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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how Swedish higher 

education librarians mediate discovery tools to its users. This 

study aims to investigate higher education librarians’ general 

attitudes towards discovery tools, their perception of 

students’ discovery tool usage, and how they mediate 

discovery tools to students through reference interviews and 

user training. The empirical ground of this study is a semi-

structured survey that was answered by 115 instructing 

librarians. The study concludes that although librarians 

generally have a critical attitude towards discovery tools they 

also think that the discovery tools serve a useful purpose, 

especially as a starting point in the information search 

process. The study also concludes that librarians generally 

perceive students’ attitudes towards discovery tools as 

positive, although students do not always use the tools to 

their full potential. The librarians also raised the importance 

of user training that is less focused on teaching search 

techniques and more focused on information literacy. 
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1. Inledning 
 

Högskole- och universitetsbibliotekens samlingar består idag av mer än det tryckta 

materialet; det består även av en ständigt växande mängd elektroniska tidskrifter, 

databaser och böcker. Bibliotekens alltmer differentierade samlingar har också inneburit 

att tillgången till materialet har varit uppdelat på flera olika sökportaler, vilket har 

skapat ett behov av en gemensam sökingång för ett biblioteks kompletta samling. 

Samtida internetvanor har resulterat i att biblioteksanvändarnas förväntningar på 

bibliotekens digitala miljöer är att dessa ska förhålla sig till samma konventioner som 

webbens övriga delar (Breeding, 2013).  

Discovery-verktyg är en typ av sökverktyg som möjliggör sökning i ett biblioteks 

samtliga samlingar, ger användaren direkt tillgång till materialet med hjälp av 

länkservrar och samtidigt erbjuder flertalet inbyggda funktioner som underlättar 

sökningen, till exempel relevansrankning och facetterad navigering. Discovery-verktyg 

och länkservrar ämnar nå upp till en standard som biblioteksanvändarna är vana vid från 

internets övriga delar, det vill säga att tillhandahålla enkla sökverktyg samt direkt 

tillgång till det funna materialet.  

Det finns flera olika discovery-verktyg ute på marknaden, men i Sverige är de tre 

dominerande Serials Solutions Summon, Primo från Ex Libris och EBSCO Discovery 

Service. Ett svenskt högskolebibliotek använder OCLCs Worldcat Local. Idag 

tillhandahåller i stort sett alla svenska högskole- och universitetsbibliotek något 

discovery-verktyg tillgängligt för sina användare (se bilaga 3) och det är därför mycket 

angeläget att undersöka hur detta verktyg har blivit en del av arbetet vid biblioteken.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Vi vill undersöka discovery-verktyg och hur de förmedlas av bibliotekarier, på grund av 

dess påtagliga betydelse för biblioteken och deras användare. På många biblioteks 

webbsidor presenteras discovery-verktygen som bibliotekets huvudsakliga sökverktyg, 

vilket gör att det används i stor utsträckning av både användare och bibliotekarier. 

  

1.1.1 Vad är discovery-verktyg? 
 

Discovery-verktyg, utifrån en bred definition, består av flera komponenter. Den centrala 

delen i discovery-verktyget är indexet där metadata från olika databaser och kataloger 

samlas in för att möjliggöra sökning i flera varierande samlingar. Tidigare har 

bibliotekens samlingar varit indelade i olika delar som har varit helt avskilda från 

varandra, till exempel bibliotekskatalogen och diverse databaser. För att komma åt hela 

samlingarna har användare behövt navigera sig via varierande sökvägar, men discovery-

verktyg möjliggör en simultan sökning genom de olika delarna. (Hoy, 2012) Nya 

biblioteksanvändare kan dra stor nytta av detta, då de får en tydlig startpunkt för sin 

sökning (Hoy, 2012) Tidigare studier visar dock att indexet inte täcker in allt material 

(till exempel Spezi et al., 2013, s 40), vilket kan leda till att potentiellt relevant material 

lämnas ute ur sökresultaten. 
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Discovery-verktyg är inte bara funktionen att söka över flera databaser med ett och 

samma sökverktyg; användargränssnittet är en av discovery-verktygets kännetecken. 

Med detta gränssnitt har det funnits en ambition att sökverktyget ska efterlikna Google 

och liknande moderna sökmotorer. Funktioner som till exempel rättstavning av sökord 

och relevansrankning, som har en tydlig närvaro i Google, har också en plats i 

bibliotekens discovery-verktyg. Dessa funktioner är tänkta att göra informationssökning 

mer självförklarande och intuitiv, därmed alltså förenkla användarnas sökningar.  

