporter: Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland 

användare, icke-användare och personal, betonades att alla kategorier användare 

hade ”kunnig personal” som topprioritering. Bibliotekarierna i denna rapport sva-

rade dessutom att de upplevde att man som yrkesgrupp utför samma gamla arbete 

hela tiden, men att ”i det samtida perspektivet ingår fler nya medier och medie-

typer”(Kåring, Wagman, 2011). Också här ges fokus på nya medier.  

Vikten av att en skolas digitala skolbibliotek inte bara innebär att eleven har 

en egen skoldator för internetsökning, det är ett resonemang Widell & Öst-

ling(2012) lyfter fram i rapporten Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss 

spridd av organisationen SKL(som är en medlemsorganisation för alla kommuner 

och landsting i Sverige). I denna rapport tas även flera aspekter upp kring skol-

bibliotek. Ett perspektiv jag vill lyfta fram är den aspekt som Kåring Wagman, 
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(2011) redogör för gällande att det som folkbibliotekbesökarna som användare 

värnade högst, det var inte digitala resurser utan de fysiska boksamlingarna, speci-

fikt böcker som annars kan vara svåra att få tag på. Detta är en motpol gällande 

Widell & Östling(2012), som under rubriken ”Det digitala rummet - en nödvän-

dighet” beskriver hur ”det finns ett antal svårigheter med ett alltför starkt fokus på 

ett fysiskt rum med tryckt material” och att ”det är därför viktigt att de digitala 

resurser som nämns i skollagen inte bara blir en dator för internetsökning, utan att 

det digitala skolbiblioteket får samma vikt som det fysiska. Widell & Öst-

ling(2012) menar att oavsett vad de kallas (de olika digitala informationsresurser-

na) eller om de har anskaffats gratis (eller t.ex. som licensierade digitala informat-

ionsresurser biblioteken köper in etc.) måste de hänga ihop. Att: ”… samsök är 

kanske den enda möjliga formen för att skapa sammanhang”. Vad användaren än 

söker efter så borde de ultimat få tillgång till både ”träffar i det fysiska och träffar 

i det digitala materialet.”  

Personalen på folk - och skolbiblioteken har lite olika ingång till sina använ-

dares behov av licensierade digitala informationsresurser. Som bakgrund till rap-

porten Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss står att ”Behovet av in-

formationskompetenta elever har aldrig varit större” (Widell & Östling, 2012). 

Det står även att: ”Folkbibliotekets uppdrag är bredare och omfattar bl.a. värde-

grund, demokrati, kultur och mötesplatser. Det riktar sig också till alla och måste 

ha ett utbud som tillfredsställer många olika behov.” Detta leder till att urvalet av 

resurser mellan folk- och skolbibliotek skiljer sig åt. Det avgörande ligger i ”hur 

skolbibliotekets resurser hänger ihop med andra resurser som används i lärandet”. 

Att det ”finns en viss övertro på att allt finns på nätet, det är bara att söka… men 

för att utveckla skolarbetet behövs det också speciella läromedel och resurser ut-

vecklade för att ge stöd till elever och pedagoger.”(Widell & Östling 2012, s. 5-6.) 

Widell & Östling(2012) påpekar att folkbibliotekets samarbete med skolan behö-

ver ses över, det kan finnas tillfällen då eleverna behöver lära sig hur man tar del 

av även folkbibliotekets resurser. Och att ”utvecklingen och användningen av di-

gitala resurser är bara i början, såväl när det gäller traditionella läromedel och 

Internetresurser”(Widell & Östling, 2012).  

De skiftande uppfattningarna om licensierade digitala informationsresurser 

bidrog till att jag blev intresserad av en att undersöka en sådan resurs, nämligen 

Alex Författarlexikon. Att utgå från Alex initierades utifrån en undran om dess 

fortsatta funktion på biblioteken, detta då användare tar till sig så mycket annan 

information genom internet, relevant även för författarbiografisk information. Min 

egen undersökning kommer att fokusera på licensierade digitala informationsre-

surser övergripande, men först och främst står Alex i fokus. Min fallstudie om 

Alex avser utgå från intervjuer där bibliotekarier beskriver sina erfarenheter som 

användare i yrkesrollen och funderingar kring andra användare på skol- och folk-

bibliotek, detta för att komplettera tidigare forskning relevant för mitt ämne.  
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Bakgrund 

Alex Författarlexikon kom till redan i mitten av 1990-talet då bibliotekarier för-

sökte lösa ett faktiskt problem, hur skolelever vände sig till både folk- och skol-

biblioteken med frågor om biografiskt material om och kring författare de just 

hade läst(“Alex funktioner och användning”2015). Samtidslitteraturen saknades 

ofta i de litteraturvetenskapliga referenshandböckerna i skolan och därför hade 

många bibliotekarier lagt ner tid på att uppdatera handskrivna anteckningar med 

referenser till återkommande frågor om författare. I det sammanhanget skapades 

idén om att istället sammanställa en CD-ROM med årlig ny uppdatering(“Alex 

funktioner och användning”2015). Biblioteksanvändarna hänvisades oftast till att 

använda CD-ROM, medan de avgiftsbelagda resurserna främst användes av bibli-

otekspersonalen själva. CD-ROM har sedan länge varit en medietyp som försvun-

nit, men på 1990-talet hade ca hälften av folkbiblioteken i Sverige tillgång till 

medietyper som CD-ROM. Nu finns resurser istället digitalt, ofta som Alex i bib-

liotekskatalogen.  

För att förstå vad som ingår i en källa med samtida författarinformation, kan 

det anses relevant att reflektera kring lexikontexters innehåll i anknytning till för-

fattarbiografisk information i bokrecensioner. Lina Samuelsson ger i avhandling-

en Kritikens ordning, Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006 en bakgrund till 

hur hänvisningar till författarskapet använts i pressen. 1906 inleddes recensionen 

med att den nya boken jämförs med tidigare verk av samma författare, men även 

till författarskapets utveckling som bedömningskriterium. Där fanns även inform-

ation om författarens kön, ålder, status och bakgrund(Samuelsson, 2013, s.155). 

1956 saknades ofta både personlig och historisk information om bokens upp-

hovsman. Det var också betydligt vanligare med samlingsrecensioner och att det 

nya verket jämförs med andra författares verk(Samuelsson, 2013, s.157) Under 

2006 var författarskapet beskrivet med utförliga författarpresentationer och jämfö-

relser mellan det nya verket och de tidigare(Samuelsson, 2013, s.155-156) 2006 

ingick i bokrecensioner beskrivningar av författarskapet som sådant och detta ut-

förligt som något centralt i bokrecensionen. Här kan det vara värt att helt kort på-

peka att det var 2006 som Alex började samarbeta med Mediearkivet (en svensk 

databas med artiklar från regionala och nationella tidningar). Samarbetet medför 

att Alex får ett stort antal källor (bokrecensioner, författarintervjuer) som tillägg 

till det Alex skribenter bidrar till i form av lexikontext.  
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Alex Författarlexikon  

Att i produkten Alex Författarlexikon utgå från författarbiografier var alltså en 

anpassning till en specifik efterfrågan, påverkad av det sätt som litteraturen och 

författarskapen behandlades i svenskundervisningen i skolan(“Alex funktioner 

och användning” 2015). Något som också spelat in för att jag valde just resursen 

Alex Författarlexikon i min undersökning upptäcktes tidigt i min forskningspro-

cess. Jag upptäckte två bibliotek, ett inom Stockholm Stad och en liknande situat-

ion i USA, där det tagits beslut om att inte längre abonnera på en författarbiogra-

fisk digital resurs, detta eftersom ledningen ansåg att det räckte med den författar-

information som fanns tillgänglig via internet.  

I Stockholm var det Utbildningsförvaltningen i Stockholm, UBF, (2013) som 

ansåg att kostnaderna för de licensierade digitala informationsresurserna på skol-

biblioteken var för hög. Detta ledde till en situation där skolbibliotekarierna tving-

ades rösta om vilken av de licensierade digitala informationsresurserna som skulle 

strykas och det blev Alex Författarlexikon. I samband med den amerikanska bud-

getkrisen (2008–2009), befann sig bibliotekarier på ett vetenskapligt bibliotek, 

California State University, i en liknande situation. Ett beslut togs då att inte 

längre erbjuda användarna den biografiska databasen om samtida författare Con-

temporary Authors Online (CAO), en digital resurs som kan anses vara svenska 

Alex amerikanska motsvarighet.  

Alex författarlexikon ger möjligheten för användaren att nå information om 

ett stort antal författare. 2015-06-18 fanns det 5 438 olika författare i Alex Förfat-

tardatabas(“Alex funktioner och användning”2015). En likhet mellan Alex förfat-

tarlexikon och Contemporary Authors Online är, förutom att de båda har inrikt-

ningen samtidslitteratur, att grundtexten i de flesta fall är ca 2500–3000 ord, men 

det finns vissa poster som endast är artiklar på ca 500–1000 ord.   

En jämförelse av en detalj gällande CAO och Alex, ett mål för båda resurser-

na är att ständigt öka det internationella materialet. Alex redaktion beskriver också 

att de gärna skulle vilja bli bättre på annan utomeuropeisk litteratur, t.ex. kinesisk, 

arabisk och persisk(“Alex funktioner och användning”2015). Det görs punktinsat-

ser då och då, t.ex. en satsning på författare från något speciellt språkområde eller 

genre etc.(“Alex funktioner och användning”2015).    

Alex Författarlexikon och andra licensierade digitala informationsresurser 

som folkbiblioteken köper in i Sverige är mer eller mindre tillgängliga på olika 

bibliotek och har också olika användningsfrekvens. Johanson Otterström, redovi-

sade i en uppsats Det digitala folkbiblioteket: vision och verklighet (2003) en ut-

räkning om befintliga databaser (här beskrivna med orden licensierade digitala 

informationsresurser) på 21 större bibliotek inom Sverige. Dess resultat gav att 

just då fanns Alex Författarlexikon tillgängligt på 15 av dessa bibliotek, det ame-

rikanska Contemporary Authors fanns på 10 av biblioteken. Gällande större upp-
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slagsverk så fanns Nationalencyklopedin på 14 bibliotek, medan Encyclopaedia 

Britannica Online fanns på 10 bibliotek.  

Mitt andra korta exempel är hämtat från Gnospelius (2005) som i sin uppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap I förändringens spår – En undersökning av 

referensbibliotekariers accepterande av tillgängliggörandet och användandet av 

databaser på och via folkbibliotek  gjorde en uträkning på hur ofta bibliotekarier 

på ett huvudbibliotek i Stockholms län faktiskt använt sig av databaser (licensie-

rade digitala informationsresurser) i sitt referensarbete, detta under en tioveckors 

period. Utfallet gav: Alex användes vid 21 tillfällen, Contemporary Authors 2 

tillfällen, Nationalencyklopedin 11 tillfällen, Mediearkivet vid 11 tillfällen, Arti-

kelsök 7 tillfällen, Landguiden vid 20 tillfällen. Med denna inblick går det att dra 

en initial slutsats att Alex är en resurs det abonneras på, samt också ganska fre-

kvent används som resurs i referensarbetet på svenska folkbibliotek. 
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Syfte och frågeställningar   

Syfte 

Min egen undersökning kommer att fokusera på licensierade digitala informat-

ionsresurser. Utifrån en undersökning där Alex är i fokus, är mitt syfte att kunna 

dra slutsatser om det sammanhang Alex ingår i, också som något generaliserbart. 

Jag avser undersöka Alex som digital lexikonresurs inom biblioteksverksamheten, 

låta Alex Författarlexikon spegla licensierade digitala informationsresurser som 

ett större fenomen. I inledningen beskrevs bibliotekens strävan efter att kontinuer-

ligt utveckla eller kunna ta nya beslut gällande till exempel digitala resurser. För 

att fastställa ett sammanhängande perspektiv har jag analyserat erfarenheter be-

skrivna av både skol- och folkbibliotekarier. 

Frågeställningar 

Hur beskriver bibliotekarier sitt arbete med informationssökning och licensierade 

digitala informationsresurser?  

Hur värderar bibliotekarier Alex Författarlexikon utifrån sina användares behov? 

Vilket förhållningssätt har bibliotekarier till lexikontexter och övriga källhänvis-

ningar i Alex Författarlexikon? 

Hur uppfattar bibliotekarier att deras användare förstår och använder licensierade 

digitala informationsresurser jämfört med internet? 
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Forskningsöversikt 

Johanson Otterström gav forskningsresultat som speglar att de databasresurser 

som gav boktips var vanliga, men också att liknande resurser med författarpresen-

tationer var ovanligare(Johansson Otterström, 2003, s.43). Johansson Otterström 

(2003) poängterar att en del av de licensierade digitala informationsresurserna för 

informationssökning, (där kallat ”faktadatabaser” varav en typ var uppslagsverk 

online) innehöll fakta i fulltextformat. Detta gav användaren möjlighet att sedan 

spara dessa, till exempel tidnings- och tidskriftsartiklar, om fulltext saknades, 

gavs annars en hänvisning till vilken tidning eller tidskrift artikeln ingick i. Denna 

bakgrund visar hur det under denna tidsperiod tillkom fulltexter som var direkt 

nedladdningsbara i licensierade digitala informationsresurser. Alex val att göra 

detsamma låg i tiden, som en del av utvecklingen av digitala resurser i ett större 

perspektiv under den första halvan av 2000-talet. 

Olika forskningsbidrag kommer att beskriva utvecklingen från internetan-

vändning och databaser, mot olika digitala resurser och ny teknik. Olika uppsatser 

och vetenskapliga artiklar har valts för att för att kontextualisera fallet författar-

lexikonet Alex plats bland skolbibliotek, men även med fokus på folkbibliotekens 

utbud. Det är viktigt att speciellt introducera bibliotekariens tolkning och egna 

erfarenheter av sina användargrupper, för att kunna göra en bättre slutsats kring 

den gängse elevens sätt och strategier. Det är också relevant att beskriva övergri-

pande strategier, som speglar gemene mans sätt att hitta och utvärdera informat-

ion. I sin tur påverkar och samverkar bibliotekens användarundervisning baserat 

på denna empiri, som ett sammanlänkade skol och folkbiblioteksperspektiv.  

Licensierade digitala informationsresurser  

I denna del ges fokus på utvecklingen kring användningsområden för just licensie-

rade digitala informationsresurser. Visst fokus ligger också på tidigare forskning 

som utvecklar resonemang om bibliotekarier och hur de bedriver användarunder-

visning. Detta hör samman med att biblioteket ställs inför nya krav på hur man 

förmedlar kunskap, format kring vilken information man får, både då man använ-

der licensierade digitala informationsresurser och eller internet, på och utanför 

biblioteket.  
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Biblioteken gjorde under början av 2000-talet en som det ansågs praktisk indel-

ning i katalog/databasdatorer och separata internetdatorer, i viss mån en fortfa-

rande använd indelning. Några bibliotek ansåg att det bästa sättet var att på 

samma dator blanda sina abonnerade databaser med länkar till gratis digitala re-

surser på Internet. Detta ledde istället till att användare befann sig i en situation 

där det i förstone verkade förvirrande vad som egentligen fanns för databasresur-

ser just på och via biblioteket. Även vilka licensierade digitala informationsresur-

ser som kunde användas utanför biblioteket, samt vilka som krävde inloggning 

med lånekortsnummer och pinkod(Gnospelius, 2005, s. 44). Gnospelius (2005) 

och hennes forsknings syfte var att studera referensbibliotekariers attityder kring 

och accepterande av att licensierade digitala informationsresurser används. Gno-

spelius valde i sin uppsats bort att studera sambandet licensierade digitala inform-

ationsresurser kontra Internet. Detta grundade sig på att hon själv ansåg att refe-

rensbibliotekariernas användning av material från Internet och deras användning 

av material från databaser var två skilda saker(Gnospelius, 2005, s. 6–7). 

Jag däremot kommer att ta upp forskning kring Internet och dess användning, 

kopplat till material från licensierade digitala informationsresurser och användar-

gruppen studenter. Detta för att spegla dess upplevelser av att jämföra källmaterial 

via internet och upplevelsen av kontrasten då de istället utforskar biblioteksfunkt-

ionen med samsök. Men först något mer om forskning där bibliotekarier fått ut-

trycka sig om sina yrkeserfarenheter.  

Användning av digitala informationsresurser  

I en artikel av Williamsson et. al. Electronic Databases in Public Libraries: Issues 

of Organisational Adoption (2002) redovisades hur ett flertal intervjuade bibliote-

karier ansåg att licensierade digitala informationsresurser gav biblioteksanvändare 

stora fördelar. En poäng var att användarna fick tillgång till stora mängder av in-

formation. Det stod också klart att bibliotekarierna litade på de licensierade resur-

sernas innehåll som i hög grad tillförlitligt. Användning av dessa ansågs som ett 

sätt att söka information som en del i en pågående teknisk utveckling. Några bib-

liotekarier som intervjuades av Williamsson et. al.(2002) hade en åsikt om att an-

vändare behövde lära sig först att bättre utnyttja licensierade digitala informat-

ionsresurser, och detta innan de sökte källor på internet. Detta grundade sig på att 

bibliotekariernas egna erfarenheter med användarna hade visat att en viss erfaren-

het av att använda en viss typ av elektroniskt material via internet, inte betydde att 

användare förstod att hantera licensierade digitala informationsresurser per auto-

matik, eller vice versa. Resultaten av undersökningen av Williamsson et. al. 

(2002) var ett beslut om att satsa på fortsatt fortbildning i databassökning för bib-

liotekarier, så att de skulle känna sig säkra när en situation uppstod då de behövde 

instruera i informationsökning. Användarundervisning, från bibliotekarier till 
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olika användare, ansågs som nödvändigt för ett fortsatt användande av licensie-

rade digitala informationsresurser(Johansson Otterström, 2003, s. 112; Williams-

son et. al. 2002).  

Eriksson (2011) beskriver i En utvärdering av bibliotekariernas användning 

av webbresurser i referenssamtalet som bakgrund hur bibliotekarierna som var 

hennes informanter kontinuerligt utbildades på både nya och befintliga resurser, 

och om detta påverkade hur webbresurserna sedan marknadsfördes mot användar-

na i referenssamtalet(Eriksson, 2011, s.3). I intervjuerna som Eriksson (2011) 

kompletterade observationer med sades att licensierade digitala informationsre-

surser var en viktig del i bibliotekets utbud och behövdes på biblioteket, men ing-

en av de intervjuade bibliotekarierna ansåg att marknadsföringen mot användarna 

för visa upp resurserna var tillräcklig. Vissa menade att den var obefintlig eller att 

insatserna är ”dagsländeaktiga”. Att hitta resurserna själv via hemsidan ansågs 

också vara svårt för den generella användaren, då användare måste klicka sig fram 

i flera moment i hemsidans struktur. En annan faktor var att användaren på biblio-

tekets hemsida möts av mycket annan information och ofta därför missar var de 

licensierade digitala informationsresurserna finns(Eriksson, 2011, s.19). Eriksson 

slutsats var att det finns en mycket stor fördel med användning av just licensierade 

digitala informationsresurser. Ett skäl var som konstaterades var möjligheten att 

hålla informationen uppdaterad och aktuell, likasom att användare ofta genom 

referenser/länkar enkelt kan komma vidare i sin informationssökningspro-

cess(Eriksson, 2011, s.8). 

Internetanvändning på bibliotek 

Axelsson & Mattson visade i sin uppsats Internetanvändning på folkbibliotek, en 

studie av loggarna från den publika internetanvändningen på Malmö Stadsbiblio-

tek att bibliotekens verksamhet påverkades av uppdelningen i Internetanvändare 

och icke-användare, med slutsatsen att detta försvårade bibliotekens arbete att 

planera verksamhetens inriktning med dessa termer om biblioteksanvändare. Ax-

elsson & Mattsons undersökning beskrev gruppen användare som de som inte 

hade tillgång till internet utanför biblioteket, icke-användare, kontra mer aktiva 

internetanvändare via bibliotekets datorer. Ett av resultaten visade att gruppen 

Internetanvändare oftast avslutat en högre utbildning, men det gick inte att enkelt 

beskriva att denna faktor talade för att alla icke-användare på grund av denna fak-

tor per automatik hade lägre utbildning(Axelsson och Mattsson, 2002; Johansson 

Otterström, 2003, s. 67–68).  

För att kort återgå till Eriksson (2011) gav hennes forskning ett exempel på att 

bibliotekarierna hade en etablerad uppfattning att tekniken aldrig kan ersätta det 

personliga referenssamtalet. Ett av internets problem ansågs vara att det har vuxit 

till en oöverskådlig storlek och ”information overload” var ett problem som 
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biblioteken är vana vid att hantera. (Jag kommer i teoridelen beskriva fler aspekter 

på vad som krävs för att kunna ge användaren relevant information, som kunskap-

er i pedagogik men också hur man lär ut insikt i källkritik.) Att få folk att använda 

fler licensierade digitala informationsresurser istället för bara Google och Wiki-

pedia, ansågs som den stora utmaningen enligt flera respondenter i Eriksson 

(2011). Eriksson(2011) pekade också mot hur själva utmaningen består därför i att 

introducera ny teknik på ett sådant sätt att alla vana internetanvändare och icke-

användare vill ta del av den.  

Åsikten om att all information kan googlas fram går att förankra i vissa biblio-

teks ledningsgrupper, så som jag redovisat i bakgrundskapitlet om Alex. Denna 

åsikt är dock vanligt förekommande också hos användare med olik bakgrund, med 

olika kunskapsnivåer och olika vanor och erfarenheter av att använda bibliotekets 

bestånd. Eriksson (2011) angav som ett av sin forsknings resultat ett mål om bib-

liotekariers möjligheter att bättre kunna instruera olika användare i alternativet till 

att googla. Detta perspektiv återkommer även som tematik i min egen undersök-

ning, men också här i en längre avslutande del som avslutar mitt urval av relevant 

tidigare forskning. 

Två användarundersökningar 

Två studiers innehåll och resultat har varit särskilt intressanta för min användar-

undersökning kring Alex. Den ena för att den undersöker författarbiografiskt 

källmaterial, och den andra för att den gör en omfattande undersökning av colle-

gestudenters sökstrategier och sökbeteende på internet kontra på biblioteket. Ge-

nom studierna av Soules, Where’s the Bio? Databases, Wikipedia, and the Web 

och av Georgas Google vs. the Library, I, II, III lyfts också fram gemensamma 

resultat om varför bibliotek bör behålla sina abonnemang på licensierade digitala 

informationsresurser. Georgas (2014) hänvisar till licensierade digitala informat-

ionsresursers funktion som ett nödvändigt komplement till Google och Google 

Scholar. Soules (2012) förtydligar att biblioteken hade resurser med tillförlitlig 

fakta, detta medan internet ibland är en ”slumpmässig hög”, och svårare och mer 

tidskrävande att söka adekvat information.  

Georgas pekar på ett speciellt behov, att i användarundervisning lyfta fram det 

vanligt förekommande påståendet om att ”Jag fann det på Google”. Studenterna 

förmår inte, anser Georgas, att se källkritiskt på Googles branding. Eleverna som 

hennes undersökning började söka med Google insåg inte att det var bibliotekets 

databasabonnemang som möjliggjorde för dem att få tillgång till mycket av inne-

hållet, inte Google(Georgas, 2013, s.180). Detta eftersom eleverna under testet 

befann sig på campus och inte krävdes på inloggningsuppgifter. Att söka inform-

ation i lokalen på biblioteket och hur man direkt når resurser, och varför man 

ibland krävs på inloggningsuppgifter anses avgörande i fler undersökning-
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ar(Gnospelius, 2005, s.44) och (Johansson Otterström, 2003, s.44). Det finns även 

fler studier om användares informationssökningar på bibliotek kontra på internet, 

där man lyft fram hur upplevelsen om informationssökning som enkel eller krång-

lig, direkt påverkad av bibliotekens befintliga abonnemang på resurser. Här anser 

jag det relevant att kort reda ut skillnaden mellan samsök och Google, samt ge 

kort information som vad som egentligen styr en skolelev eller annan användare 

som söker information i en sökmotor som Google. Det är relevant för att sedan 

bättre förstå Georgas och Soules forskningsresultat 

Det engelska begreppet ”Federated search” (även beskrivet som cross search) 

definieras som samsökning = söker samtidigt i flera databaser i Bibliotekstermer 

på svenska och engelska, Dodd (2013). Keho (2007) menar att begreppet istället 

bör hänvisa till två olika definitioner baserad på tekniken bakom sökstrategierna. I 

artikeln ”What’s in a name: Federated search” anges att termen Federated Silo 

Search bör användas, detta då professionella användare (och industrin) menar 

sökresultat från flera källor som kombineras till en enda resultatlista. Detta menar 

Keho ofta missförstås då man egentligen beskriver Federated indexering Mode 

som avser processen att kombinera resultaten från ett antal olika heterogena da-

takällor till en enda resultatlista. Till exempel kan en sådan sökning med Indexe-

ring Mode skicka användarens sökterm till ett sökindex, ett databassystem och 

eller till Google, som sedan kombinerar resultaten från alla dessa källor till en 

enda resultatlista.  

 En kort bakgrund till några termer som påverkar den digitala miljön och in-

ternets sökresultat. PageRank (förkortas som PR) är ett matematiskt system som 

ledde till skapelsen av Google år 1998. PageRank är idag en av över 200 olika 

kriterier som Google tittar på för att ranka sidor i sina sökresultat. Googles sök-

träffar förändras hela tiden, till exempel länkkraft rangordnar träffarna, andra kri-

terier är en webbsidas ålder, om länken är betald osv.  

Ett annat exempel är internets användande av sökmotoroptimering, dvs. text-

författarens (kan också vara ett företag, institution som står bakom texten), place-

ring i träfflistan påverkad av vissa ord och termer. Om man som textförfattare har 

som mål att vara bland de första i träfflistan på Google kan det leda till massor av 

besökare och betydande ekonomisk vinst. Även Nyckelordsdensitet är en metod 

om vissa ordval. Om textförfattaren i titel, rubrik och några gånger i texten ser till 

att återigen använda samma ord, kommer texten att rankas högre i träffarna för det 

valda ämnet.(Internetkälla, Jim Westergren, SEO-konsult, senast redigerad: 3 okt 

2013) Det är också viktigt att förstå varför två personer kan få helt olika träfflistor 

på Google även om de använder exakt samma sökord. Detta handlar om att 

Google inte bara är en söktjänst med gratis information, själva verket är den som 

söker information på internet själva ”varan” som Google säljer till sina andra kun-

der. Googles kunder kan vara institutioner, universitet och stora organisationer 

som rankas högt i förtroende, hamnar högt på träffsidan, det som kallas Trust-
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Rank, men ibland blandas dessa källor med information från företag med mark-

nads-strategier som vill påverka och styra internets användares val av information. 

Soules undersökning “Where’s the Bio? Databases, Wikipedia, and the Web” 

har som bakgrund hur ett akademiskt bibliotek, California State University, ville 

pröva ett beslut om att inte längre abonnera på den biografiska digitala resursen 

om samtida författare Contemporary Authors Online. Anledningen till uppsägning 

av abonnemanget var uppfattningen att likvärdig författarinformation fanns att nå 

via internet. Detta ledde till att Soules (2012) valde att göra en undersökning med 

syftet att jämföra ett liknande resonemang, hur biografiska fakta tillgängliga i en 

digital resurs förhöll sig till författarinformation tillgänglig via Wikipedia och 

andra källor nådda via Google.  

En bakgrund till att den andra studien kom till, av Georgas kallade ”Google 

vs. the Library” I, II, och III grundar sig i efterfrågan av några bibliotekarier från 

Brooklyn College. Bibliotekarierna ville ha konkreta förslag på förbättringar av 

den användarundervisning de gav till sina elever. För att studien skulle undvika 

partiskhet, började hälften av eleverna som deltog att pröva med att via biblio-

tekets samsökverktyg göra en litteraturöversikt med fem olika källor, och den 

andra hälften ombads att börja med att göra samma litteraturöversikt fast först via 

källor hittade via Google(Georgas, 2013, s.169).  

Soules undersökning undersökte betydligt fler källor än Georgas studenter. 

Soules sammanställde först ca 500 namn på författare och de författarnamnen ge-

nererade totalt ca 2000 sökningar i olika källor(Soules, 2012, s.79). Soules konsta-

terade att en del av Wikipedia-artiklarna gav referenser till en mängd olika källor, 

som utdrag från andra tryckta källor, vissa länkar var inte längre giltiga och vissa 

fotnoter refererade ibland till länkar som kräver abonnemang, alltså licensierade 

digitala informationsresurser som bara nås via biblioteket som köper dessa. Geor-

gas påpekar att det relativt låga antalet besök på Wikipedia, visade att trots sin 

popularitet, och det faktum att det ofta är den första träff i Googles sökresultat 

som visas, vet studenterna att en Wikipedia-artikel i sig inte är en tillförlitlig källa 

för en forskningsöversikt(Georgas, 2014, s.519). 

Den genomsnittliga söktiden i Soules studie var att det tog ca cirka 15 minuter 

att söka information för varje författarnamn, exklusive en utvärdering av innehål-

let. Av dessa 15 minuter, tog det 1-3 minuter vardera för att söka i de två licensie-

rade digitala informationsresurser som ingick i studien, samt liknande gällande 

Wikipedia, men granskningen av webbresultaten från Google tog 9-12 minu-

ter(Soules, 2012, s.87-88). I Georgas undersökning var snittet för eleverna att lösa 

uppgiften ca 30 minuter, både för Google samt samsökverktyget genom biblio-

teket.  

En av slutsatserna var att bibliotekarierna i sin användarundervisning på 

Brooklyn College, behövde ge bättre instruktioner i hur man, både på Google och 

via samsök, omformulerar eller förfina sina frågeställningar eller sökfrågor. Att de 
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snabbaste informationskällorna fanns via Google, det visade sig vara ett falskt 

koncept, i alla fall i sammanhanget för Soules, som gällde en jämförelse med för-

fattarinformation i de licensierade digitala informationsresurserna. Behov fanns 

också av att lära ut varför just Googleträffarna påverkas av nyckelord och andra 

rankningskriterier, medvetet eller omedvetet. Funktioner kring olika sätt att kom-

binerar resultaten från alla källor till en enda resultatlista kan vara att manuellt 

kombinera dessa som Georgas elever fick pröva. Men det kan också vara instrukt-

ioner om sökfunktion i ett databassystem som fungerar separat men också ibland 

med Googles plats i ett sökindex. 

Georgas slutgiltiga forskningsresultat kan anses vara hennes slutsats att fler 

digitala resurser av alla slag är bättre. Det pekar mot ett sätt där användaren tar del 

av och använder format/informationskällor både från och utanför biblioteket i 

kombination. Om så Google är bättre på leda studenter till att upptäcka och inför-

liva ett bredare utbud av digitalt innehåll i sina forskningsrapporter, så bör in-

struktionerna erkänna detta och konstruera användarundervisning därefter. Geor-

gas tror att i framtiden kommer användarundervisning att ge en mer nyanserade 

bild. Men redan nu bör bibliotekarier som utbildar collegestudenters sökstrategier 

och sökbeteende på internet kontra på biblioteket utgå från exempel på inte ”om”, 

utan ”när” man använder varje sökverktyg.(Georgas, 2015)  

Utgångspunkten för Georgas undersökning var ett identifierat behov av för-

bättrad undervisning i att lära eleverna hur man använder både samsökning och 

Google, och då på bättre och ett mer effektivt sätt.(Georgas, 2013, s.165.) Innan 

Georgas undersökning började frågade hon på förhand, om eleverna själva ansåg 

sig som innehavare av stark informationskompetens. De beskrev då sig själva som 

personer med mycket god förmåga att kunna hitta relevanta källor med båda sök-

verktygen. Innebörden av begreppet informationskompetens i en diskussion om 

dess pedagogiska plats i användarundervisningen ansåg jag vara en intressant vin-

kel. Därför är det ett av huvudbegreppen i mitt följande teoriavsnitt, det vill säga 

inriktat på ett mer teoretiskt sätt att närma sig utformande av innehåll i användar-

undervisning. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den teori jag valt som ramverk kretsar kring begreppet informationskompetens 

och dess tillämpning i användarundervisning. Det är fruktbart för att uttyda ett 

visst sammanhang kring både definitioner av kunskapsnivån hos bibliotekarier 

och användare, och deras resonemang kring den undervisning av användare som 

bedrivs på skol- och folkbibliotek. 

Begreppet informationskompetens 

Med informationskompetens menas mer komplexa kunskapsformer, inte bara hur 

man bäst förbättrar människors förmågor att söka, välja, finna, utan når kunskap 

kring nya behov gällande att ”granska” och just i en digital miljö. Rubriken i ett 

förslag från Nationella biblioteksstrategin på Kungliga Bibliotekets hemsida kb.se 

lyder ”Ge alla invånare digitalt kompetenslyft genom bred bibliotekssats-

ning”(Förslaget: Digitalt först med användaren i fokus 2016-09-15). Om satsning-

en också kommer att kunna möjliggöra för biblioteken att fokusera på det som är 

själva komplexiteten i det digitala sökandet, likt Rivano Eckerdal m.fl.(2014) re-

sonerar i Medie och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsveten-

skaplig belysning det får tiden utvisa. Rivano Eckerdal m.fl.(2014) har likt Mar-

cum i The Library as Inquiry Learning System: Defining the Issues (2009) kritise-

rat hur bristfällig den allmänna insikten om vad som påverkar informationen i vår 

samtid är, och även förmågan att se igenom, att källkritiskt bedöma den informat-

ion som till stor del styrs av marknadens viljor.  

En roll för folkbibliotekspersonal, men särskilt för skolbibliotek, är att ge ele-

verna möjlighet att själva förbättra, värdera och bedöma sin egen informations-

kompetens. Hur kan bibliotekarier bättre möjliggöra en sådan procedur av kun-

skapsinhämtning åt eleverna? Vad menas med informationskompetens? Limberg 

m.fl. definierar i Teoretiska perspektiv på informationskompetens (2009) begrep-

pet som:  

en rad förmågor som kan knytas till olika sätt att söka, välja, finna, granska och sammanställa 
information för meningsfull användning, detta i det senmoderna samhället där människor fö r-

väntas använda information för att skapa nya kunskaper(Limberg m.fl. 2009, s.61). 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/Nationell%20biblioteksstrategi/Forslag%20Digitalt%20f%C3%B6rst%20med%20anv%20i%20fokus_dnr%206.7-2015-1181.pdf
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En del av svaret om vad menas med informationskompetens och hur det kan bidra 

till elevernas utbildning. Det kan sägas ligga i en tillämpning av begreppet som en 

del av en förbättrad användarundervisning av bibliotekarier till elever och till pe-

dagoger. Här gäller det att lärare i sin tur genom sin kontakt med biblioteket ges 

verktyg att pedagogiskt visa eleverna hur ”meningsfull användning” av olika käl-

lor och sökstrategier kan ge positiva effekter på innehållet i skolarbetet. Bibliote-

karier kan utgå från sina egna yrkeskunskaper och samverka mellan bibliotek och 

med olika skolor kring användarinstruktioner. Ett sätt kan vara att dela med sig 

erfarenheter om hur de uppfattar undervisning kring ”fenomenet” informations-

kompetens. Jag kommer att återkomma till målet med förbättrad användarunder-

visning via biblioteket, begreppet informationskompetens behöver presenteras 

ytterligare först.  

Christine Bruce intervjuade inför studien The Seven Faces of Information Li-

teracy (1997) sextio föreläsare på universitetsnivå. Utifrån dessa intervjuer fram-

trädde sju kategorier av informationskompetens. Dessa består av tre komponenter; 

informationsteknik, informationsanvändning och en tredje varierande komponent. 

Bruce har delat upp begreppet informationskompetens som en mer lättförståelig 

modell med olika stegrande definitioner, som kan användas som en bakomlig-

gande och översiktlig modell och förklaring till innebörden av begreppet. 

• The information technology conception 

• The information sources conception 

• The information process conception 

• The information control conception 

• The knowledge construction conception 

• The knowledge extension conception 

• The wisdom conception 

 

I 7-stegsmodellen är kategorierna hierarkiskt relaterade till varandra. Kategorierna 

7: hur olika användargrupper slutligen når insikt och lärdom, och 6: kunskap om 

information som något som ständigt behöver utökas, är de högsta kunskapsnivå-

erna och målsättningarna(Bruce, 1997, s.110). I mitten finns 5: se på information 

som en del av ett större kunskapsbyggande och 4: erfarenhet av att se information 

som något som bör bedömas, (källkritik). De tre första kategorierna: 3: erfarenhet 

av att ta till sig information som en process, 2: erfarenhet av specifika och olika 

informationskällor, 1: IT som något upplevelsebaserat, har trots lägst nere i rang-

ordningen under lång tid varit det vanligaste innehållet i traditionell användarun-

dervisning i informationssökstrategier. Jag har haft Bruce i åtanke som bakgrund 

för att själv förstå användbara beskrivningar av innebörden av begreppet informat-

ionskompetens, alltså som komplement till definitionen av informationskompe-

tens som Limberg m.fl. senare beskrev den (se citatet i början av detta avsnitt).  
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En tredje teoretiker som ger en bra fortsatt definition av begreppet informations-

kompetens är James W. Marcum. I inledningen i artikeln Rethinking Information 

Literacy redogör Marcum (2002) för hur informationskompetens under hela 1990-

talet framställts som ett centralt teoretiskt begrepp för just bibliotekarier. Marcum 

(2002) kritiserar den vad han menar som felaktiga uppfattningen att informations-

kompetens betyder ”förmåga till informationsbearbetning”. Marcum menar inte 

heller när han använder termen ”processparadigmet” det Bruce beskrev som 3: 

erfarenhet av att ta till sig information som en process. Marcum vill istället ge 

fokus på hur förmåga till informationsbearbetning hör ihop med aspekter hämtade 

från sociologi och i sin tur dess samband med teknik.  

Enligt Marcum innebär en pedagogisk väg ”processparadigmet” dvs. möjlig-

heten att beskriva och exemplifiera hur information passerar genom olika stadier: 

från oorganiserade data, via uppfattade data, till organiserad information och slut-

ligen till kunskap(Marcum, 2002, s.3). Detta kan i viss mån avse samma tematik 

som i Bruce kategorier 5, 6 och 7, fast uttryckt på ett annat sätt. Bruce omformule-

rade sedan termen informationskompetens i takt med den digitala samhällsut-

vecklingen, hon använde då termen digital informationskompetens. Detta menar 

hon beskriver en specifik kontext i en användares digitala miljö, eller som ett kri-

tiskt och platsbundet perspektiv(Bruce och International Reading Association, 

2003) Utgångspunkten för digital informationskompetens blir möjligheten att få 

tillgång till, utvärdera, organisera och använda information för att lära sig, lösa 

problem, fatta beslut, och detta i både formella och informella inlärningsmiljöer.  