Relevansrankning, till skillnad från traditionell sökträffssortering som framförallt görs 

på kronologisk eller alfabetisk grund, rangordnar sökresultat efter en algoritm som 

väger in flera förutbestämda kriterier. Kriterierna kan till exempel vara sökordets 

förekomst i posterna eller det numerära antalet exemplar av en specifik titel som finns 

på ett bibliotek (Breeding, 2007, s. 13). Yang och Wagner menar att den viktigaste 

faktorn i bedömningen av relevans är cirkulationsfrekvensen, det vill säga hur många 

gånger en titel har varit utlånad. Att använda utlåningsstatistiken ger en indikation på 

hur välanvänd en bok är, liksom att andra användare bedömt titeln som relevant och 

användbar (Yang & Wagner, 2010, s. 694). En problematik med relevansrankningen i 

discovery-verktyg, i likhet med Google, är att algoritmerna som ligger till grund för 

rankningen är “företagshemligheter”, vilket begränsar bibliotekens möjligheter till att 

ändra eller påverka hur dessa fungerar. (Asher, Duke & Wilson, 2013) Rankningen ska 

dock, i teori, göra det möjligt för användaren att få relevanta poster tidigare bland 

sökträffarna, jämfört med om sökresultaten hade sorterats på till exempel författarnamn. 

Det finns dock en fara att verktygets användare förlitar sig helt på relevansrankningen 

för att utvärdera vilka sökträffar som är relevanta (Asher et al., 2013). Facetterad 

navigation är en funktion som möjliggör filtrering av resultat av en sökning utifrån 

metadatafält, som till exempel språk, tillgänglighet och olika format (Yang & Wagner, 

2010, s. 694). Detta ger användaren möjlighet att utföra en sekundär filtrering av en 

inledande sökning. Denna typ av avgränsning är användbar vid stora sökträffsmängder, 

då möjligheten att avgränsa sökresultatet kan ge ökad precision även vid breda 

sökningar. Avgränsning med hjälp av facetter är standard för discovery-verktygen, dock 

används dessa inte av alla användare (Cassidy, Jones, McMain, Shen & Vieira, 2014).  

Tillgången till material genom en länkserver kan vara av minst lika stor vikt som 

tidigare nämnda discovery-funktioner (Christensen, 2013, s. 3). En länkserver som ger 

användaren direkt åtkomst till materialet är av stor betydelse, vare sig detta är en 

nedladdningssida eller en katalogpost med tillhörande information om lånestatus. Även 

om länkservern rent tekniskt sett inte är en del av discovery-verktyget, så interagerar 

systemen med varandra. Länkningens betydelse för discovery-verktygens helhet går inte 

att underskatta; den möjliggör att användarna kan söka i hela bibliotekets samlingar och 

att de får tillgång till funnet material genom discovery-verktyget. 

 

1.1.2 Förmedling av sökverktygen 
 

Begreppet förmedling av informationsverktyg används i denna uppsats för att beskriva 

hur bibliotekarierna visar upp och lär ut hur verktygen används. Förmedlingsbegreppet 

innefattar hur bibliotekarier förevisar och handleder i verktygens användningsområden 

och funktioner i samband med användarundervisning och referenssamtal. 
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1.2 Problemformulering 
 

Discovery-verktygen var tänkta att vara “framtiden”; Jeff Wisniewski skrev 2010 att 

discovery-verktygen “finally gets us to a true single search” (2010, s. 57), det vill säga 

att det skulle vara det enda sökverktyget som behövdes vid akademiska bibliotek. Idag 

kan vi se att detta inte har hänt, men att discovery-verktygen har en plats vid högskole- 

och universitetsbiblioteken är det ingen tvekan om. Det vi vill undersöka är hur dessa 

används och hur de förmedlas av bibliotekarierna. Discovery-verktygens intuitiva 

sökgränsnitt medförde att när verktygen implementerades uppkom tanken att 

användarundervisningen kunde skifta fokus ifrån de tekniska färdigheter som behövs 

vid databassökning till att lära ut generell informationshantering och att främja 

studenters informtionskompetens (Rose-Wiles & Hofmann, 2013; Cmor & Li, 2012); 

om detta har skett vid svenska högskole- och universitetsbiblioteket är dock av intresse 

att undersöka. Vad har discovery-verktygen för funktion på biblioteket? 