Olof Sundin (2015) redogör, i Outsourcing trust to the information infra-

structure: a socio-material perspective, en text skriven inför en konferens dis-

kussioner, för de senaste årens utveckling av konceptet Informationskompetens 

och Medieforskning, (Media Information Literacy, förkortat MIL). Konferensen 

ordnad av ECIL, (European Conference on Information Literacy) i oktober 2015 

hade fokus på att arbeta internationellt kring olika perspektiv på informations-

kompetens. MIL beskrivs som en följd av en önskad mer kritisk utvärdering av 

källor i kombination med själva informationssökningsprocessen. Sundin (2015) 

menar att hur användargrupper (som studenter) hanterar information de funnit 

genom sökmotorer, det påverkar inte bara studenterna själva och hur de lyckas 

med källkritik generellt, utan också i förlängningen även själva metodiken lärare 

och akademiker på en högre nivå bör utgå ifrån. Ett problem Sundin ser i det sam-

tida (senmoderna) pedagogiska arbetet, ligger i att det finns en uppsjö olika rikt-

linjer, rekommendationer och checklistor för hur olika användargrupper ska be-

döma information på nätet.(Sundin, 2015)  

En bättre utarbetad metodik kring källkritik bör ske i takt med att utveckling-

en av digitala resurser och sökverktyg förändrats, menar Sundin. Användarunder-

visning från pedagoger om ett större kritiskt perspektiv saknas, liksom att biblio-

tek nöjer sig med att visa katalogen samt påpeka bristfällighet hos vissa enskilda 
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webbsidor, menar Sundin (2015). Kärnan i användarundervisning med målet att 

höja någons informationskompetens kan vara en metodik som kombinerar tidigare 

forskningsresultat utifrån begreppet, med ett digitalt perspektiv på källkritik som 

börjar få större fokus i medieforskning. Bruce med sina modeller är användbar för 

att visa möjligheter också med mer traditionell biblioteks- och informationsveten-

skapsforskning. Varav ett perspektiv är hur bibliotek gemensamt kan utveckla ny 

användarundervisning. 

Perspektiv på användarundervisning 

Jag har i avsnittet om tidigare forskning redogjort för några artiklar och akade-

miska uppsatser med olika synvinklar på användarundersökningar. I detta avsnitt 

ges en lite annan infallsvinkel, baserat på ett mer teoretiskt perspektiv. Teoretiska 

perspektiv på den användarundervisning som bedrivs kan sträva efter ett mål ba-

serat på självinsikt och att lära sig tolka information källkritiskt, till exempel gäl-

lande en skolelev som användare, och detta inte är helt nya rön. Fler forskningsre-

sultat pekar mot att alla pedagoger på skolorna, och egentligen samtliga biblio-

tekstyper, behöver en förbättrad form för användarundervisning(Rivano Eckerdal 

m.fl. 2014, s.16). Denna slutsats gav också Georgas, (2013, 2014, 2015) Bruce, 

(1997); Kuhlthau, (2004); Limberg, (1998); Sundin, (2005).  

Den digitala nya miljön kräver återgången till samarbeten, till exempel på att 

undervisa om källkritik. Dessa samarbeten behöver förstärkas mellan de pedago-

ger som behöver stöd och bibliotekarier som mer aktivt hänger med i en förändrad 

användarundervisningsmetodik via nya hjälpmedel, som går att ta del av från mo-

deller, teorier, rapporter och andra behjälpliga forskningsresultat. Bibliotekarier 

och lärares användarundervisning har traditionellt varit en rekommenderad ord-

ning mellan olika typer av informationskällor, inget större fokus på processen. Jag 

kommer att exemplifiera med några korta citat från Limberg och Sundins forsk-

ning Teaching Information Seeking: Relating Information Literacy Education to 

Theories of Information Behaviour (2006). En av informanterna i denna under-

sökning, Lärare 1 sa:  

Ja, jag ger råd om olika databaser och sökmotorer. Det var jag beredd att göra, jag visste var 
jag skulle hitta lämpliga uppgifter. När de frågar mig, då berättar jag för dem både var de ska 
leta och hur man söker(Limberg och Sundin, 2006).  

Idén att lära eleverna att följa en specifik ordning, att gå mellan olika typer av 

källor under sin informationssökning dominerade i intervjuerna. Ett typiskt citat 

av bibliotekarien var: 

Jag försöker uppmuntra dem till att börja med ett uppslagsverk för allmän orientering, så att 
de förstår vad de ska göra för att bli förtrogna med ämnet, osv... men de måste också förstå 
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hur man ska fortsätta, med att hitta böcker, kanske jämföra olika versioner. Nästa steg är tid-

skrifter, att hjälpa dem logga in till exempel till Mediearkivet(Limberg och Sundin, 2006). 

Det som i Limberg och Sundin, (2006) främst upplevdes som något som eleverna 

inte kunde bemästra, det var dock själva källkritiken, utvärderingen av källorna. 

Det vill säga de kunde ”söka, välja, finna”, men inte ”granska och sammanställa”. 

Detta sista ingick inte heller i någon högre grad i själva användarundervisningen. 

Pedagogernas syfte med undervisningen var att eleverna valde ”rätt” källa, hittade 

”rätt” svar eller använde ett sökverktyg på ”rätt sätt”(Limberg och Sundin, 2006). 

Det saknades ett större mål med användarundervisningen, att medvetandegöra 

även en kritisk utvärdering av källor och informationssökningen i sig, dess för-

lopp.  

Eleverna får i praktiken inte längre på förhand bestämda källor och litteratur, 

varken från lärare eller från bibliotekarier. Sundin (2015) beskriver hur det nu-

mera ingår i nästan all undervisning att studenterna förväntas hitta egen informat-

ion och att bygga sina egna argument. Nya mål satta av Skolverket beskriver att 

lärare ska undervisa sina elever och studenter i hur de själva ska lära sig att både 

formulera frågor och besvara dem(Sundin 2015, Rivano Eckerdal m.fl. 2014 

s.15). Olof Sundin menar att pedagogerna inte kan lägga enbart ett krav på elever-

na själva, lärarna måste också ge eleverna frågor som kräver att eleven ställer 

olika källor mot varandra, och redogör för olika påståenden, med målet att elever-

na tränar i att ta ställning. Det Limberg m.fl. (2009) i dennes definition också be-

skriver som att ”använda information för att skapa nya kunskaper”.  

Målet är att skolan ska instruera eleverna att skapa sitt eget studiematerial ge-

nom att på olika sätt söka efter information, och detta i betydligt högre grad än 

tidigare pedagogiska undervisningssätt. Detta utgår från skolan, men avspeglar 

också en situation där biblioteken ska kunna instruera användare av varierande 

ålder som anses behöva ett digitalt kompetenslyft. Även om en faktauppgift i en 

artikel på nätet ser enkel och entydig ut är vägen dit inte alls så lätt, och där har 

skolan och biblioteket en viktig uppgift i att förklara hur det fungerar, säger Olof 

Sundin i en intervju ur en tidskrift i pedagogik(Svensén, 2012). 

Ett konkret redskap för att träna källkritik, det är inte att påpeka bristfällighet-

en i att hänvisa till fakta från Wikipedia, förklarar Sundin. Sundin påpekar hur bra 

sajten är för att visa en artikels tillväxt, hur olika bidrag, loggningar etc. har lett 

fram till den text som läsaren möter just den dagen.(Svensén, 2012) Detta liknar 

metodiken om vägen från oorganiserade data, via uppfattade data, till organiserad 

information och slutligen till kunskap, likt Marcum, (2002, s.3.) Sundin påpekar 

att i traditionella medier får du bara ta del av slutprodukten. Detta speglas också 

till stor del i den mer traditionella skolundervisningen, att fokus ges på hur man 

ska använda informationssökning för att göra en faktaorienterad presentation av 

ett ämne.  
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Svårigheten ligger i att bäst förklara för användarna hur de kan lära sig från ett 

eget försöksmaterial, genom sina ibland spretiga (och ibland beskrivna som plan-

lösa) sökningar på internet, och detta får konsekvensen att en del pedagoger blir 

modfällda. Det finns lärare och bibliotekarier som tycker att de nya kraven på 

användarundervisningen med mer abstrakta grepp är svårgripbart, till exempel 

Limberg et al. (2009, s.54). ”Lärandekomponenten” i informationskompetens och 

i användarundervisning är därför speciellt relevant, det menar Limberg och Fol-

kesson (2006) i Undervisning i informationssökning, men också ett flertal forskare 

Bruce, (1997) och Marcum, (2002) m.fl. Alla redogör för detta med lärande i ett 

större perspektiv än något man lär sig i skolan. Internet, ny teknik, och själva 

komplexiteten av lärandemetodiken, kräver en make-over av vad forskning kring 

detta syftar till. 

Enskilda insatser mot bättre användarundervisning kommer av samarbeten 

mellan bibliotek, men också tack vare den forskning som ger nya aspekter på 

undervisning, till exempel kopplat till begreppet informationskompetens och dess 

innebörd. Undervisning sker på olika campus, men biblioteken (speciellt folk-

biblioteken) har det tufft att leva upp till kravet om ett större mål, att kunna ge 

varje användare en mer allomfattande kunskap, men det kan ske genom nya 

lärmiljöer med fokus på undersökande inlärning, beskriver Marcum. Det sätt på 

vilket bibliotekarier genom repetition, från fall till fall, också utvecklar sin för-

måga, genom att hjälpa eleverna med deras nya information och källbehov börjar 

förankras i verksamheten och i yrkesrollen(Marcum, 2009, s.360). Bibliotekarier 

bör genom sin erfarenhet vara förberedda på olika vidarehänvisningar. Även om 

de på plats i informationsdisken bara har tid med korta snabba sessioner, kan 

ibland ges tillfällen som ett specifikt inriktat evenemang. Detta sista som Marcum 

beskriver är en situation som stämmer in på min pilotundersökning, det evene-

mang på ett visst folkbibliotek som kallades ”Glöm Google – sök i databaser”. 
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Disposition och metod 

För att få svar på mina frågeställningar behövde jag ta del av yrkeserfarenheter 

från bibliotekarier som jag i ett senare skede kunde analysera, detta utifrån mitt 

syfte att låta Alex spegla licensierade digitala informationsresurser som ett större 

fenomen. Jag behövde informanter som kunde svara för hur det bibliotek de arbe-

tar på agerat gällande abonnemanget på Alex Författarlexikon, men också utgå 

från ett större perspektiv. Jag behövde också svar kring licensierade digitala in-

formationsresurser kopplat till andra informationsvägar och användares sökstrate-

gier, mer specifikt bibliotekariers insikter och åsikter kring användares vanor eller 

icke-vanor av digitala resurser i stort. Via denna information hoppades jag i sin tur 

kunna kombinera användarperspektivet med en granskning av själva informat-

ionstypen som just Alex Författarlexikon är som produkt kontra internet.  

Det krävdes alltså att jag samlade in information från yrkesverksamma biblio-

tekarier på både skol- och folkbibliotek, som kunde resonera kring sin egen per-

sonliga erfarenhet, men dessutom ha inblick i andra perspektiv och åsikter, att 

kunna tala fritt kring gemensamma användaraspekter för bibliotekarier och stu-

denter/folkbibliotekanvändare. Detta var några aspekter relevanta för mitt syfte 

och för att få svar på mina frågor fann jag det lämpligast att genomföra en fall-

/intervjustudie.  

Fallstudien som metod   

Några teoretiska aspekter beträffande att göra en fallstudie har hämtats ur Forsk-

ningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

av Martyn Denscombe. Enligt Denscombe (2016) kan forskaren använda en 

mängd olika typer av data. Fallstudien som metod möjliggör att vetenskapligt 

samla in och sedan redogöra för tillräckliga detaljer för att sedan reda ut komplex-

iteten i en given situation(Denscombe, 2016, s.92-93). Denscombe trycker på att 

för att lyckas med en fallstudies undersökning är det viktigt att fallet inte väljs ut 

slumpmässigt: det (de) väljs med utgångspunkt i kända attribut(Denscombe, 2016, 

s.96). En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter en rad olika metoder bero-

ende på omständigheterna och de speciella krav som situationen stäl-

ler(Denscombe, 2016, s.94). I min uppsats har jag använt mig av enbart kvalita-
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tiva metoder. Det går att kombinera olika kvalitativa metoder, liksom det går att 

kombinera olika kvantitativa metoder inom samma studie(Denscombe. 2016, 

s.221). 

Något som också har påverkat mitt val av metod är det som Denscombe påpe-

kar att forskaren rent metodiskt kan börja med något som har inträffat, eventuellt 

ett beslut som tagits, och sedan undersöka hur forskaren ur detta kan föra en dis-

kussion, tolka och identifiera inslag som betydelsefulla och viktiga gällande detta 

särskilda fall(Denscombe, 2016, s.91). Likt Denscombes beskrivning av fallstu-

dien är min fallstudie kring Alex Författarlexikon hämtad ur en situation då licen-

sierade digitala informationsresurser sägs upp, främst p.g.a. resonemang om att 

liknande information finns gratis på internet, det existerade innan forskningspro-

jektet börjades.  

Dokumentanalys 

I det introducerande undersökningsavsnittet, min pilotundersökning, utgår jag 

också från metoden dokumentanalys, i detta fall via en faktatext om Alex i en bib-

liotekskatalog samt ett textreferat som egentligen är en filmad instruktionsvideo. 

För att tolka dessa dokumentära källor har jag försökt hitta vissa punktnedslag i 

olika kriterier: om dokumentet är vad det utger sig för att vara, (om själva innehål-

let är typiskt för sitt slag), finns det innehåll i dokumentet som är osagt och måste 

läsas mellan raderna, finns det i dokumentet en viss jargong, är dokumentet full-

ständigt eller redigerat, skrevs dokumentet av någon med en särskild ingång, 

(åsikt, övertygelse, har författaren själv bevittnat en händelse), slutligen, vilken 

tidpunkt skedde dokumentets innehåll och fanns det en viss social kontext? 

(Denscombe, 2016 s.326) 

Jag ansåg det dock viktigt att främst utgå från fallstudien som metod, bland 

annat för att den ägnar uppmärksamhet inte bara åt ”vad” som händer i samman-

hanget (kring användandet av licensierade digitala informationsresurser och annan 

informationssökning) utan har som mål att förklara ”varför”, något händer i just 

detta undersökta sammanhang, viktiga bakomliggande aspekter etc. 

Materialinsamling 

Inför mina intervjuer har jag haft speciellt god nytta av uppsatsen En utvärdering 

av bibliotekariernas användning av webbresurser i referenssamtalet. Eriksson 

(2011) ville också undersöka vilka webbresurser som användes, samt vilka insat-

ser som behövde göras för att de skulle kunna användas mer. Till skillnad mot 

min metod utgick Eriksson bland annat från observationer. Observationerna vi-

sade till exempel att många användare fortfarande vill ha råd och tips om böcker 
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av en person i informationsdisken(Eriksson, 2011, s.16). Det visade sig att majori-

teten av observationerna var icke-referensfrågor av en typ som ”Var finns…?” 

Det visade sig också att det observerade åldersspannet var stort på användarna, 

från skolelever upp till pensionärer, men oavsett ålder verkade de generellt sett 

vara inställda på att hitta en tryckt bok om ett visst ämne och inte prova att söka 

information i en databas(Eriksson, 2011, s.17). 

Inledningsvis fick jag ett antal första faktauppgifter kring Alex Författarlexi-

kon via en e-postintervju med Alex redaktion. I denna första e-post fick jag också 

direkt av redaktionen tips på skribenter, alltså som skriver texter i Alex Författar-

lexikon. En av dessa svarade sedan på några frågor, också det via e-post. Jag 

gjorde också en pilotstudie på eget initiativ. Denna pilot-intervju via e-post riktade 

sig till en bibliotekarie på ett folkbibliotek som jag funnit marknadsförde Alex 

aktivt på flera olika sätt i sin verksamhet. Detta kringmaterial gav upphov till en 

intressant bakgrund. För att få mer kött på benen än den första e-postintervjun 

gjordes en längre intervju med först en gymnasiebibliotekarie som Alex redaktion 

tipsat om, henne träffade jag alltså på hennes arbetsplats. Resultaten av denna 

intervju bedömdes senare inte ha ett behov av att kompletteras av ytterligare en 

skolbibliotekarie. Senare i skedet valde jag att göra ytterligare en semi-

strukturerad intervju, en träff med en annan bibliotekarie på ett annat folkbiblio-

tek. Denna folkbibliotekarie hade jag mött tidigare på ett evenemang där läsfräm-

jande ingick, och då jag fick höra henne prisa Alex Författarlexikon beslutade jag 

att använda mig av hennes som informant för att pröva den föreliggande informat-

ionen från pilotintervjun. Mitt underlag för intervjuerna med bibliotekarierna bi-

fogas i Bilaga 1 

Kvalitativ forskning 

Min undersökning är en fallstudie och antar en genomgripande kvalitativ metod 

för semistrukturerade intervjuer. Min utgångspunkt var att följa strategin att först 

ta del av en viss bakgrund till uppsatsämnet, för att som forskare sedan välja ut 

informanter utifrån kriterierna: Vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa 

informationen för mitt syfte? Och sedan närma sig de människor som antas kunna 

ge bäst insikt(Denscombe, 2000, s.23).  

Denscombe poängterar att den tid och ansträngning som krävs för att genom-

föra ansikte-mot-ansikte-intervjuer lämpar sig väl då forskaren med denna metod 

vill in på djupet av åsikter, uppfattningar och erfarenheter, inte som via e-post 

som oftast ger möjlighet att svara med några enstaka ord. Det kan finnas markanta 

skillnader mellan hur människor uttrycker sig verbalt och i skrift(Denscombe, 

2016, s.284). Vid ansikte-mot-ansikte-intervjuer kan forskaren i ett sådant möte 

nå något mer komplext, ta upp mer ingående perspektiv av ämnet, menar 

Denscombe. Användande och användare beskriver både informantens egen prak-
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tiska erfarenhet och gruppositionering, bibliotekarier som användare(Denscombe, 

2016, s.265). Det personliga tillvägagångsättet, intervjuer ansikte mot ansikte, 

menar Denscombe kan uppmuntra människor att tala öppet om frågor som de inte 

skulle skrivit ner i ett epostmeddelande.  

Jag har i mina ansikte-mot ansikte-intervjuer valt att i stor utsträckning ställa 

följdfrågor, både för att få fram något på djupet samt få fler förklaringar om något 

som sedan kan användas för en av mig uppfattad slutledning(Denscombe, 2016, 

s.273-275). En paus och en halv mening från min sida, det visade sig vid repete-

rande tillfällen bidra till att informanten återgick till en ytterligare aspekt, ibland 

hoppade informanterna tillbaka till ett tidigare resonemang, och tydliggjorde nå-

got de sagt tidigare, eller sa en helt ny aspekt de kom på osv.  

Jag har redigerat själva undersökningen med någon av de fyra frågeställning-

arna, (se sid 10) och inte redovisat data kronologiskt vartefter frågorna ställdes, 

men jag hade dock en lista med ämnen som jag valt att ta upp och behandla. Men 

jag som intervjuare var mycket flexibel när det gällde frågornas ordningsföljd och 

hur jag lät informanten utveckla synpunkter och tala mer utförligt, det spelade in 

för att få mer öppna svar. Detta skedde också likt metodiska principer i det 

Denscombe beskriver om intervjumetodik(Denscombe, 2016, s.266).  
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Undersökningen 

Pilotundersökningen  

Mina första frågor till redaktionen och lexikonskribenten hade initialt som ut-

gångspunkt att analysera författarens person och verk, och på vilket sätt den lexi-

kala texten upprepas. Dessutom ingick en jämförelse med mer traditionella sam-

lingsverk till exempel en tryckt litteraturantologi. Detta perspektiv ansåg jag 

mindre viktigt i de två längre intervjuerna med bibliotekarier. Frågornas utfor-

mande blir mer synligt i Bilaga 1. 

Lexikontexter 
Den informationstyp som lexikonskribenten beskriver att Alex som digital resurs 

har är: 

uppgifter om författarens böcker och övriga litterära produktion, samt information (främst b i-
ografisk) om sådant som säkerligen eller troligen kan ha påverkat det enskilda författarskapet. 
Det handlar alltså om t.ex. uppväxtförhållanden, utbildning, yrke, bostadsorter etc., men även 

om sådant som hobbys, religiösa/politiska åtaganden, aktiviteter och privat umgänge. Grun d-

tanken är alltså: vilka uppgifter är det troligt/rimligt att lexikonanvändarna söker om just den 
här författaren?(lexikonskribent, 2015)   

Lexikonskribenten beskriver att det finns författare vars verk är viktiga som före-

gångare, banbrytare, idéskapare inom en subgenre eller för en trend. Det finns 

också författare som lyckas fånga en ”röst” eller en idé. Det är också klart att en 

författare som ingår i en välkänd och viktig gruppering kan ha spelat en betydande 

roll som inspiratör, diskussionspartner eller idégivare trots att hans/hennes egna 

verk inte väckt inte någon större uppmärksamhet i flera länder eller i hela värl-

den.(lexikonskribent, 2015) Lexikonskribenten redovisar hur: 

Enkelt uttryck kan jag som artikelskribent i ett lexikon skriva om författare som redaktionen 
eller jag anser viktiga, och i en text förklara varför de är viktiga – med hänvisning till källor. 
Däremot kan jag inte i det här sammanhanget ge mig in på resonemang om vad författarens 

egentligen vill ha sagt, eller fingranska hans/hennes medvetna val att föra fram sina tankar. 

Vad författaren vill ha sagt måste antingen han/hon själv säga, eventuellt med hjälp av de kri-
tiker/litteraturforskare etc. som ägnat sig åt författaren. (lexikonskribent, 2015)  

Det som lexikonskribenten skriver om sitt uppdrag, att ge ”information (främst 

biografisk) om sådant som säkerligen eller troligen kan ha påverkat det enskilda 
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författarskapet” överensstämmer med det Alex redaktion beskriver som Alex För-

fattarlexikons mål att ”ge möjligheten för användaren att nå [en bredd] av inform-

ationskällor och om ett ”mycket stort antal författare” (“Alex funktioner och an-

vändning”2015).  

En förberedande e-postintervju 
Som bakgrund till min undersökning ligger bland annat ett sammanhang om Alex 

jag fick via en förberedande e-postintervju.(folkbibliotekarie, 2015) I biblioteket 

där denna informant arbetar ges (trots uppsägningar av abonnemang av Alex på 

andra orter) aktiv marknadsföring av Alex som en digital resurs för informations-

sökning. Angående Alex står på bibliotekets hemsida: 

Alex är vårt digitala författarlexikon som innehåller presentationer av tusentals skönlitterära 
författare från hela världen. Här hittar du information om författarnas liv, sätt att skriva samt 

texter ur deras mest kända böcker. Det är lätt att hitta en författare genom att söka på efte r-

namn eller bläddra fram den du söker i en A-Ö lista. Det finns nästan 5500 biografier över 
författare.  

Andra användbara verktyg är att slå upp författare och böcker utifrån genrer och epoker i 

historien. Du kan också välja att se författare som tillhör ett visst land eller en region, och är 
intresserad av vilka som vunnit ett visst litterärt pris kan man även slå upp d etta. Du hittar 

också listor på filmade böcker, quiz där du kan testa dina litterära egenskaper samt boktips 

som är tematiskt ordnade. (stadssbiblioteket.nu/Appar & Internet, Skönlitteratur, 2016) 

Det finns också en hänvisning till hur användaren kan ”Se mer om våra licensie-

rade digitala informationsresurser på vår YouTube-kanal.”(stadssbiblioteket.nu/ 

Appar & Internet, Skönlitteratur, 2016). För att precisera hur användare i prakti-

ken hittar Alex som användare/låntagare så är sökvägen liknande på både folk- 

och skolbibliotek. Alex kan börja med en faktaruta i bibliotekskatalogen, den dy-

ker upp när användare söker en viss författares namn, men Alex kan också nås om 

användaren sedan klickar på menyn Databaser A-Ö. Utanför biblioteket krävs 

användaren på inloggningsuppgifter men på biblioteket ges ofta möjlighet att nå 

Alex direkt på de publika datorerna. I 4 minuters-filmen på YouTube säger in-

struktören just detta: 

Hej, nu ska jag prata lite om Alex Författarlexikon. Det här är en väldigt bra tjänst för den är 
på svenska och den är lätt och smidig att förstå. Det här är alltså en förteckning över fler än 

tusen författare, många av dem är svenska men det finns även utländska författare. Och det är 
också författare från alla tider.  

Så här ser det ut när man kommer in på sidan. Alex kommer man åt när man använder da-

torer på biblioteket, men man kan också använda det hemifrån, och då loggar man in med sitt 
lånekort och sin pinkod(stadssbiblioteket.nu/Appar & Internet, Skönlitterarur, 2016). 

I denna filmade användarinstruktion utgår bibliotekarien från några olika situat-

ioner, först hur någon letar efter en specifik författare – Kerstin Ekman. Hon sä-

ger:   
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Om jag nu trycker på Författarlexikon. Till vänster får jag en förteckning över alla författare 
som är med. Och jag kan också söka här. Då är det lättast att börja med att skriva efternamnet.  

Om vi låtsas att jag är intresserad av Kerstin Ekman här. Då börjar jag med att skriva hen-
nes namn och så får jag fram henne här. Då trycker jag på namnet bara. Och så får jag  fram 

ett foto, information om författaren själv, vilka böcker hon har skrivit, litegrann om vilken stil 

hon skriver i, och så får jag fram vilka litterära priser hon har fått.  

Information som kan vara användbar gäller bilder och upphovsrätt, något som inte 

alla studenter vana att använda material utan eftertanke via Google, kanske reflek-

terar tillräckligt kring: 

En sak som är bra med Alex är att om det står foto Forflex, då innebär det att det är Alex eget 
foto, och då får man använda fotot i till exempel skolarbeten eller föreläsningar eller andra 
sammanhang när man behöver en bild på författaren. Bilden är laglig att använda om man 

skriver att den är från Alex. Så det här är det lättaste sättet att använda Alex och slå upp en 

författare.  

Forflex är alltså det företag som står bakom produkten Alex Författarlexikon. 

YouTube-filmen beskriver inte instruktioner om, och inte heller påpekas det på 

webbsidetexten, hur Alex användare också får möjligheten att ta del av fulltexter, 

detta genom att Alex samarbetat med ett urval artiklar från den digitala resursen 

Mediearkivet(som innehåller ett stort antal källor ur svensk dags och kvällspress). 

De användare som klickar på och tar del av den information som ges via författar-

databasen möter en snabbväg till bokrecensioner och intervjuer med författaren, 

utan att behöva logga in på Mediearkivet som en annan databasresurs att söka i. 

Detta kan anses vara viktigt ur ett användarperspektiv, att ta del av intervjuer och 

bokrecensioner av dagspress bör vara värdefullt för användare som söker i en re-

surs med just författarbiografisk text. 

Att den användargrupp som främst föreslås prova att söka i Alex ofta är gym-

nasieelever poängterade folkbibliotekarie (2015). Hur databasen fortfarande an-

vänds av samma anledning som vid starten visar kontakten mellan bibliotekarie 

och skolelever, ett möte då folkbibliotekarien ”upplever att eleverna ofta får 

ganska lösa uppgifter från sin lärare där de ska hitta ett verk från någon epok”. Att 

”när de [eleverna] behöver hjälp med att söka upp titlar i en specifik genre eller 

tidsepok, då är det lätt att visa hur de kan göra detta i Alex”. Bibliotekarien forts-

ätter att beskriva hur Alex förenklar vägen till information om och kring förfat-

tare, att hon kan ”bryta ner frågan”, och därefter förstå vilken författare som är 

värd att rekommendera för just den eller den användarens önske-

mål(folkbibliotekarie, 2015). Med fokus på detta ger YouTube-instruktionen om 

utökad sökfunktion, men som en lite kortare instruktion: 

man kan också ta utökad sökning, då kanske man inte vet namnet på den författare man söker 
men man vill ha en författare som är född i början av 1900-talet, då fyller man i född 1900-

1910, man kanske vill ha en författare som skriver på engelska, under priser kan man även 

fylla i pris.  
Det finns även andra kategorier, fler val och funktioner för att hitta en författare från en 

viss tid eller genre. När jag trycker på utför sökning så får jag fram lite olika alternativ här.  
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Man kan också söka översiktligt på genre och epoker, eller länder och regioner. Det kan vara 

bra om man till exempel gör ett skolarbete om Afrika och man vill få tips om afrikanska fö r-

fattare.  
Man kan annars hitta information om olika priser, som Nobelpris olika år, då länkas prist a-

garlistan till författarinformationen. Det finns även möjlighet att se översikt över böcker som 

blivit filmatiserade. Alex är en smidig och lättanvänd databas.  

Alex användbarhet och relevans beskriver bibliotekarien på detta bibliotek sedan 

via e-post som: ett hjälpmedel där användaren ”snabbt och enkelt kan hantera an-

sikte mot ansikte-situationen med låntagaren”, men också ”om de inte vet en spe-

cifik författare i förväg och har lite mer tid och vill söka vidare lite mer kringin-

formation”. Informanten upplever också en frustration över att ”allting ska gå så 

snabbt, och att eleverna inte alltid lägger ner så mycket tid på själva urva-

let”(folkbibliotekarie, 2015). Min informant på stadsbiblioteket beskriver hur hon 

är glad att ha Alex Författarlexikon som hjälpmedel, detta då ”det hade varit svå-

rare att få fram samma information i deras egen webbkatalog så snabbt och så 

översiktligt”(folkbibliotekarie, 2015).   

Ytterligare ett perspektiv på hur just detta bibliotek själva initierat ett större 

fokus på Alex förtydligades i e-postintervjun, att de ”har försökt att ordna utbild-

ning och uppfräschning av kunskaperna om licensierade digitala informationsre-

surser (för samtliga medarbetare) och de har workshops för personalen regelbun-

det”(folkbibliotekarie, 2015). Bibliotekarien beskriver att det finns en visnings-

grupp. I början på terminen visar denna grupp bibliotekets licensierade digitala 

informationsresurser. Tonvikten på visningsgruppens uppdrag är att i första hand 

visa användningsområden för licensierade digitala informationsresurser till lärar-

na, med förhoppningen att de i sin tur kan instruera sina elever. I samband med 

läxhjälpen på biblioteket har de själva också startat en sökverkstad som främst är 

inriktad, inte på en hel klass utan på hjälp till enskilda skolelever att komma igång 

att söka information inför ett skolarbete. Satsningen går under rubriken ”Glöm 

Google – upptäck databaserna.” Bibliotekarierna beskriver ”Vi hoppas detta 

kommer vara ett bra sätt att visa upp bland annat Alex”(folkbibliotekarie, 2015).  

 

Den följande redovisningen av den empiriska undersökningen är upplagd utifrån 

uppsatsens fyra frågeställningar. 

Hur beskriver bibliotekarier sitt arbete med informationssökning och licensierade 

digitala informationsresurser?  

Hur värderar bibliotekarier Alex utifrån sina användares behov? 

Vilket förhållningssätt har bibliotekarier till lexikontexter, och övriga källhänvis-

ningar i Alex Författarlexikon? 

Hur uppfattar bibliotekarier att deras användare förstår och använder licensierade 

digitala informationsresurser jämfört med internet? 
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Hur beskriver bibliotekarier sitt arbete med informationssök-

ning och licensierade digitala informationsresurser?  

När gymnasiebibliotekarien (2015) beskriver sina egna yrkeskunskaper berättar 

hon att hon har jobbat sedan 1989, och bara på skolbibliotek. Genom detta finns 

stor erfarenhet om hur man som bibliotekarie till exempel presenterar böcker och 

information och fakta om författare. Hon har hängt med i sitt yrke – från pappers-

kataloger och enbart tryckta böcker i beståndet, under en längre tek-

nik/internetutveckling under 1990-2000-och in i 2010-talet. Hon önskar att hennes 

yrkeskunskaper och informationskompetens kunde tas till vara än mer, ett bättre 

samarbete med pedagogerna, som hon själv uttrycker det samarbete i ”det peda-

gogiska hjulet”(gymnasiebibliotekarie, 2015). 

Folkbibliotekarien (2016) beskriver sin egen informationskompetens som att 

hon i hög grad behärskar strategier för informationssök m.m. på ett bättre, lik-

nande, eller mer flexibelt sätt som gängse användare. Hon beskriver sig själv som 

kunnig både gällande teknik och nya format, men främst för att hon har kunskap 

om, och även dagligen använder sig av, alla olika sorters resurser tillgängliga på 

biblioteket och på internet, och hon är inte heller rädd för att googla fram snabba 

svar. Denna typ av informationskompetens är hon själv medveten om. Hon anser 

sig även i hög grad kunna avväga situationen för just den eller den ställda frågan, 

vilket resulterar i kunskap om hur lång tid hon har för att ge svar på frågan hon 

fått, förmågan att kunna tolka in vilken nivå användaren har, och vilket eventuellt 

ytterligare behov av tilläggsinformation som finns(folkbibliotekarie, 2016). 

Informanterna om ett förändrat informationsbeteende 
Om det är bibliotekariens jobb, eller lärarnas, eller användarnas uppdrag att på 

egen hand veta, vem som har ansvar för lära användare hur man väger källor mot 

varandra med målet att få spetskunskap, det är svårt att veta menar gymnasiebib-

liotekarien. Hon menar att i de fall eleverna kommer till biblioteket, så får de hjälp 

av experter. ”Först vad vi har för resurser här och idealt borde de ställa egna krav 

på bättre källmaterial för användning på skolbiblioteket”(gymnasiebibliotekarie, 

2015). Gymnasiebibliotekarien berättar om hur skolbibliotekets roll och ställning 

förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Tidigare hade biblioteket bättre möj-

lighet till översikt av elevernas informationsbeteende, då eleverna bokade in sig 

på en dator i en datasal. Detta påverkades av att biblioteket valde ut vilka källor, 

olika databasresurser, som skulle presenteras direkt på skrivbordet (skärmen). 

Gymnasiebibliotekarien förtydligar hur ett nytt fokus kräver av eleverna att de 

själva tar ansvar för hur de blir innehavare av informationskompetens, att det är 

”ett viktigt ämne, användare/skolelever måste lära sig sökteknik, hur hittar använ-

daren fakta, det är enligt mig ett svårt problem inom många bibliotek, inte bara 

skolbiblioteken”(gymnasiebibliotekarie, 2015).  
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Det krävs initiativ att utifrån kunskap om informationsökningsstrategier också 

kunna hantera de tekniska eller digitala kraven, att ha en ”digital grundkunskap”. 

Elever kan i den samtida skolundervisningen behöva lära sig att ta hjälp av licen-

sierade digitala informationsresurser och eller källor via internet, detta påverkat av 

de krav som ställs på självständigt arbete definierat av Skolverket. Det tar sig inte 

bara uttryck i resultaten av skolelevernas informationsbeteende kopplat till pre-

station/betyg, utan alla användargrupper: elever, lärare, bibliotekarierna själva, 

eller bättre uttryckt alla samhällsmedborgare, Detta uppfattas oftast som att be-

härska informationssökningar, och ”sedan kunna bedöma källornas kvalité”, me-

nar gymnasiebibliotekarien.  

Det är inte bara bibliotekens uppgift att lära ut informationssökning utifrån 

vad som är olika individers informationsbeteende, menar gymnasiebibliotekarien, 

som ser att det i samhället som sådant finns större mål om att förändra användares 

invanda sociala och tekniska beteendemönster. Till exempel hur människor börjat 

fundera kring hur de söker och sedan använder information på internet osv. Krav 

ställs på kunskap om agerande människors webbinflytande, hur de till exempel 

poängsätter information som relevant eller inte, men även hur varje medborgares 

individuella sökbeteende är just det Google säljer till marknaden. Detta föränd-

rade behov av informationsbeteende speglas inte bara i att människor vänder sig 

till biblioteket för att de förväntas kunna hämta ett digitalt formulär via en hem-

sida med samhällsinformation, utan något större i samhällsstrukturen än bara bib-

lioteksverksamheten(gymnasiebibliotekarie, 2015). 

I de organisationer där hon jobbat, säger folkbibliotekarien, så har hon inte 

sett satsningar för användare eller insatser för personal menade att höja informat-

ionskompetens eller lära ut förändrade informationsbeteende till olika användar-

grupper. Gällande informationsbeteende kopplat till höjd svårighetsgrad att nå bra 

information, fortsätter folkbibliotekarien, så vänder sig vissa pedagoger och andra 

användargrupper hellre direkt till referensbibliotekarierna för fakta än gör egen 

efterforskning. ”De förlitar sig på att vi är pålästa och insatta”, säger folkbibliote-

karien. Hon påpekar att detta definierar ett informationsbeteende om ett enklare 

sätt till ett urval via personliga rekommendationer, att komma ifrån krav på egen 

insats i urvalsprocessen, Denna procedur försvårar på sikt användares förmåga att 

kunna välja källor från översiktslitteratur där fakta samman-

ställts(folkbibliotekarie, 2016).  

Enligt folkbibliotekariens analys av framtiden så tror hon att samtidens an-

vändare är benägna att ta till sig olika typer av information, vilket kan medföra ett 

större intresse som förstärker vissa informationssökstrategier, att vissa användare 

inte är rädda att testa något nytt osv(folkbibliotekarie, 2016). Hon berättar om hur 

hon ser en utveckling av individers informationsbeteende i samhället kopplat till 

mobiltelefonanvändandet, hur användare som vill kolla upp någon in-formation 
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kan göra det, enkelt och smidigt precis när man vill göra det, via webbkällor i 

telefonen eller via appar.  

Ett exempel på satsning på teknik är Press Reader-appen som skyltas med och 

”det är ganska nytt, att det är en app man som användare kan komma åt hemma.” 

Användarna måste först vara anslutna till bibliotekens nätverk, då för att börja 

ladda hem tidskrifterna, men läsa dem kan de sedan göra utanför biblio-

teket(folkbibliotekarie, 2016). Tidigare har de också haft Press-Display, men då 

var användarna tvungna att läsa på skärmen i bibliotekslokalen, och då föll en del 

användare bort. Som resurs fanns den bara på två internetdatorer, och de var ofta 

upptagna med användare som använde dem, kanske med andra resurser eller mej-

lande. ”Så då gick ju inte Press-display att komma åt”(folkbibliotekarie, 2016).  

Ett informationsbeteende där vissa av de licensierade digitala informationsre-

surserna blir mer använda, visar en väg bort från den situation då bibliotekets li-

censierade digitala informationsresurser var låsta på vissa datorers skärmar. Chan-

sen att de används anses numera har ökat med mobiltelefontekniken, menar folk-

bibliotekarien. Hon har sett ett större intresse av att börja med appar, hon tror 

detta är en tendens som kommer hålla i sig. Hon menar att Alex som mobiltele-

fon-app, den känner färre till, men också Alex deltar i utvecklingen av resurser 

som är enkla att ta med sig hem i telefonen. Detta gynnar bibliotekarier som an-

vändare, men också andra potentiella användargrupper(folkbibliotekarie, 2016). 

Informanterna om användarundervisning 
Gymnasiebibliotekarien berättar att hon personligen känner sig bristfälligt upplyst 

om elevernas egentliga informationsbeteenden, hur de söker information själva 

efter bibliotekets genomförda användarundervisning i början av terminen. Detta 

manifesteras i en direkt oro över hur hon bättre ska använda sina egna yrkeskun-

skaper, för att förbättra den bristfälliga kunskap hon upplever att skolans elever 

har då de agerar på egen hand med skolarbetet. Gymnasiebibliotekarien pekar på 

ett önskat mål, att hennes yrkeskunskaper/informationskompetens kunde tas bättre 

tillvara, till exempel hur de användare/elever som anser sig behöva mer kringin-

formation, genom hennes instruktioner om lämpliga sökvägar, kunde bättre ut-

nyttja licensierade digitala informationsresurser, och lägga till andra egna valda 

källor för att komplettera skolans valda undervisningsmaterial.  