Denna uppsats ämnar undersöka hur bibliotekarier förmedlar discovery-verktyg till 

bibliotekens användare. För att kunna studera detta måste också bibliotekariernas 

uppfattningar, föreställningar och generell attityd gentemot discovery-verktyg studeras, 

men även synen på studenter och deras förmåga att använda sökverktygen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högskole- och universitetsbibliotekarier 

uppfattar discovery-verktyg och hur denna uppfattning förmedlas till användarna. För 

att undersöka detta problemområde används följande forskningsfråga: 

 Vad har undervisande bibliotekarier för uppfattningar om  discovery-verktyg 

 och hur förmedlas dessa verktyg till studenter? 

För att besvara denna forskningsfråga har den delats in i tre underfrågor:  

 Vad har högskole- och universitetsbibliotekarier för 

 inställningar gentemot discovery-verktyg?  

 Hur uppfattar högskole- och universitetsbibliotekarier studenters 

 förutsättningar att använda discovery-verktyg?  

 Hur förmedlar högskole- och universitetsbibliotekarier 

 discovery-verktyg till studenter genom referensamtal och 

 användarundervisning?   
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1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsens fokus är högskole- och universitetsbibliotekariers kontakt med sina 

användare i samband med informationssökning. Vi kontaktade 28 stycken högskole- 

och universitetsbibliotek (se bilaga 3), vilka samtliga har ett discovery-verktyg 

implementerat. De respondenter som deltar i undersökningen är undervisande 

bibliotekarier som har kontakt med studenter i samband med informationssökning, det 

vill säga i samband med referenssamtal och användarundervisning. Vi har med denna 

undersökning valt att utgå från bibliotekariers perspektiv med anledning av att 

bibliotekarierna har en direkt kontakt med discovery-verktygen och dess användare på 

en daglig basis. Vi har uppfattningen att bibliotekarier reflekterar över discovery-

verktygen och dess funktioner i större utsträckning än vad till exempel studenter gör; 

därför har vi gjort bedömningen att undervisande bibliotekarier har bäst möjlighet att ge 

relevanta upplysningar angående undersökningens problemområde.  

Det finns många alternativa och nära besläktade benämningar för discovery-verktyg, 

som till exempel next-gen catalogues, discovery system och web-scale discovery. I 

tidigare stadier av undersökningen användes begreppen både discovery-verktyg och 

discovery-system, vilket medför att båda dessa begrepp finns med i den enkät som utgör 

undersökningens insamlingsmetod. Dessa begrepp används synonymt, men i denna 

uppsats används framförallt begreppet discovery-verktyg.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Flera studier har gjorts om vilken inverkan implementering av discovery-verktyg har 

bidragit med. Doug Ways studie undersöker användningsdata från bibliotekets 

samlingar före och efter implementeringen för att se hur nyttjandet påverkades. 

Undersökningens resultat visar att databasanvändandet minskade, men att 

nedladdningen av fulltext-källor ökade (Way, 2010).  Liknande studier har gjorts, till 

exempel av Jan Kemp (2012) och Lisa O´Hara (2012), vilka också visar att 

användningen av bibliotekens elektroniska samlingar ökar i samband med 

implementering (Kemp, 2012, s. 456; O´Hara 2012). O´Haras studie ger även en 

indikation om att användandet av det tryckta materialet genomgick en mindre 

minskning i samband med implementeringen. (O´Hara, 2012) Ingen av dessa studier 

undersöker dock hur användarna eller bibliotekarierna påverkas av discovery-verktygen. 

Rapporten Impact of library discovery technologies redogör för implementeringar av 

discovery-verktyg och vilken inverkan dessa har bidragit med vid ett antal akademiska 

bibliotek i Storbritannien, bland annat genom en enkätstudie och intervjuer med 

bibliotekarier som arbetade med e-resurser. (Spezi, Creaser, O’Brien & Conyers, 2013) 

Rapporten undersöker också, i likhet med Kemp, O´Hara och Way´s studier, hur 

implementeringen av discovery-verktyg kommit att påverka användningen av 

bibliotekens digitala samlingar. Författarna är dock försiktiga att dra några större 

slutsatser om discovery-verktygens betydelse för de förändringar som de hade 

observerat, med undantag för att e-boksanvändandet tycks öka. (Spezi et al., 2013, s. 

53) Rapporten lyfter även fram att från bibliotekens sida så var den huvudsakliga 

drivkraften bakom att implementera ett discovery-verktyg inte att öka användningen av 

e-resurser, utan att förbättra biblioteksanvändarnas upplevelse genom att ha ett 
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sökverktyg för hela bibliotekets samlingar och att ge direkt tillgång till fulltexter. (Spezi 

et al., 2013, s. 53) Dessa studier lyfter fram hur discovery-verktyg har en inverkan på 

hur bibliotekens samlingar används, men fokuserar inte på vilken inverkan det har fått 

på bibliotekets användare eller personal. 