När eleverna kommer till biblioteket och frågar om mer information om en 

författare, berättar gymnasiebibliotekarien att hon ibland bedömt fel om vilken 

nivå eleven befinner sig på, ”en tystlåten kanske är på en högre nivå än man för-

står”. Då vill hon att det i biblioteket ska finnas många valmöjligheter, både svå-

rare och lättare källor. ”Ibland ligger anteckningar kvar i biblioteket och då mär-

ker jag att det är ganska detaljerat de skriver, eleverna”(gymnasiebibliotekarie, 

2015). 
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En satsning på databaser liknande den som gjordes via Läxhjälpen enligt den 

första folkbibliotekarien (2015) har folkbibliotekarien(2016) inte själv erfarenhet-

er av. Folkbibliotekarien (2016) säger: 

Jag har inte så mycket erfarenhet av situationen med läxhjälpen, men jag tror det är individ-
baserat och inte introduktion av t.ex. databas för användare i grupp. Det är en person som 

kommer och får hjälp där och då. Men större bibliotek tar emot grupper som lärare och ped a-

goger, men där går man främst igenom webbsidan (bibliotekskatalogen) (folkbibliotekarie, 
2016). 

 

Folkbibliotekarien (2016) beskriver hur de som får användarundervisning via 

bibliotek vanligtvis får instruktioner hur man själv beställer böcker och når bok-

bestånd i en bibliotekskatalog, användarna får även information om vilka databas-

resurser som finns på biblioteket. Vägledning om hur man tar del av sådant som 

strömmande ljudböcker och e-böcker, de delvis nya formaten bland katalogens 

fysiska och digitala litteraturutbud, har även det börjat ingå i användarundervis-

ningen. Angående ett eventuellt behov av nya format som kanske inte alltid ingår 

på biblioteken och i det gängse biblioteksbeståndet, det vill säga de format biblio-

teket saknar men som finns på internet, som ljud, YouTube-klipp osv, de förvän-

tar sig inte användarna att det ska finnas på bibliotek, tror folkbibliotekarie 

(2016). Att lära sig söka i databaser, då med olika sökord, ämnesord och avgräns-

ningar, är inte samma metod som fritextsökningar eller hela meningar för att av-

gränsa träffarna i en Google-sökning. Denna metodik ingår oftast inte i användar-

undervisningen, menar hon vidare.  

Vad hittas var och med vilka medel, det skulle användaren bättre kunde in-

strueras i, säger folkbibliotekarie (2016). Hon menar att användare har ett identifi-

erat behov av att tänka efter och reflektera kring hur de bäst utnyttjar sådana 

hjälpmedel som booleska operatorer m.m. i sina vanliga informationssökning-

ar(folkbibliotekarie, 2016). Hon säger också att vilken metod bibliotekarier än har 

för att hjälpa användare i en viss definierad användargrupp, hur de än förenklar 

sökord och andra sökstrategier, så förväntar sig inte användare att det finns andra 

källor än tryckta böcker på bibliotek. Därför kanske till exempel licensierade digi-

tala informationsresurser inte heller används.  

Men på folkbiblioteket finns det i och för sig dvd, film och musik, cd. Man märker att en del 
användare blir positivt överraskade över nya format, då kanske till exempel digitala källor, 

databaser med elektroniska tidskrifter, allt möjligt man kan ladda hem själv som användare 
utan att vara på plats i bibliotekets lokal(folkbibliotekarie , 2016). 

 

Denna anledning till att licensierade digitala informationsresurser inte alltid an-

vänds refererar också gymnasiebibliotekarien till. Hon menar att digitala källor är 

viktiga för samtida informationskällor, medan de fysiska böckerna, till exempel 

om författare, likt de som finns på referenshyllan, fungerar bäst till källinformat-

ion bakåt i historien, ”till exempel en skoluppgift om renässansen, kopplat till vad 
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som finns i läroboken”. Hon berättar hur hon har läst att de i till exempel Dan-

mark lägger större vikt på modern litteratur, ”här slutar ofta litteraturvetenskap-

böckerna abrupt, kanske på 70-talet”(gymnasiebibliotekarie, 2015). Alltså kan 

samtidslitteraturen anses vara en brist i skolarbetet, men där finns ett behov av 

kvalitékällor. Till exempel kanske läraren inte godkänner Wikipedia, och då kan 

Alex ersätta den typen av överblicksinformation (alltså vara innehavare av samma 

behov och funktion som bidrog till resursens tillblivelse).  

Angående användare på folkbiblioteket som exempelvis är distansstudenter 

vid annan ort, men som sitter uppkopplade på ett folkbibliotek, så har folkbiblio-

tekarie (2016) inte märkt i någon större utsträckning att de kräver annan service 

för att hantera databaser eller licensierade digitala informationsresurser för sina 

studier. Hon tolkar det som att antagligen så har de fått den introduktion och an-

vändarundervisning de behövt för att sköta de källor de behöver via universitet. 

Eller så tror hon att studenterna i annat fall inte har koll, men närmar sig inte en 

folkbibliotekarie med dessa typer av frågor(folkbibliotekarie, 2016). Främst an-

vänder de lokalen som sådan, de vill sitta i biblioteksmiljön uppkopplade med 

wifi, men kanske använder de ett viss fysiskt bestånd, referensböcker som är dyra 

att köpa osv.  

Det händer också att användare kommer med listorna över den litteratur de 

ska läsa på en kurs till informationsdisken, med hänvisningen – här, dessa böcker 

vill jag ha, de vill ha den servicen och inte behöva leta själv, ”och det kan man 

som bibliotekarie fråga sig om den servicen ska tillgodoses”, säger folkbiblioteka-

rie (2016). Det händer också i någon mån att de inte förstår vad på litteraturlistan 

som är böcker, artiklar, vad vi har på folkbiblioteken av dessa källhänvisningar 

osv. De frågar efter artikelns namn och tror det är en boktitel i vissa fall, eller ett 

bokkapitel ingående i ett annat samlingsverk(folkbibliotekarie, 2016).  

När det gäller att bedriva användarundervisning för lära ut källkritik till skole-

lever, så jobbar man på folkbibliotek inte med detta i större grad, säger folkbiblio-

tekarien. ”Det görs men det är främst skolan som står för den bi-

ten(folkbibliotekarie, 2016). Men att lära sig källkritik är också ett problem för 

vuxna användares informationsbeteende, menar hon vidare. Användare från alla 

generationer måste analysera de källor de hittar på olika sätt, den information de 

får tag på, kunna bedöma vad som är mer eller mindre tillförlitligt. Att: 

… det kan man anse sig som bibliotekarie behöva inflika lite där och då i en situation med 
användare, men oftast gör man inte det i större utsträckning, det kommer oftast andra frågor 

gällande informationssök i det vardagliga arbetet”(folkbibliotekarie, 2016). 

 

Folkbibliotekarien påpekar att de bibliotekarier som har inriktning på barn och 

ungdom kanske har liknande kunskapsbehov i yrket som en gymnasiebiblioteka-

rie. Det kan leda till önskemål om föreläsningar med mer vardagsnära insatser om 

till exempel ungdomslitteratur knutet till själva yrkesrollen på ett visst folkbiblio-
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tek. Hennes uppfattning är att insatserna oftast inte erbjuder möjligheter kopplade 

till kompetensutveckling gällande vetenskapliga begrepp och sökstrategier på ett 

mer teoretiskt plan(folkbibliotekarie, 2016).  

Det kan sägas att gymnasiebibliotekariens huvudresonemang, gällande licen-

sierade digitala informationsresursers potential i användarundervisningen på sko-

lan där hon arbetar, är att hon uppfattar att de behöver etableras och lyftas fram på 

nytt. Bibliotekarierna på skolbiblioteket har i början av terminen en introduktion i 

att lära ut hur användare söker information i bibliotekskataloger, efter en eller fler 

källor, men förutom detta vet hon inte hur väl eleverna har lyssnat eller sedan 

fortsätter använda katalogen och sökmotorer på egen hand, om de till exempel 

faktiskt använder licensierade digitala informationsresurser. Hon tror att ”Det är 

nog så att de har bättre kännedom om databasen Landguiden som resurs än 

Alex”(gymnasiebibliotekarie, 2015) (Landguiden ger möjlighet att få snabbt upp-

daterad information om olika länder och dess historia).  

Att de resurser som likt Alex funnit ett tag lätt glöms bort i konkurrensen med 

de resurser som kan användas i mobiler och inte platsbundet i en viss biblioteklo-

kal, det säger folkbibliotekarien (2016) påverkar den användarundervisning som 

satsas på gällande licensierade digitala informationsresurser. Instruktioner om 

licensierade digitala informationsresurser bedöms som mindre viktig än den tek-

nik som genererar nya undervisningsformer som appar, ljudböcker m.m. Folkbib-

liotekarien (2016) menar att just folkbibliotekariernas kompetens har utvecklats 

allt efter som bibliotekarier har fått återkommande frågor och mer erfarenhet i 

användarinstruktioner. Kanske även tekniskt så har företagen som skapat produk-

terna utvecklat och förenklat dessa, vilket direkt påverkar hur frekvent användar-

undervisning om dessa resurser blir i praktiken(folkbibliotekarie, 2016). 

Hur värderar bibliotekarier Alex utifrån sina användares be-

hov? 

Gymnasiebibliotekarien 

Gymnasiebibliotekarien uttrycker olika faktorer som spelar in för att tillgodose 

skolbibliotekets användares behov av information. Jag har identifierat tre huvud-

spår i hennes resonemang. 

 

1.) Användare/skolelever måste lära sig sökteknik som är lämplig och inne-

hållsanpassad för just sin utbildning. Skoleleverna bör inte bara lära sig att hitta 

fakta/källor på rätt sätt, idealt borde de också själva ställa egna krav på bättre 

undervisningsmaterial från både bibliotekarier och lärare. En önskan om att ele-

verna själva inser att ”licensierade digitala informationsresurser var ju bra” och 

återkommer till dessa är önskvärt för skolarbetet. Den roll som licensierade digi-
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tala informationsresurser bör ha, det är speciellt viktigt för att kunna göra ett skol-

arbete med samtida och uppdaterade referenser, vilket inte alltid finns i de tryckta 

läroböckerna.  

 

2.) På biblioteket får elever som vänder sig dit boktips av experter. Målet är 

att det i skolbiblioteket ska finnas många valmöjligheter, både svårare och lättare 

böcker. Bibliotekarierna själva ser till att finnas till speciellt för dem som anser sig 

behöva mer kringinformation. Gymnasiebibliotekarien syftar på att elever som har 

svårt med ett skolarbete ska ledas till fakta som har enkla resonemang, men vill 

också kunna vägleda skolelever som har ambition och letar mer komplicerade 

faktareferenser.  

 

3.) Det finns ett uttalat önskemål om bättre möjlighet till översikt av elevernas 

informationsbeteende, utan att återgå till ett speciellt rum med datorer med länkar 

dit på skärmarna. Gymnasiebibliotekarien menar att en större kompetensutveckl-

ing inom detta område, dvs. om ungas faktiska sökstrategier via Google etc. skulle 

leda till mindre oro hos gymnasiebibliotekarien inför hur eleverna söker på sina 

egna datorer och hon skulle bättre kunna utforma användaranpassade instruktion-

er. 

 

Gymnasiebibliotekarien säger att för kunna hänvisa till författarinformation, som 

en bakgrund till de skönlitterära verken eleverna läser, så fungerar Alex bra i detta 

hänseende. Detta grundas i att det eleverna främst frågar efter är vad i romanen 

som är hämtat ur biografi, eller fiktion eller i sin tur är hämtat från verkligheten 

som ren historisk fakta(gymnasiebibliotekarie, 2015). De vill läsa om författarens 

uppväxtförhållande, levnadsöde. Men just gymnasiebibliotekarien måste tänka 

och relatera till att bibliotekets syfte är att vara relevant för skolarbetet (stort fokus 

ligger även på rena faktaböcker om teknik som också lånas ut i hög grad). Gym-

nasiebibliotekarien berättar också att när det gäller skönlitteratur så får eleverna 

ibland litteraturtips av varandra. Det är dock ofta mer av populärlitterär genre, så 

det är inte alltid dessa böcker finns i det tryckta beståndet i skolbiblioteket. Men 

”då frågor från användare dyker upp har vi möjlighet att via den titel de frågar 

rekommendera något annat”(gymnasiebibliotekarie, 2015).  

Gymnasiebibliotekarien fastslår att utan Alex som resurs för skolbibliotekets 

användare finns en stor brist, med tanke på hur enkel och bra författarinformat-

ionen via Alex anses vara. Att Alex ger information som gymnasiebibliotekarien 

inte kan få på något annat vis, att ”det är jättekomplicerat att hitta lika bra inform-

ation om något annat aktuellt om en samtida författare”, och ”då kan jag snabbt 

backa upp med information om en mer samtida författare genom Alex”. Hon me-

nar att det också är en fråga om hänvisning till en informationskälla med kvalité.  
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En problematik för just gymnasiebibliotekarien repeterar hon ett flertal gånger 

under vårt samtal: det är att ”man som bibliotekarie inte alltid ingår som en del i 

det pedagogiska hjulet, att bibliotekarien inte alltid får vara med och komma med 

initiativ”. Hon beskriver ett tillfälle då hon hade ett bra samarbete med en eng-

elsklärare om att ta fram bättre klassuppsättningar böcker, speciellt för de som 

gick första året i gymnasiet. De resonerade sig fram till vilka titlar som skulle 

fungera tillsammans och ”då fick biblioteket in lite nya titlar, nya fräscha böcker, 

men exakt hur läraren sedan använde böckerna, det är jag inte helt insatt i”. Och 

berättar också: 

När jag ser den uppgift de fått, när ett dokument ligger kvarlämnat i biblioteket, då ser jag att 
det inte alltid ingår i uppgiften att eleverna också tar reda på lite om författaren, för att förstå 

boken mycket bättre, de skoluppgifter som relaterar till att skriva en bokrecension till exem-

pel(gymnasiebibliotekarie, 2015).  

 

Hur lärarinstruktionerna är utformade vet inte gymnasiebibliotekarien, men berät-

tar hur hon ser att de sitter i grupper och diskuterar böckerna. Då eleverna är så 

många, tror hon att det inte blir lätt om de ska prata om samma bok, eller göra en 

uppgift om samma författare. Hon skulle bättre kunna hjälpa till med detta, säger 

hon, både i samarbete med lärare och med studenter, menar gymnasiebiblioteka-

rien. Vid tillfället då hon jobbade nära engelskaläraren kände gymnasiebiblioteka-

rien att hon hade en möjlighet att via Alex snabbt kunna ge mer information om 

författaren och boken när någon elev kom och frågade om detta, kanske för att de 

valt att ta upp en viss fakta, skriva om någon speciellt utvald information. Just 

detta, erkänner hon, det är inte alltid just det eleverna frågar efter i någon större 

utsträckning(gymnasiebibliotekarie, 2015). 

Folkbibliotekarien 
Folkbibliotekarien beskriver att användarna/besökarna förväntar sig att man som 

just folkbibliotekarie kan svara på det mesta. Behov finns därför av ”bibliotekarier 

som kan lite av allt, det är så besöksunderlaget ser ut nu, det kan vara smickrande 

på ett plan men kan också upplevas som frustration”(folkbibliotekarie, 2016). 

Men det går att hitta några huvudspår som folk-bibliotekarien uttrycker, faktorer 

som spelar in för att tillgodose folkbibliotekets användares behov av information. 

 

1.) Som generalist har folkbibliotekarien stor erfarenhet av att läsa av och 

kunna tolka in vilken nivå användaren har och vilket behov av tilläggsinformation 

som finns. Fler källor än katalogen kan vara något bra, så länge som det inte blir 

information overload och användaren sedan inte kan välja källa. Folkbiblioteka-

rien menar dock att om användare främst hänvisas till kringinformation som an-

vändaren inte själv bett om i lånedisken, då blir det bara rörigt och konstigt. Den 
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användare som är intresserad av en författare vill ha information om vad författa-

ren skrivit om och så vidare(folkbibliotekarie, 2016). 

 

2.) Teknik för att lära ut bibliotekets webbkatalog kretsar kring att tänka på 

lite mer olika sätt än de vanliga sökorden användaren skriver i sökrutan på 

Google. Det kräver specifika verktyg och andra kombinationer av urval och voka-

bulär. I lånedisken kan man som bibliotekarie vända på skärmen och visa använ-

daren sådana sökstrategier, men det är inte heller alla som vill lära sig, de flesta 

vill klara sig på egen hand. Folkbibliotekarien säger att det händer att studenter 

kommer med litteraturlista från en utbildning vars titlar de vill att bibliotekarien 

ska hjälpa till att låna, men väldigt sällan ber de en folkbibliotekarie om extra in-

troduktion till informationssökningsteknik, som licensierade digitala informat-

ionsresurser och gratis digitala resurser(folkbibliotekarie, 2016). 

 

3.) Folkbibliotekarien menar att användare har påverkats av ifall de redan ti-

digare i en viss definierad situation använt en viss sökmetod för att få fram in-

formation, detta funkar på biblioteket, men inte på Google. Användare som inte 

förväntar sig att det finns andra källor än tryckta böcker på bibliotek får aldrig lära 

sig att använda licensierade digitala informationsresurser. I de fall de gör en ny 

upptäckt av dessa blir en del mycket positivt överraskade över nya format, 

elektroniska tidskrifter, allt möjligt man som användare kan ladda hem själv för 

att kolla upp något enkelt och smidigt precis när användaren vill. Appar leder till 

att vissa av de licensierade digitala informationsresurserna blir mer använda i till 

exempel mobiltelefoner.  

 

Alex plats som digital resurs för folkbibliotekets användare anser hon vara kopp-

lad inte bara till författarinfo/biografi utan också boktips om en viss genre eller 

period eller geografisk sökning. Folkbibliotekarien använder inte ordet fortbild-

ning, men beskriver att hon upplever tillfällen då Alex är bra när hon ”behöver få 

inspiration eller påminna mig själv om vad som finns, till exempel vid planering 

av en boktipslista eller en bokcirkel eller så”(folkbibliotekarie, 2016). Frågor som 

relaterar till informationssökstrategi kretsar i högre grad mot hur behjälplig Alex 

varit i faktiska tillfällen i den praktiska egna yrkesrollen. Folkbibliotekarien jag 

intervjuade ser det som:  

tillfällen då bibliotekarierna själva snabbt behöver leta fakta om en författare, för fortbildning, 
vid tillfällen då behöver påminna sig om det faktiska utbudet generellt, som inspiration till 
planering av författarrelaterade aktiviteter på biblioteket(folkbibliotekarie, 2016).  

 

Vikten av att med Alex kunna söka både boktips och läsa om innehåll och för-

fattarbiografier, och dessa funktioner vägt mot andra resurser, och inte bara in-

formation på internet betonas av folkbibliotekarien (2016). Hon berättar att gäl-
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lande författarbiografisk tryckt litteratur så ger BTJ fortfarande ut sådan, de sam-

lar boktitlar tematiskt i tryckta översikter med boktips. Men kanske ingår det i 

dessa inte så mycket om själva författarskapet, och de små häftena som rekom-

menderade olika författare tror jag försvunnit, berättar hon. ”Vi prenumererar hur 

som helst inte på dem längre. Pedagoger och andra användare vänder sig hellre till 

oss för fakta om författare, de förlitar sig på att vi är pålästa och insatta.” Ofta blir 

det då personliga rekommendationer och inte så mycket hänvisningar till hur pe-

dagogerna själva kan välja ”ur Alex eller annan översiktlitteratur – som från BTJ 

där denna typ av fakta också sammanställts”(folkbibliotekarie, 2016). 

Lyckade erfarenheter av att hänvisa en användare till att utnyttja just Alex 

som resurs, berättar folkbibliotekarien främst gäller när det kommit frågor om en 

specifik författare, eller böcker som är filmatiserade, och frågor kring bokpriser. 

Dessa frågor ställs ofta av användare som inte går in på Wikipedia och kollar där, 

säger hon. Hon tror att de flesta användare googlar och söker information på 

Wikipedia först, ser om det duger, vad det finns för referenser och källor där. 

Folkbibliotekarien fastslår att utan Alex som resurs så blir alla användare hänvi-

sade till mer opålitliga källor. Gällande Alex och kvalité så påpekar folkbibliote-

karien att Alex information är mer tillförlitlig än till exempel Wikipedia. Att an-

vända Alex databas kan fungera som källa för nybörjare/elever och ge en utökad 

förståelse av själva formen av databasresurser i allmänhet, den är inte förlegad. De 

flesta användare vill istället använda någon annan seriös form av källa som 

han/hon kan citera:  

De söker på nätet och de tycker kanske databaser är något förlegat, kanske eller i alla fall på 
just folkbibliotek, sedan används de nog mer på andra ställen, andra typer av bibliotek… b e-
hovet av databaser… när man vill ser vad Alex har för info, ja, en del info är ju liknande som 

på nätet, såklart, att man kan komplettera, i Alex är det lättillgängligt och samlat. Men de 

flesta som inte stött på denna form av resurs, de nöjer sig med det de har fått tag på, informat-
ion på annat håll(folkbibliotekarie, 2016). 

 

Det är inte den gängse besökaren som i stor utsträckning använder databasen Alex 

i samma syfte som hon själv i sin litterära yrkesroll, menar folkbibliotekarien. 

Angående Alex Författarlexikons användbarhet i jämförelse med att gå och titta i 

fysiska bokhyllor, så svarar hon att hon använder båda möjligheterna själv, digi-

talt och tryckt. I Alex letar hon till exempel efter författare kopplat till en viss 

genre eller period eller geografisk sökning. Men hon har en misstanke om att detta 

är talande för en användare som är just bibliotekarie, för henne som har en klar 

arbetsuppgift där hon använder litteratur som material i yrket, medan andra an-

vändargrupper möjligtvis är en del pedagoger eller en viss grupp studenter. Folk-

bibliotekarien menar att man som bibliotekarie i större utsträckning kunde aktivt 

tipsa om Alex, men att ”det finns så många tips och ställen där användare letar 

boktips inspiration eller fakta”, att användning av Alex bortprioriteras som an-

vändartips i många situationer i infodisken. Hon uttrycker att:  
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Vilken metod man har för att hjälpa användare i en viss definierad användargrupp, hur man 
förenklar sökord och andra sökstrategier, det förhåller sig eventuellt till att man som använ-

dare förväntar sig att det inte finns andra källor än tryckta böcker på bibliotek, och då kanske 
till exempel digitala källor som Alex glöms bort(folkbibliotekarie, 2016).  

 

Att betygsätta böcker och liknande användarinriktade funktioner börjar försvinna 

ur fokus, och det är inget hon saknar eller som man inom bibliotekarieyrket pratar 

om som betydelsefullt ur användarsynpunkt numera säger folkbibliotekarien. Hon 

ser inte heller att användare efterfrågar detta själva heller. IT-relaterade resursers 

användning på universitets och specialbibliotek, ”de skiljer nog åt från folkbiblio-

teken, men så ska vi folkbibliotekarier också ge olika typer av service, så varie-

rande och omfattande”(folkbibliotekarie, 2016).  

Att Alex inte används i större omfattning, tror folkbibliotekarien främst beror 

på att låntagarna inte känner till Alex rent praktiskt. Detta är kopplat till att an-

vändarna, speciellt skoleleverna inte har egen erfarenhet av denna väg till förfat-

tarinformation. De vet inte att den finns på biblioteken och har inte heller rekom-

menderats denna resurs av pedagogerna i undervisningsinstruktionerna, till exem-

pel i ämnena svenska eller engelska. Likt folkbibliotekarien påpekade också gym-

nasiebibliotekarien om bristen på hänvisning till författarinformation i själva skol-

arbetet. Faktum är att även biblioteken har brister, främst när det gäller att instru-

era i hur man hittar licensierade digitala informationsresurser i webbkatalogerna. 

De ligger på många bibliotek fortfarande lite gömda under fliken för databa-

ser(gymnasiebibliotekarie, 2015), (folkbibliotekarie, 2016). De syftar båda på 

brister angående bibliotekets hemsida och katalogens utformning.  

Vilket förhållningssätt har bibliotekarier till lexikontexter, 

och övriga källhänvisningar i Alex Författarlexikon?  

Alex har utökat sin funktion som uppslagsverk, sedan 1990-talet då resursen var 

en CD-ROM. Alex möjliggör för användaren att kunna välja fakta från författar-

presentationen, alltså utifrån lexikontexten, men upptill kan Alex hänvisa till an-

nan information: pressartiklar med fulltexter, inte minst intervjumaterial, och/eller 

synvinklar på författarskapet som tas upp av olika recensenter, ibland även mark-

nadstexter från bokförlagen, titlar som refererar till övriga verk av författaren 

m.m.(“Alex funktioner och användning” 2015).  

Genom det samarbete som började 2006 mellan Alex och Mediearkivet får 

den student som önskar skriva ett författarporträtt just en stor valmöjlighet att läsa 

sekundärkällor/fulltexter direkt i författarlexikonet, inte enbart hänvisningar till 

fortsatt läsning som användaren eventuellt behöver vända sig till en annan digital 

resurs för att få tag på, eller som kanske finns på ett annat biblio-

tek(gymnasiebibliotekarie, 2015). Gymnasiebibliotekarien anser övergripande att 

Alex som digital resurs för informationssökning fortfarande har relevans och 



 43 

trycker på just detta med författarbiografi som huvudargument för Alex Förfat-

tarlexikons användningsområde. 

Gymnasiebibliotekarens huvudargument är att Alex möjliggör kompletterande 

kvalitativ (främst författarbiografisk) faktabakgrund till de skönlitterära verken 

lämplig att använda i skolarbetet. Alex tillgängliggör en skolelev källor som på 

olika sätt är användbara i en analys av samtidslitteraturen. Till exempel att tolka 

inslag som biografi, fiktion eller fakta och identitetsbegreppet. Ett författarlexikon 

som Alex kan alltså hjälpa bibliotekarien att instruera eleven i att nå tillförlitliga 

ytterligare referenser, och genom detta även ge eleven möjlighet till att själv hitta 

verktyg för analys av ett litterärt verk(gymnasiebibliotekarie, 2015). I Alex funge-

rar lexikontexten med andra direktlänkar till bokrecensioner och författarinter-

vjuer, och genom dessa finns potential att lyfta fram ord och teman, föra argu-

ment, nå en mängd möjliga detaljer att välja ur och föra resonemang kring, eller 

beskriva hur olika åsikter sammanställts. 

Folkbibliotekarien beskriver likande användningsområden för Alex Författar-

lexikon, att Alex bidrar som fortbildning, men inte bara som material för skolele-

ver utan även för henne själv som yrkesverksam folkbibliotekarie, till exempel vid 

planering av en boktips-lista eller en bokcirkel(folkbibliotekarie, 2016). Gällande 

folkbibliotekets bredare användargrupper ser folkbibliotekarien ett komplette-

rande område till vad gymnasiebibliotekarien sa om författarinfo/biografi. Folk-

bibliotekarien betonar ännu mer än gymnasiebibliotekarien att de avgränsning-

ar/funktioner, som i Alex ger möjlighet att utforska en viss genre, period eller 

geografisk sökning, kan fungera som inspiration för litteraturintresserade använ-

dare av alla sorters användargrupper(folkbibliotekarie, 2016).  

Båda mina huvudinformanters beskrivna användningsområden för Alex går 

att härleda direkt till det som kom fram i min pilotundersökning, alltså hur ett an-

nat folkbibliotek marknadsför Alex Författarlexikons övriga funktioner på det 

bibliotekets hemsida. I själva verket är Alex ”presentationer av tusentals skönlitte-

rära författare från hela världen”(folkbibliotekarie, 2015) men också något mer än 

ett lexikon, mer än ett traditionellt uppslagsverk i tryckt bokform.  

I stort kan Alex redaktions och lexikonskribentens målsättningar om Alex 

olika funktioner sammanfattas som överensstämmande med både gymnasiebiblio-

tekariens och folkbibliotekariens beskrivna upplevelser. Men det kan sägas att det 

som pilotundersökningen poängterade i viss del, kan anses jämförbart med ett 

bredare fokus för gruppen folkbibliotekanvändare än användare inom skolbiblio-

teket. Att slå upp författare och böcker utifrån genrer och epoker i historien, att se 

författare som tillhör ett visst land eller en region, vilka som vunnit ett visst litte-

rärt pris, och listor på filmade böcker, quiz där du kan testa dina litterära kunskap-

er samt boktips som är tematiskt ordnade, detta samstämmer med just folkbiblio-

tekariers fokus på dessa andra användningsområden av Alex, information om för-

fattarnas erfarenheter och livshistoria. Men trots fler användningsområden finns 
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en målsättning om att utgå från författarbiografisk information och detta enligt en 

klar modell för att redovisa denna typ av information som lexikonskribenten 

(2015) försökte identifiera och klargöra. 

Hur uppfattar bibliotekarier att deras användare förstår och 

använder licensierade digitala informationsresurser jämfört 

med internet? 

Gymnasiebibliotekarien 
En jämförelse av Alex med internet skulle kunna ses som en fortsatt aspekt på det 

som speglar användares vanor, attityder gällande beteende och sökstrategier, vil-

ket också speglar användning av licensierade digitala informationsresurser över-

lag. På olika sätt finns det en fortgående problematik i när, var, hur och även vem 

som ska stå för att ge biblioteksanvändarna de pedagogiska verktyg som de kan ha 

nytta av när de söker information. Det har fastställts att lärdom, expertkunskap om 

pedagogiska verktyg sedan länge är etablerade inom bibliotekens verksamhet, 

men att det delvis finns ett gap mellan akademiska framarbetade användarhänvis-

ningar och pedagogiska modeller för användarundervisning på skol- och folk-

biblioteken. Även användarundervisningens roll i det praktiska dag för dag-arbetet 

i lånedisken.  

En hos gymnasiebibliotekariens (2015) upplevd påtaglig brist för skoleleverna 

om Alex skulle försvinna har fastställts. Gymnasiebibliotekarien menar att mycket 

har förändrats för skolbibliotekariens roll och ställning, detta på grund av internet. 

Hon förklarar hur hon fick tänka om och börja om, inta ett nytt förhållningssätt till 

källor, olika typer av informationsmaterial att använda i skolundervisningen. 

Detta blev än mer etablerat då hela skolans elever fick egna laptopar av skolan. 

Gymnasiebibliotekarien fick börja tänka i banor som hur man upplyser eleverna 

att hitta information och bästa vägen att nå den, och hur mycket lärarna egentligen 

kan. Den mest frekventa användarsituationen kretsar kring att lära ut bästa tillvä-

gagångssättet att hitta olika källor, också digitala resurser generellt. Detta beskri-

ver gymnasiebibliotekarien som ett av erfarenhet identifierat tydligt behov av 

merkunskap för både elever och lärare. (gymnasiebibliotekarie, 2015) 

Elever som användargrupp behöver få träna på och skaffa sig större vana att 

söka information, i just olika typer av resurser – som digitala sådana, menar gym-

nasiebibliotekarie, (2015) När det gäller licensierade digitala informationsresurser 

överlag, anser hon att de behövdes användas flera gånger för att eleverna ska 

greppa dem, så de blir en rutin, då kommer de att inse själva att ”detta var ju 

bra”(gymnasiebibliotekarie, 2015). Gällande användning av databaser som Alex, 

kontra användningen av andra gratis källor hittade via Google etc. så konstaterar 
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gymnasiebibliotekarien att just Alex ger information som eleverna inte kan få så 

enkelt på något annat vis, att ”det är enkel och bra aktuell information om en sam-

tida författare”(gymnasiebibliotekarie, 2015).  

En påtaglig stor oro blev tydlig under mitt samtal med gymnasiebiblioteka-

rien. Hon säger: ”ibland måste man som bibliotekarie nästan ge eleverna en po-

ängkurs i detta med att hitta källor på rätt sätt, annars lyssnar de inte. När de blir 

lämnade att söka helt självständigt, det är ett dilemma”(gymnasiebibliotekarie, 

2015). Gymnasiebibliotekarien är kritisk mot hur det på hennes arbetsplats, säkert 

liknande andra skolor säger hon, är oklart vems uppdrag det är att lära skolelever 

att väga webbkällor mot varandra, att få spetskunskap om bättre sökstrategier, 

informationskompetens, om det är bibliotekariens jobb, eller lärarnas.  

Bibliotekens roll i undervisningen är ett intressant ämne, och det dyker upp 

om och om igen under intervjun med gymnasiebibliotekarien, men i anknytning 

till detta uttalade sig även min intervjuade folkbibliotekarie om att hon uttrycklig-

en ansåg att det är pedagogerna och inte bara gymnasiebibliotekarierna som har 

det största ansvaret för att instruera sina elever kring informationssökning. Angå-

ende detta så upplevde gymnasiebibliotekarien att lärarna och bibliotekarierna 

samarbetar i vissa fall, men att det är på egna initiativ och inte självklart enligt en 

etablerad struktur.  

Gällande insatsen för informationssökningar för användare på folkbibliotek 

görs främst insatser för enskilda elever som vänder sig dit, som läxhjälp till exem-

pel. När man tar till sig information om de tendenser som ingår i de samtida kun-

skapsmålen inom skolan finns alltså en reell förändring genom nya mål satta av 

Skolverket. Att lärare ska undervisa sina elever och studenter i hur de själva ska 

formulera frågor och besvara dem, att skapa sitt eget studiematerial genom att på 

olika sätt söka efter information, och detta i betydligt högre grad än tidigare peda-

gogiska undervisningssätt. 

Folkbibliotekarien 
Om det är underförstått att kunskaperna om informationssökstrategier finns per 

automatik i och med att man äger en egen dator och har tillgång till sökmotorer 

kan det tydas som en chimär. Att som användare anses ha god kunskap om in-

formationssökstrategier, via internet och eller via andra licensierade digitala in-

formationsresurser och IT-tjänster, det är relativt anser folkbibliotekarien (2016). 

Hon betonar att alla inte har en egen dator hemma, men att alla har behov av in-

ternet. Olika funktioner i samhället kräver nästan det, och datorer på folkbibliotek 

används flitigt. Det finns användare som inte har råd eller av andra skäl inte har 

internetuppkoppling hemma. Antalet användare som vänder sig till biblioteket för 

att de inte har eget internet är betydligt högre rent statistiskt än vad man kan tro, 

säger folkbibliotekarien. Hon fortsätter ”Vi vet inte exakt vad de söker på via in-

ternetdatorerna, det får vi inte göra, men på den information vi ger till användarna 
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via informationsskyltar så är det snabba ärenden som kolla mejl, skriva ut på pap-

per, söka information, osv.”  

I den breda ström av frågor som pågår i vardagen på biblioteket, så kan många 

besvaras med en google-sökning, men bibliotekarier utgår från att ”anpassa källan 

till frågan och frågan till källan” säger folkbibliotekarien. Hon själv googlar och 

använder databaser och slår upp fakta i fysiska böcker. Hon tror sig kunna påstå 

att även andra folkbibliotekarier i anslutning till en referensfråga i vissa fall söker 

tillsammans med en låntagare/användare, men situationen beror på frågan och hur 

mycket tid man som bibliotekarie har på sig för att instruera den enskilde använ-

daren, tror hon. ”I vissa fall har man tid att vända på skärmen och visa användaren 

sökstrategier men om det är kö, så svarar man lite snabbare”(folkbibliotekarie, 

2016). Det är inte heller alla som vill lära sig att söka själv nästa gång, även om de 

har ett informationsbehov av liknande karaktär, men många vill helst klara sig på 

egen hand(folkbibliotekarie, 2016). 

Att en användare vänt sig till lånedisken på grund av att de gjort en misslyck-

ad Google-sökning, och vill ha hjälp med att söka information med en annan 

sökstrategi på grund av detta, det har aldrig hänt henne, säger folkbibliotekarien. 

De flesta vänder sig istället till folkbiblioteket då de tror att där finns möjlighet att 

komplettera de böcker de redan har med andra referenser. Hon fortsätter att po-

ängtera att det också är väldigt sällan, nära på obefintligt, att identifiera en situat-

ion då folkbibliotekarien kommit i kontakt med en användare som fått tag på en 

slumpmässig källa och vill veta hur han/hon kan få tag på den igen. Det händer 

inte heller ofta att de hittat en källa som kräver betalning och som de frågar om 

biblioteket har gratis(folkbibliotekarie, 2016).  

Ingen grupp användare förväntar sig att en digital resurs ska fungera precis 

som Google, anser folkbibliotekarien. Hon beskriver också hur själva bibliotekets 

hemsida inte heller alltid är enkel att använda, men dess träffar är på litteraturbe-

ståndet och för att hitta det behöver olika användargrupper lära sig specifika verk-

tyg för att kunna söka i just en webbkatalog där sökningsförfarandet alltså an-

norlunda än internet. Skillnaden mellan träffar i Googles sökruta och de träffar 

som sökrutan för samsök ger kräver att man som användare på förhand vet vad det 

är man egentligen söker efter. Vanan att i Google skriva hela meningar (som 

också rättar felstavning) för att söka information, det har i sin tur lett till en mer 

bristfällig kunskap om hur användarna i en databas begränsar sökresultat, till ex-

empel avgränsningar av tidsperiod. Även i Alex finns en enklare form av databas-

struktur där man kan göra avgränsningar, som geografiskt, enligt filmatiserade 

böcker, priser med mera, ett antal underkategorier till lexikontexten med författar-

biografin. Gällande användare och Googlevana så genererar Google spridd in-

formation med ett helt annat rankningsystem än träffarna via samsök. Google ger 

också tillfällig information, vilket kan bidra till en potentiell negativ upplevelse av 
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att inte kunna göra om en tidigare sökmetod, vid en annan tidpunkt ges andra käl-

lor, även vid samma sökord(folkbibliotekarie, 2016). 

Kunskap om hur användare utnyttjar databaser och internet har kommit med 

tiden, men också hur andra användarbehov har kommit i fokus, säger folkbiblio-

tekarien. Hon menar att på universitets- och specialbibliotek så har nog funktionen 

IT-relaterade resurser och dess användning som praktisk undervisning fått fortsatt 

stort fokus, detta tycker hon personligen delvis vara en bristfällig strategi på folk-

biblioteken(folkbibliotekarie, 2016). Hon förklarar att på folkbiblioteken har 

främst teknik som användning av kopiatorer och internetdatorer blivit något som 

ingår i de tjänster biblioteket bör ge användare som samhällsmedborgare, så kal-

lad allmän samhällsservice. 
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Slutdiskussion 

Denna undersöknings empiri utgår från Alex Författarlexikon som licensierad 

digital resurs, och intervjufrågor ställdes främst till bibliotekarier. Den empiriska 

undersökningen första fas började dock med några frågor ställda via e-post till 

Alex redaktion samt en lexikonskribent. När denna del skrevs fanns en större av-

sikt att undersöka Alex egentliga innehåll, det vill säga ett större fokus på doku-

mentanalys. Mitt syfte är att undersöka bibliotekariers erfarenheter och reflektion-

er gällande Alex, och hur dessa i sin tur avspeglar ett vidare perspektiv. Detta 

speglas i mitt val att ställa frågor med något annat fokus än i pilotundersökningen 

 i de långa intervjuerna med bibliotekarierna jag träffade på deras arbetsplatser. 

Som en introduktion till undersökningen sammanställdes den kortare dokumenta-

nalys som finns med i undersökningen, en webbsida och en instruktionsvideo. 

Den utgår från samma bibliotek där den folkbibliotekarie jag ställde frågor till via 

e-post arbetar(folkbibliotekarie, 2015). Denna pilotundersökning banade alltså 

väg, från ett perspektiv till fler och delvis nya perspektiv, gällande licensierade 

digitala informationsresurser som Alex Författarlexikon.  