Flera studier har gjorts på hur användarna interagerar med discovery-verktyg. I en 

studie, om bibliotekariers och övrig universitetspersonals uppfattningar av ett specifikt 

discovery-verktyg, framgick det att respondenterna uppfattade verktyget som mer 

självförklarande än den vanliga webbaserade katalogen. (Kaufmann, Larsen & DeSalvo, 

2012) Spezi et al. skriver att deltagarna i deras undersökning ger uttryck för att 

discovery-verktygens intuitiva och enkla utformning kan vara ett stöd för alla 

biblioteksanvändare, men att sökverktyget framförallt är gynnsamt för studenter på 

grundnivå. (Spezi et al., 2013, s. 34) Williams och Fosters studie visade att discovery-

verktyget uppfattas av användarna som lätta att använda och underlättar 

informationssökning, men att de ändå fortfarande vill ha instruktioner och undervisning 

för verktyget; samma studier visar också att discovery-verktygets funktioner, framförallt 

facetterna, är underutnyttjade av användarna. (Williams & Foster, 2011) Cassidy et al. 

konstaterar, utifrån en uppgiftscentrerad användarstudie, att även studenter som 

använder facetter inte alltid vet vilka de ska använda och hur dessa fungerar. (Cassidy et 

al., 2014) Studien indikerar även att studenter inte går längre än till den första 

sökträffssidan och att de inte alltid är införstådda i de begrepp som associeras med 

vetenskaplig publikation. (Cassidy et al., 2014) Asher et als användarstudie pekade på 

att de flesta studenter behandlade alla typer av sökrutor som att de vore en ”Google-

sökruta”, det vill säga med enkla nyckelordssökningar, samtidigt som de hade stort 

förtroende till relevansrankningen för att avgränsa sina sökningar. (Asher, Duke & 

Wilson, 2013) De tog också upp att inte alla studenter har förmågan att utvärdera vilken 

litteratur som är användbar för vad. (Asher et al., 2013) William Meredith, som har 

studerat referensfrågor som skickats med e-post, konstaterar att discovery-verktyg har 

lett till fler frågor, men att en större del av frågorna är av en enklare karaktär, till 

exempel om tillvägagångssätt för att hitta sedan tidigare kända artiklar eller böcker. 

(Meredith, 2013) Alla dessa studier pekar mot att discovery-verktyg, som ibland målas 

upp som lättanvända och självförklarande, inte alltid utnyttjas på bästa möjliga vis eller 

ens förstås av användarna. För att användarna ska kunna bruka systemet på ett optimalt 

vis behövs någon form av instruktion eller undervisning som tar upp hur man bäst 

använder verktyget och dess funktioner.  
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3. Teori 
 

Denna uppsats teoretiska grund består av Carol Kuhlthaus modell över 

informationssökningsprocessen. Vi har valt denna modell som en följd av de tendenser 

vi observerat hos respondenternas kommentarer i enkäten. Modellen används som ett 

redskap för att analysera och kontextualisera återkommande resonemang som lyfts fram 

av undersökningens respondenter om discovery-verktygens roll i informations-

sökningsprocessen. 

Kuhlthau (1991) beskriver denna process som beståendes av sex stadier:  

 Inledningen av informationssökningen, då det grundläggande informations-

behovet definieras 

 Ämnesvalet görs, då ett generellt ämne eller problemområde identifieras 

 Sökningen fortsätter för att få en översikt över ämnet/problemområdet  

 Formuleringen av ett mer definierat fokus görs 

 Insamlandet av relevant material som berör det valda fokuset   

 Sammanställningen, eller presentationen, av den samlade informationen görs 

Processen centreras runt ett informationsbehov; vilket definieras av Kuhlthau som 

informationen användaren behöver för att lösa ett problem (1991). Kuhlthau menar att 

osäkerhet och oro är en ofrånkomlig beståndsdel i informationssökningsprocessen, då 

särskilt i processens inledande stadier.  För att kunna komma över dessa känslor och få 

sitt informationsbehov tillfredsställt måste informationssökaren initiera en sökprocess 

och utföra den tills informationsbehovet är tillgodosett. (Kuhlthau, 1991) Det är 

avståndet mellan informationssökarens befintliga kunskaper om ämnet och vad 

informationssökaren behöver lära sig om detta som är informationsbehovet. (Kuhlthau, 

1991) Det första steget består av att initiera sökprocessen, där informationssökaren själv 

blir medveten om att denna har ett informationsbehov. Det andra steget består av att 

identifiera och välja vilket ämnesområde som ska undersökas och ett typiskt agerande i 

detta steg är att diskutera informationsbehovet med andra. Det tredje steget består av att 

undersöka och utforska den information som finns inom det valda ämnesområdet och på 

så vis öka den egna kunskapen inom ämnesområdet. (Kuhlthau, 1991) Dessa tre steg är 

den inledande delen av sökningen som ger informationssökaren en ingång till ämnet. De 

tre senare stegen handlar om att avgränsa sökandet, att välja ut ett mindre 

problemområde att fokusera på och att samla ihop samt presentera dessa (Kuhlthau, 

1991). 