För att inleda den avslutande diskussionen kommer jag först att utveckla 

några aspekter på bibliotekariers uppfattningar om anledningar till varför licensie-

rade digitala informationsresurser används eller inte används på biblioteken. Se-

dan följer en redogörelse för beskrivna yrkeserfarenheter som tar fasta på åsikter 

som poängterar licensierade digitala informationsresursers potential inom biblio-

tekens verksamhet. Utifrån mitt undersökningsmaterial finns syftet att studera ett 

större perspektiv, baserat på bibliotekariers uppfattningar om användningsområ-

den för den information som finns tillgänglig via licensierade digitala informat-

ionsresurser, och där främst jämfört med information spridd via internet. Det finns 

givetvis också ett sammanhang om digitala informationsresurser kontra tryckta 

böcker, men detta är inte i fokus i denna uppsats.  

Användning av licensierade digitala informationsresurser  

Bibliotekarierna jag träffade hade inte samma erfarenhet som i pilot-

undersökningen. Satsningen på att lära ut Google kontra licensierade digitala re-

surser, var inte etablerat i andra biblioteks aktiva satsning på licensierade digitala 
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informationsresurser. Det vill säga pågående satsningar med en liknande strategi 

för att lyfta fram licensierade digitala informationsresurser. Mina informanter ut-

tryckte en positiv vilja gällande licensierade digitala informationsresurser överlag, 

men de beskriver hur de var medvetna om bibliotekens ibland bristfälliga sats-

ningar. En annan orsak till att licensierade digitala informationsresurser som Alex 

inte ingår i speciella satsningar på biblioteken togs upp i intervjun med folkbiblio-

tekarien. Hon menade att det fanns ett inom verksamheten medvetet val att inte 

göra nya tekniksatsningar på redan befintliga databaser, detta därför att det istället 

görs tekniska punktinsatser för nyare resurser som appar m.m.  

I de båda längre intervjuerna med bibliotekarier jag genomförde beskrivs en 

fast förankrad förklaring till att licensierade digitala informationsresurser som 

Alex inte används. Detta är inte bara på grund av att de inte hänvisas tillräckligt 

till i referensdisken som beskrevs av Eriksson (2011), utan på grund av att använ-

darna inte hittar dem på egen hand. De ligger svåråtkomliga i bibliotekskatalogen. 

Ett exempel som förtydligar denna användarsituation går att hitta bland de studen-

ter/användare som i Georgas undersökning förklarade att de aldrig hade stött på 

bibliotekets sökverktyg (samsök) innan.(Georgas, 2015, s.138.) Detta trots att 

sökverktyget fanns både i bibliotekets lista över digitala informationsresurser (da-

tabaser) och nåddes via ämnesguider i katalogen. Uppfattningen att vissa licensie-

rade digitala informationsresurser inte används, framkom också tydligt i båda in-

tervjuerna med bibliotekarier jag själv genomförde, att Alex var gömd i katalogen.  

En förenklad sökväg till bibliotekens licensierade digitala resurser är ett fak-

tiskt behov. Bibliotekarier beskriver att användarna inte hittar licensierade digitala 

informationsresurser på bibliotekets webbsida. På vissa bibliotek föreslås använ-

darna att slå upp författarinformation i Alex när de skriver ett namn på en förfat-

tare i bibliotekskatalogen, då dyker en Alex-inforuta upp i katalogen. Men biblio-

teksstatistik som visar siffror på bristfällig användning, beräknat på faktiska an-

vändningstillfällen av Alex, motverkar bibliotekens eventuella satsningar på li-

censierade digitala informationsresurser, eller är avgörande för beslut att säga upp 

abonnemang. En annan anledning till att vissa användare inte utnyttjar digitala 

informationsresurser, är att tekniken för många användare inte kan ersätta det per-

sonliga referenssamtalet(Eriksson, 2011, s.9). Det kommer alltid att finnas använ-

dare som vill fråga en person om information och inte ”en maskin”. 

I en av de rapporter jag hänvisade till i uppsatsens inledning, Kåring Wag-

man, (2011) redovisades användares specifika önskemål gällande bibliotekens 

bestånd. Ett av svaren var att biblioteken bättre borde prioritera ”dyra tryckta 

böcker” som annars är svåra att få tag på. Här ser man en ytterligare anledning 

som baseras inte bara på åsikter från yrkesverksamma bibliotekarier. Detta per-

spektiv pekar också på bibliotekariers och en användares ibland kontrasterande 

önskemål.  
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Alex som digital resurs ger en lättillgänglig väg till samlad författarinformation, 

men detta kanske inte kan sägas vara samma sak som en plats för en samling 

unika informationskällor. Ett sådant argument om varför licensierade digitala in-

formationsresurser är relevanta på bibliotek, gav en informant i undersökningen 

av Eriksson, (2011). Informanten menade att licensierade digitala informationsre-

surser måste vara unika och därför relevanta på biblioteket. När hon använder 

ordet unik menar hon att ”unik information” är sådana källor som annars är svåra 

att hitta på andra sätt. Här går det att se hur behovet av ”informationskällor svåra 

att få tag på” speglar önskemål om att fokusera bibliotekens bestånd både gäl-

lande tryckta böcker samt digitala resurser.  

Det finns alltså på vissa bibliotek en mer livlig diskussion om digitala kontra 

tryckta resurser än på andra, men mina informanter medger att de kunde bli bättre 

på att hänvisa användare till licensierade digitala informationsresurser, i referens-

samtalet och genom att synligöra vägen till licensierade digitala informationsre-

surser bättre i katalogen etc.  

En fördel med internet kan, som folkbibliotekarie (2016) menar vara att man 

ibland kan få tag på ett annat format, ett digitalt dokument, som ljud och videose-

kvenser. Detta har också Andersson och Nyman (2008) påpekat. En fördel med 

licensierade digitala informationsresurser är att man som användare ofta får bättre 

möjlighet att hoppa vidare i källhänvisningarna till andra dokument, då utan 

brutna länkar, vilket ofta är ett faktum på internet. Georgas beskriver hur studen-

terna som i hennes undersökning var på campus, leddes vidare direkt in i de data-

baser biblioteket hade (Georgas, 2015, s.134).  

Detta resonemang utgår också Sundin & Rivano Eckerdal ifrån, som förtydli-

gar ett större perspektiv, om hur vi interagerar med hjälp av programvaror som 

fungerar som mellanhänder, och hur det material och de tjänster som vi efterfrågar 

nås via sökning eller via hyperlänkar(Rivano Eckerdal et al., 2014, s.10). Även 

Johansson Otterström, (2003) beskrev hur flera av biblioteken som ingick i deras 

studie hade, medvetet eller omedvetet, valt att på samma dator blanda betaldata-

baser med länkar till gratis digitala resurser för informationssökning och på inter-

net. Som användare befann man sig i en situation där det i förstone verkade förvir-

rande vad det egentligen fanns för databasresurser just via biblioteket, samt vilken 

information som krävde inloggning med lånekortsnummer och pinkod(Johansson 

Otterström, 2003, s.44). Denna situation är lika relevant idag. 

Det sammanlänkade skol och folkbiblioteksperspektivet 

Inledningsvis hade jag en klar strategi att undersöka de sammanhang för Alex, 

som berodde på om bibliotekarierna jobbade på just skol- eller folkbibliotek. Ett 

perspektiv i min egen analys av intervjumaterialet identifierades som en vilja att 

samarbeta mer, då baserat på den kunskap yrkeverksamma skol. och folkbibliote-
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karier förfogar över gemensamt. I min undersökning har jag försökt att växla mel-

lan skol- och folkbiblioteksperspektivet. Ett resonemang från skolperspektivet är 

hur skolan per tradition är ansedd som den viktigaste platsen för användare att nå 

kunskap. En konkret situation med ett visst behov infinner sig då en skolelev själv 

ska söka sitt undervisningsmaterial på skolbiblioteket, och om då inte skolans 

undervisningsmetoder görs i samråd mellan lärare och skolbibliotekarier, kanske 

det medför ett sämre resultat eller frustration. Det är också möjligt att eleven i en 

sådan situation vänder sig till ett folkbibliotek, (läxhjälp) även om fungerande 

skolbibliotek ska finnas enligt lagen. Vilken hjälp skolelever som användargrupp 

får av skolbiblioteket och i förlängningen folkbibliotekarien, det samspelar med 

en pedagogik där lärarna förväntar av elever att de inkluderar källor i skoluppgif-

terna som de hittat på egen hand.  

Användare på skolbibliotek 
Situationen för min intervjuade gymnasiebibliotekarie, (2015) liknar den som be-

skrevs om av en annan skolbibliotekarie, den informant som Limberg och Sundin 

(2006) intervjuade i sin undersökning. Båda beskrev att kontakten mellan läraren 

och bibliotekarien gick ut på att läraren bestämmer och bibliotekarien hjälper till 

där det behövs. I Limberg och Sundin (2006) beskriver bibliotekarien dessutom 

att han inte var närmare insatt i vilka övergripande mål som ställts upp för skolar-

betet, eller hur läraren bedömde elevernas arbeten. Ytterligare exempel på detta 

fanns återgivet av gymnasiebibliotekarien ”hur läraren sedan använde böckerna, 

det är jag inte helt insatt i”(gymnasiebibliotekarie, 2015). Hon fortsatte prata om 

ett bristfälligt samarbete med lärare, ”att man inte alltid ingår som en del i det 

pedagogiska hjulet, att man inte alltid får vara med”(gymnasiebibliotekarie, 

2015). Dessa brister i samarbete eller kommunikation kan beskrivas som en situat-

ion då inte bara bibliotekarie och pedagog utan främst eleven mister något, en 

pedagogisk brist som istället kunde ha lett till nya möjligheter med skolarbetet. 

Situationen då skolbibliotekarier upplever att pedagoger inte vänder sig till dem 

tillräckligt när de planerar sin undervisning, är också en del av ett större problem 

för skolverksamheterna, vilket kräver en annan studie än hur användarundervis-

ning och instruktioner ges till licensierade digitala informationsresurser.  

Forskare som Georgas och Marcums utgår i sin forskning från framtida scen-

arion och dessa pekar bland annat att mot mer bibliotekssamverkan. Georgas slut-

sats är praktiskt förankrad och Marcum slutsats är mer baserad på reflektion. Ge-

orgas (2015) menar likt Marcum (2009) att framtida användare kommer att välja 

när den ena eller andra resursen är mest användbar. Georgas (2015) säger att stu-

denter bör revidera sina sökstrategier, att: utvärdera, få en känsla för, smalna av 

eller bredda, och/eller skifta fokus, att söka igen, nå ett slutligt ”aha”, baserat på 

vad eleverna har lärt sig från sökprocessen själv. Marcum har en poäng i att viss 

verksamhetsanpassning skett, både kring lärande och hur man utnyttjar teknik. 
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Detta i sin tur speglar de metoder som man väljer för att bedöma vad som är rele-

vant gällande information, även information och dess komplexitet.(Marcum, 

2009, s.359.) Detta går absolut att hålla med om, men bibliotekarierna på skol- 

och folkbibliotek måste också agera på faktiska situationer då användare har ett 

mer konkret individuellt mål med att skaffa kunskap, en ofta mer direkt fråga som 

kräver en direkt hänvisning och ett snabbare svar. Det jag beskrev var resultat från 

observationerna i Eriksson (2011), icke-referensfrågor av en typ som ”Var 

finns…?” 

Skolans övergripande målsättningar via Skolverkets definitioner har en mål-

sättning att eleverna ska ges möjligheter, inte bara att lära sig, utan också att ut-

värdera sig själva och sina kunskaper. En praktisk empiri skulle kunna vara att 

integrera kunskap om skolelever som specifik användargrupp, hur denna grupp 

söker information, den sorts studie som Georgas genomförde. Det finns fler såd-

ana studier om sökbeteenden, studier som utgår från fler perspektiv på hur använ-

dare på nätet får källor med olika upphovsmän, skrivna för helt olika syften, sida 

vid sida i Googles träfflista.(Rivano Eckerdal m.fl 2014, s.11). I just Georgas 

stora skolelevundersökning var ett citat: ”På Google kan jag hitta sådant som är 

lätt att förstå, jag kan använda denna information för att bättre förstå ämnet själv, 

även om jag inte kommer att citera den i min uppsats”(Georgas, 2013, s.170). Här 

definierar eleven just en vedertagen uppfattning för sin användargrupps upplevda 

informationssökstrategier. Detta kopplas oftast till en av användares upplevda 

inställning till internets oändliga möjligheter och inte det som kallas ”information 

overload”. Detta är också talande för den utgångspunkt som Rivano Eckerdal et 

al. (2011) uttrycker det, en upplevelse baserad på att man i de flesta frågor får 

tusentals träffar om man vänder dig till Google. Samtidigt är det som Sundin, 

(2015) menar svårare än någonsin att ha förmågan att kritiskt värdera de länkar 

som Google-träfflistan ger dig.  

Användare på folkbibliotek 
Det blev tydligt i intervjun med folkbibliotekarien (2016) att hennes åsikt och 

upplevelse var att det ska finnas ett integrerat samspel mellan bibliotekariens och 

användarens kunskapsnivåer. Min egen tolkning liknar det resultat Andersson och 

Nyman kommer fram till i sin uppsats, att bibliotekarierna själva förväntas ha 

expertkunskap om informationssökning, och därför är kunniga om hur man in-

struerar användare då behov uppstår(Andersson och Nyman, 2008, s.67). Det fak-

tum att användare som besöker folkbibliotek letar fakta - utifrån olika mål och 

med olika svårighetsgrad skulle kunna beskrivas som en procedur som liknar det 

Marcum beskriver som ett frågebaserat och undersökande lärande, hur kunskap är 

något som är öppet, osäkert och sakta framväxande(Marcum, 2001, s.100). Detta 

är nog sant, med det går inte att likställa med att biblioteket eller folkbiblioteka-
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rien har tid till att sätta sig in själva den undersökande processen i flera steg på 

individnivå även om det vore optimalt för användaren.  

Folkbibliotekarien jag intervjuade ser inte att det finns tid och plats för att 

förmedla något så svårt som internetanalytisk förståelse på djupet. Det finns inte 

heller ett lika stort behov av att lära just folkbibliotekanvändarna olika sökstrate-

gier med målet att sådana ska vara till hjälp i ”vardagssurfandet”. Internetanvän-

daren på just folkbiblioteket vill ofta kolla mejl och leta upp samhällsinformation 

som inte längre finns i pappersform, menade hon. Folkbibliotekarien(2016) sa att 

det helt klart finns stammisar som inte har internet hemma- också här och nu, och 

som därför surfar etc. just på folkbiblioteket. En målsättning om ett digitalt kun-

skapslyft, med eller utan formellt vägledd användarundervisning, bör finnas även 

på folkbibliotek, som ju ger service till alla olika kategorier användare.  

Det är svårt att definiera hur man i folkbiblioteksverksamheten kan uppfylla 

det större målet att utöka användares kunskap om informationskompetens för att 

sedan aktivt använda denna kunskap på biblioteket. Det finns också ett annat 

ibland beskrivet högre mål om folkbibliotekens plats i kunskapssamhället. Som 

jag skrev i inledningen av uppsatsen, ett mål om att biblioteket ska förbli ett själv-

klart val för att söka efter kunskap och kultur även i framtiden. Nya mer praktiska 

perspektiv omvandlas till delmål som satsar på att erbjuda användare ny teknik 

och andra digitala format. Det är lättare att leva upp till Bruces steg 1: The in-

formation technology conception, än att ha som målsättning att folkbibliotekets 

verksamhet ska försöka leva upp till 6: The knowledge extension conception och 

7: The wisdom conception. Vidare diskussioner baserades på Bruce kriterier om 

informationskompetens skulle kunna ingå i kompetensutveckling, för personal 

både på om skol- och på folkbibliotek. 

Marcum säger att bibliotekarier måste återerövra sin roll som deltagare själva, 

”som guider för individer- grupper- och skolelever i en multimediell, visuell, nät-

verksvärld som exploderar av kunskap och information”(Marcum, 2009, s.361). 

Men återigen att vägleda både individer och grupper till kunskap, det inte är lätt- 

utan mycket svårt, trots pedagogiska modeller och väl genomförd användarunder-

visning. Att samla yrkeserfarenheter som sammanlänkar skol- och folkbiblioteks-

perspektivet kan ta sig en mer konkret pedagogisk strategi. En strategi att låta an-

vändare pröva att utnyttja licensierade digitala informationsresurser, innan eller 

istället för internet. Testa det som folkbibliotekarie (2015) beskrev som ”Glöm 

Google- sök i databaser”, en definierad skolfunktion via läxhjälpen, men som ak-

tivitet på ett folkbibliotek. Det finns utarbetade exempel som kan förklara licensi-

erade digitala informationsresursers fördelar, med avsikt att guida användaren 

men medvetet låta användarna stöta på vissa nackdelar med informationskällor via 

sökmotorer.  

Utveckling av det sammanlänkade skol- och folkbiblioteksperspektivet via 

akademiska uppsatser och rapporter är relevant. Utveckling av det sammanlän-
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kande resursperspektivet, utnyttjandet av de digitala informationsresurser biblio-

teken abonnerar på OCH annan information via internet är minst lika viktigt. Och 

utbytta erfarenheter kan motverka det Lindberg (2009) beskrev som en situation 

där: ”Vi [bibliotekspersonalen] vet inte om det är ’fel’ medier på biblioteket…” 

”Vi [bibliotekspersonalen] vet ganska lite om hur de elektroniska resurserna an-

vänds.” 

Alex Författarlexikon 

Alex startades med mål att ge mer information om samtidsförfattare än vad som 

fanns i elevernas läromedel. Jag fann att båda bibliotekstyper och dess personal 

argumenterar för att Alex Författarlexikon är en relevant resurs baserat på denna 

aspekt. Alla litteraturintresserade på jakt efter skönlitteratur av samtida författare 

kan ha nytta av Alex som resurs. Hänvisning till resursen ges främst vid tillfällen 

då frågor om författare kommer på tal i referensdisken, tillfällen då inte bara det 

övriga fysiska bokutbudet eller mer traditionella uppslagsverk om författare efter-

frågas.  

Idén med kunskap hämtad ur samtidslitteratur har en vidd, en möjlighet att 

användas för att förstå till exempel aktuell debatt i media, som i sin tur kan föran-

kras i en i samhället bottnad diskussion, viktiga frågor om hur och varför man kan 

behöva ta ställning till vad som är privat och offentlig information. Detta perspek-

tiv på fakta kan också påverka den författarbiografiska textens tillblivelse och 

dess faktiska innehåll. Angående media och dess förhållande till författarbiogra-

fisk information, vad som finna att välja från ur intervjumaterial samt vad skriben-

ter tar upp i bokrecensioner. Finns det en klar mer praktisk fördel med Alex För-

fattarlexikon som informationskälla? Detta talade resultaten i Soules (2012) 

undersökning om just författarbiografisk information. Min tolkning är att lexikon-

texten får sin riktiga fulla betydelse först i relation med de andra fulltexterna ur 

Mediearkivet inkluderade i Alex referenslista. Men varken gymnasiebiblioteka-

rien eller folkbibliotekarien gav exempel på konkreta fall då de hänvisat en gym-

nasieelev eller en litteraturintresserad användare till poängen med det samman-

lagda referensmaterialet med fulltexter via Mediearkivet som finns i Alex. Inte 

heller instruktionsvideon jag redovisade i pilotundersökningen går in på denna 

fördelaktiga valmöjlighet att enkelt nå intressant källmaterial samlat.  

Licensierade digitala informationsresurser kontra internet 

Som bakgrund till frågorna jag ställde till mina informanter fanns ett svenskt och i 

förlängningen internationellt sammanhang där Alex likt CAO ingår i en del av ett 

samtida relevant perspektiv gällande kritik av licensierade digitala informationsre-
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surser egentliga funktioner kontra internet som är gratis. Jag har redan beskrivit 

hur samtliga informanter uttryckte en positiv vilja gällande digitala resurser över-

lag, men också några anledningar till varför biblioteken ibland gjorde bristfälliga 

satsningar på att lyfta fram det positiva med att använda information via liknande 

digitala resurser.  

Jag tycker mig kunna utgå från att en slutledning om licensierade digitala in-

formationsresursers eventuella relevans går att härleda ur det mina informanter 

säger, att inte tillräckligt många användare inser poängen med Alex som enkel 

och snabb väg till fakta. Det kan förklara uppsägningar av licensierade digitala 

informationsresurser med anledning av att få användare testar resursen, hur detta 

påverkar statistiken negativt, vilket i sin tur bidrar till ännu mindre fokus på licen-

sierade digitala informationsresurser på biblioteken. 

Sökstrategier är ett sammansatt perspektiv som kräver reflektion. Som en del 

av en avslutande diskussion kan jag som forskare inte bara beskriva att Alex lever 

upp till målet att fungera som en snabb väg till samlade informationskällor av en 

viss informationstyp, samla samtida författarrelaterade källor. Jämförelsen mellan 

Alex och information via sökmotorer kräver en infallsvinkel utifrån ett mer kom-

plext sammanhang, en helt annan typ av informationsstruktur. Målet med att peka 

på en vidare diskussion om licensierade digitala informationsresursers plats och 

användning på skol och folkbibliotek går inte problematisera utifrån kritik av 

verksamheter som anser sig klara sig utan en digital resurs med just författarin-

formation. Snarare kan de verksamheter som satsar på licensierade digitala in-

formationsresurser som Alex, anses lära andra att tydligare visa hur licensierade 

digitala informationsresurser kan bidra inom användarundervisning.  

Digitala informationsresurser och användarundervisning 
Min slutledning om befintlig användarundervisning och önskvärda strategier för 

informationssökning på bibliotek utgick från hur de inte fullt utnyttjade licensie-

rade digitala informationsresursers fördelar. Metodiskt skulle förbättrad an-

vändarundervisning kunna ge insikt, ett Aha! Det är alltså så det fungerar! Med 

flera bra exempel för att visa användarna, till exempel hur de skulle kunna an-

vända booleska operatorer i sina informationssökningar. Men på bibliotek finns 

helt olika kategorier användare, som i sin tur har olika förkunskaper och mål med 

informationssökningen. Det finns också en del webbaserade instruktioner: 

YouTube samt andra digitala undervisningsformer, ”steg för steg-exempel” och 

liknande metoder för detta. Jag har inte lagt större vikt och tagit upp detta mer än i 

pilotundersökningen, eftersom det i mina efterföljande intervjuer inte fanns till-

räckliga erfarenheter om detta perspektiv att diskutera. Det är möjligt att andra 

digitala undervisningsformer skulle kunna förankras bättre i olika användarunder-

visningar.  
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Ett större sammanhang för Alex författarlexikon 
Kompetensutveckling, kanske med mer teoretisk inriktning, t.ex diskutera hierar-

kin i Bruces sju nivåer, skulle kunna bidra till en förbättrad användarundervisning 

på skol- och folkbibliotek. De attityder som skolbibliotek har kring sina använda-

res val av informationskällor går att koppla till hur dagens skolelever har vissa 

önskemål om andra format, men själva inte inser sina behov av att lära sökstrate-

gier. I samtiden har informationsflöden förändrat karaktär, detta påverkar inte bara 

biblioteken och elever i skolmiljön, informationsflöden påverkas av samhället och 

inte minst mediesamhället i stort. Hur man själv som användare eller medborgare 

uppnår kravet om att delvis hitta egen information håller på att omvandla vårt be-

teende inte bara i skolmiljön utan i samhället. Informationen vi hittar oavsett me-

del är inte alltid ”unik” information, och den är ibland samlad i kluster på olika 

ställen – till exempel i en specialinriktad digital resurs, eller som en något så när 

användbar översikt i ett blogginlägg, som ett annat exempel på källan till grundin-

formation. Informationen vi söker är inte bara en följd av den process att nya kun-

skapsmål är satta för skolan, och hur skolbibliotekariens yrkesroll därför föränd-

rats i detta hänseende. En delvis ny inriktning på förslag till förbättrad användar-

undervisning börjar dyka upp också på folkbibliotek. Hur man mer traditionellt lär 

en användare att söka i katalogen på ett visst bibliotek eller hittar fysiska böcker 

på hyllorna börjar istället fokusera på ett större sammanhang. Platsen för ny tek-

nik och nya digitala resurser på dator, surfplatta och mobil påverkar elevers och 

gemene mans behov, också av ett digitalt kunskapslyft, för att utveckla förmågor 

kopplade till egen kunskap och eget beteende, förmåga att tänka kritiskt, och ana-

lysera sina tankeprocesser. 

Fortsatt forskning 

Utifrån min undersökning finns möjlighet till fortsatt forskning, till exempel i an-

slutning till förslaget ” Digitalt först med användaren i fokus – Biblioteken ger 

digitaliseringen ett mänskligt ansikte” från Nationella biblioteksstrategin på 

Kungliga Biblioteket publicerat 2016-09-15. Där står bland annat att mediekun-

nighet och källkritisk granskning behöver stå i fokus för utbildning och bildning. 

Här skulle man kunna fråga sig om det syftar på ett högre mål, vad det är att vara 

bildad etc.? Också om det gäller främst utbildning av de kunniga (bildade) biblio-

tekarier som de som ska ge ”digitaliseringen ett mänskligt ansikte”? På ett ställe 

står att målen är att öka kompetensen hos den ”vuxna” befolkningen. Här kan man 

fråga sig varför just vuxna och inte Google-generationen, skolelever? På ett annat 

ställe nämns en utgångspunkt med perspektiv på allas kunskap om komplexiteten 

i det digitala sökandet. Fokus ligger på att detta sökande sker utifrån olika kun-

skapsnivåer. Här skulle man kunna fråga sig om detta fortfarande främst bör inrik-
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tas på en folkbiblioteksatsning mot vuxna användare, vilka nivåer, syftas det på, 

kopplat till tidigare utbildning eller vad, samhällsklass, språkkunskapskompetens 

som svenska? Frågan om vilket fokus som bör ges som just en folkbiblioteksats-

ning, och om den per automatik också blir en insats från folkbibliotekspersonal i 

dess utbildning av lärare, kan lyfta frågan om samma metod påverkar hur skolbib-

liotekariers utbildar elever. Olika sätt att spegla ifall det behövs ett digitalt kompe-

tenslyft innan akademiska studier? Ett annat exempel på fortsatt forskning skulle 

vara att undersöka det faktum att användarna inte förväntar sig att t.ex. resurser 

för mobiltelefoner finns på folkbiblioteket. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att identifiera den roll som licensierade digitala informat-

ionsresurser, såsom Alex Författarlexikon, har med ett samtida biblioteks och in-

formationsperspektiv. Jag utgår både från folk- och skolbibliotek. Att se digitala 

resurser i ett större sammanhang visar i sin tur vikten av att studera förändrade 

tekniska och sociala strukturer, inte bara metoder för informationssökning. Nya 

situationer för kunskapsinhämtning påverkar existerande och nya licensierade 

digitala informationsresurser, som i sin tur leder till ett användarbehov, till exem-

pel satsningar på ett digitalt kunskapslyft.  

Att studera Alex författarlexikon är inte bara en undersökning av den typ av 

fakta som användare får då de efterfrågar information om författare, även om 

samtida författarinformation är Alex inriktning. Genom att studera Alex som ex-

empel går det att föra en diskussion om vad licensierade digitala resurser för in-

formationssökning handlar om en bredare förståelse.  Vilket uppdrag biblioteka-

rier har som informationsexperter, vilka satsningar och vid vilka tillfällen anser de 

att de bör ägna tid åt att lära användare att ”hitta källor på rätt sätt” och dessutom 

kunna resonera källkritiskt, vilket börjar identifieras som en del av ett digitalt 

kunskapslyft. 

Min metod har varit en fallstudie med kvalitativa semi-strukturerade inter-

vjuer och en första kort dokumentanalys. En pilotundersökning och några första e-

postintervjuer genererade tillsammans med uppföljande intervjuer perspektiv på 

Alex Författarlexikon. Anteckningar av ljudinspelningar, främst av två entimmars 

intervjuer, med en gymnasiebibliotekarie och en annan folkbibliotekarie, bidrog 

till huvudsakliga data som gav grunden till en avslutande analys i vilken infor-

manternas beskrivna erfarenheter och upplevelser speglade mitt syfte om Alex sett 

med en bredare aspekt på digitala resurser för informationssökning. 

 Det visade sig möjligt att föra en diskussion om Alex Författarlexikon och de 

fördelar denna resurs har till exempel jämfört med källor från internet. Resultaten 

går att se som del i den tidigare forskningen med liknande ämne, särskilt den slut-

sats som betonar att det finns ett var, när och hur viss information är tillgänglig. 

Vad som gäller angående sökmotorer är till exempel att de påverkas av hur an-

vändare tidigare använt och sökt information. Fördelar med internet är viss till-

gång till format bibliotek inte har.  
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Slutsatsen är att det finns ett behov av att utvidga strukturer för användarunder-

visning av bibliotekarier och pedagoger mot olika målgrupper och användarbe-

hov. Användare av alla åldrar kan ha nytta av att instrueras i när man kan ha nytta 

av att använda Google och när man med fördel får möjligheter man inte kände till 

via de licensierade digitala informationsresurser som ofta finns på skol- och folk-

biblioteket. I användarundervisning bör även bibliotekarierna själva som experter 

ständigt utveckla sina kompetenområden. Det finns nya möjligheter att hämta från 

ett mer teoretiskt håll, som att diskutera utifrån till exempel de perspektiv som 

ingår i Media Information Literacy och utifrån begreppet Informationskompetens. 

Detta kan ske antingen i sessioner på bibliotek eller från lärare i en skolmiljö. 
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Bilaga 1. 

Frågor via e-post till Alex redaktion 

Jag har läst att Alex främst ger information om 1900- talets litteratur. I vilken mån 

arbetar ni med att förmedla Alex innehåll i ett vidare perspektiv om vad som defi-

nierar samtidslitteratur? 

Arbetar ni med att statistiskt beräkna antal procent svenska författare, antal 

procent nordisk (utom Sverige), antal procent övrig europeisk och västerländsk 

och antal procent av icke västerländsk litteratur? I så fall i vilken mån görs detta 

kontinuerligt och eller har detta förändrats över tid sedan databasens initialskede? 

Hur förhåller ni er till BTJ och förlagens förslag på vilka typer av texter som 

”bör förekomma”, alltså i vilken mån väljer Alex-redaktionen självständigt ut 

vilka biografier och titlar som kan väcka intresse? 

Genom Alex nås information på olika sätt, till exempel ett mer tematiskt ord-

nade. Hur förhåller sig Alex författartexter till den traditionella kronologiska in-

delningen av information? Ser ni detta som något som påverkats snarare av biblio-

tek och ämnesord?  

Finns det valmöjligheter i en sökprocess ni uppfattat att användarna tycker är 

för dem specifikt relevanta?  

Har ni utvärderat hur användare i praktiken haft nytta och använt sig av en el-

ler flera texter, inklusive fulltexter i databasen?  

Har detta i så fall lett till feedback om funktionen att kunna väga informat-

ionskällor mot varandra, till exempel i syftet att inte bara sammanfatta fakta utan 

jämföra olika åsikter om en författare och des verk? 

Vilka kontinuerliga uppdateringar av författare och dess verk krävs, till exem-

pel för att bättre införa föränderliga perspektiv grundad i samtidshistorien, sam-

hällsutveckling och framtiden? 

Frågor via e-post till lexikonskribenten 

Gällande författarbiografisk informationen i Alex. Om du funderar på alla de tex-

ter du skrivit för Alex, finns det några gemensamma och återkommande formella 

drag, inslag du anser vara nödvändiga, mer relevanta än andra faktainslag? 
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Finns ett mer tydligt fokus/riktlinjer som du och Alex redaktion anser viktigt, till 

exempel erbjuda något bättre, dvs. än kort biografisk presentation om författaren 

enligt formen för text på ett bokomslag?  

Hur tänker ni er på er roll som skribenter för att bedöma vad som ska ingå i en 

lexikontext? a) speciella erfarenheter och dess verkliga förankring i vår omvärld, 

b) uttrycker ni/du er annorlunda om bestsellers, författare med litterära priser i 

kontrast till mer okända författare ni känner är viktiga? C) finns det tillfällen där 

författaren bör hålla sin egen person i bakgrunden så mycket som möjligt, för att 

istället låta bokens innehåll ”tala för sig själv”. 

Finns det en strävan att i en digital resurs möjliggöra nya aspekter gällande 

traditionell författarbiografisk fakta: a) genom författaren, som då är direkt riktad 

mot användaren av resursen, och b) vilken plats intar istället en skribents mål att 

förtydliga verket/författaren för användaren av resursen? Här tänker jag på lexi-

konskribent kontra bokrecensent, litteraturkritiker.  

Frågor via e-post till folkbibliotekarien i pilot-

undersökningen. 

Gällande Alex författardatabas. Hur upplever ni som bibliotekarie just Alex ka-

rakteristik som produkt? Går det att etablera om det finns något, för författardata-

basen Alex specifikt användarvänligt menat, då i själva utformningen av författar-

presentationen, och just lämpligt för folk- och skolbibliotek? Tänk speciellt på 

”hoppet” med att klara av informationssökning på gymnasienivå/som övrig folk-

bibliotekslåntagare 20-40 år, mot att sedan klara av framtida informationssökning 

på universitet. 

Kan ni ge ett exempel vardera på varje situation, 1-3 om kontakt med använ-

dare och referensarbete, alltså i samband med fråga om befintliga digitala resur-

ser, här bra om ni ger Alex som exempel.  

1) En situation då ni själva som bibliotekarie tar rollen som databasens an-

vändare, kanske för att nå fortbildning för framtida referensfrågor.  

2) Fungerar på plats i info/lån som instruktörer, med målet att snabbt förmedla 

databasens potentiella innehåll. 

3) Fungerar mer som kunskapsbärare/observatörer av användares tidigare 

sökvanor, hur man ska förmedla källorna till någon som använt/sökt i en databas 

någon enstaka gång, och vill instruera till förbättrad befintlig kunskap om inform-

ationssökning i databaser. 
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Diskussionsfrågor till gymnasiebibliotekarien och till folk-

bibliotekarien 

Hur ser du på referensfrågor om just författare och dess status bland övriga refe-

rensfrågor? 

Hur ser du på hur biblioteken tillhandahåller digitala resurser med boktips, då 

i kontrast mot ett mindre fokus på författarpresentationer, är de ovanligare, hur 

spelar Alex in där? 

Hur ser du på bibliotekens utmaning i att introducera ny teknik på ett sådant 

sätt att alla accepterar och vill ta del av den, ingår digitala resurser där? 

Hur ser du på påståendet att digitala resurser måste vara unika och innehålla 

information som är svår att hitta på andra sätt för att vara relevanta i biblioteket? 

Alex olika åtkomst på bibliotek - tillgänglig i menyn under rubriken databaser 

i bibliotekskatalogen eller som dyker upp via bibliotekskatalogen när en använ-

dare aktivt söker en författare där, fördelar och nackdelar? (log in eller inte, i det 

fysiska biblioteket sker åtkomst automatiskt, hemma krävs bibliotekskortet+ pin-

kod). 

I Alex ges ett direkt urval fulltexter, referenser till exempel till bokrecensioner 

och intervjuer med författaren, hämtade från Mediearkivet, hur upplever du det 

referensalternativet, sammanslagning av två databassökningar? Fördelar, nackde-

lar, ger tidigare erfarenhet av att söka i Mediearkivet användarna en bättre förstå-

else av Alex och vice versa? 

Ingår det i så fall i denna diskussion synpunkten att det finns andra vägar, 

andra likvärdiga och gratis källor på internet, just för att ta del av författarbiogra-

fisk fakta? Om ja, eller nej, hur ser du på saken själv? 

Hur ser du på databaser som Alex relevans, då med åtanke att på ett bibliotek 

kan den finns ett eller ett par titlar av samma exemplar, detta medan tidskriftsar-

tiklar i en databas aldrig tar slut? 

Har och i så fall på vilket sätt har du upplevt ifall information genom Alex 

räcker, eller inte, finns det fall då man behöver hänvisa vidare till utbud på andra 

bibliotek? 

 Hur ser du på en indelning i katalog/databasdatorer och separata internetdato-

rer, anser du att de försvårar eller förenkla databasanvändandet? På vilket sätt i så 

fall? 

Hur förhåller du dig till påståendet om databaser kopplat till kvalité, på data-

basernas innehåll som i hög grad tillförlitligt övergripande och generellt sett? 

Hur ser du på mötet med användare övergripande, blir det främst individfoku-

serat eller sker via generella sökstrategier för kollektivet, till exempel gällande 

användarundervisning? 

Krävs olika typer av användarguidning av en bibliotekarie till användare med 

olika erfarenheter av databaser: 
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finns det traditionella användargrupper på folk och skolbibliotek, hur upplever 

du dess kompetens att söka i en databas som Alex för första tillfället? 

sådana användare som har erfarenhet av universitetssökning – men på ett 

folkbibliotek söker författarinfo för en mer fritidsorienterad än akademisk form, 

förstår de snabbare vad databasresursen syftar till för information? 

Upplever du en övergripande tendens till frågor av mer direkt hänvisningstyp, 

var kan jag finna x? På vilka sätt kan bibliotekarier i lånedisken styra om en fråga 

som hänvisar till en direkt hylla mot att visa hur man hittar information i en digital 

resurs? 

 Ser du en uppdelning i hur bibliotekspersonalen som användare själva i sin 

yrkesroll, än mer söker information i databaser än på nätet, medan användare som 

generella låntagare söker främst på och först på nätet? Finns det inom biblioteka-

rierollen en motvilja till exempel mot att börja söka på Google inför en låntagare i 

lånedisken?  

Ser du att det inom din roll som bibliotekarie ingår en pedagogisk aspekt, som 

förlängning till en lärare? Finns det några mönster i att hänvisa till ren uppslags-

boksfakta, mot att förmedla användare/studenter hur man hanterar olika kun-

skapskällor, hur man hanterar analysen utav kunskap och hur man hanterar andra 

åsikter än sina egna? Vad hinner bibliotekarien med, vad lämnas till läraren att 

förklara? Upplever du att bibliotekarien eller en pedagog ofta ger en mer strikt 

rekommenderad ordning i en användares sökfas, alltså då det krävs olika typer av 

källor? 

Har användarnas krav på databaser förändrats, till exempel att de önskar i da-

tabaser – likt i sökmotorer får ingångar till encyklopedier, artiklar, webbplatser, 

dokument och bloggar och informationen återfinns i ljudfiler, videoklipp och så 

vidare? 

Upplever du att det finns ett samspel mellan bibliotekariens och användarens 

kunskap, visar den ofta sig vara likvärdig eller finns en hierarki? Hur mycket krut 

läggs inom bibliotekssektorn på utveckling av kunskap till bibliotekarierna först 

och främst, till exempel om databaser, så att de utan problem hänger med? 

Ser du att det numera finns studenter på olika nivåer som söker sig till folk-

biblioteken, att till exempel möjlighet att studera på distans, har dessa prioriterats 

inom utbildningssektorn och att den relativt stora användargruppen dykt upp inom 

biblioteksektorn det också påverkar folkbibliotekens verksamhet? 

Hur ser du på de än mer varierade användargrupperna kopplat till den profess-

ionella självbilden hos bibliotekarierna. (detta påverkar även bibliotekariers iden-

titet som försörjare av kunskap och information)? 

 

 