 

  



 

7 

 

4. Metod 
 

För att besvara frågeställningarna använder vi oss av en semistrukturerad enkät (se 

bilaga 1) som är riktad till undervisande bibliotekarier vid svenska högskole- och 

universitetsbibliotek. Det huvudsakliga kriteriet vid valet av bibliotek är att de har 

implementerat ett discovery-system (se bilaga 3). Cheferna vid varje utvalt bibliotek 

kontaktades den 23e april via e-post och uppmuntrades till att vidarebefordra brevet (se 

bilaga 2) till bibliotekets undervisande bibliotekarier, i vilket vi presenterade vår 

undersökning samt bifogade en direktlänk till enkäten. Den sjunde maj stängde vi ned 

enkäten. Vi hittade e-postadresserna via bibliotekens webbsidor. Vi använder oss av 

Google Drives enkätkonstrueringsprogram och svarsdatan sammanställs och bearbetas i 

SPSS och Microsoft Excel. 

Enkäten består av tre delar. Den första delen innehåller frågor om respondenten och 

dennas arbetsroll, anställningslängd och om denna har direktkontakt med studenter i 

samband med informationssökning. Den innehåller även utslagsfrågor, vilka innebär att 

respondenter som inte håller i användarundervisning eller har återkommande 

referenssamtal sorteras bort. Den andra delen innehåller generella frågor om 

respondenternas inställning till discovery-verktyg. Den tredje delen består av 

påståenden som respondenten får ta ställning till genom att markera det svarsalternativ 

som bäst stämmer överens med dennas uppfattning om det framlagda påståendet. 

Enkäten har totalt 20 frågor och påståenden som respondenten får besvara eller ta 

ställning till. Utöver detta erbjuds 14 stycken kommentarsfält. 

Enkätboken är en handbok skriven av Jan Trost där konkreta råd ges till hur enkäter 

konstrueras, från frågornas utformning till bearbetandet av den insamlade datan (2012). 

Även studiers syfte och problemformuleringar sätts i relation till enkätens innehåll och 

struktur. Delar av denna bok har använts som stöd vid konstruerandet av enkäten. 

Efter att ha läst Oscar Hultåkers kapitel om webbenkäter i Trosts handbok (2012, s. 

135-145) insåg vi att en digital enkät var att föredra framför en fysisk, framförallt med 

tanke på att vi behövde ett direkt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt i vår 

kommunikation till den önskade populationen. Hultåker tar upp problematiken kring 

risken att webbenkäter får en låg svarsfrekvens (Trost, 2012, s. 141). Detta var något 

som vi ansåg kunde minimeras genom att låta de utvalda bibliotekens chefer förmedla 

enkäten till bibliotekets anställda, så att enkäten kunde integreras i de anställdas 

arbetsrutiner. Mer om detta framöver i denna del av uppsatsen.  

Enkäten som insamlingsmetod är ett mätinstrument som är lämpat för att mäta åsikter, 

känslor och beteenden (Trost, 2012, s. 11), vilket gör den till den mest passande 

metoden för denna undersökning och dess frågeställningar. Denna enkät, som delvis har 

en kvantitativ inriktning, avser att kunna ange frekvenser. Svarsalternativen är 

formulerade i enighet med det frågorna är avsedda att mäta, vilket enligt Trost ger 

studien en hög validitet (2012, s. 63). Exempelvis frågan “hur ofta har studenter frågor 

om discovery-systemets funktioner?” har svarsalternativ som anger hur ofta studenter 

har frågor om detta, vilka sträcker sig mellan “ofta” och “aldrig”. En likertskala används 

i enkätens andra del. En likertskala är en skala vars syfte är att mäta olika attityder hos 

respondenten, vilket uppnås genom att respondenten markerar det skalsteg på den 

sifferbaserade skalan som bäst stämmer överens med respondentens åsikt kring den 

aktuella frågan. Då denna undersökning bland annat ämnar undersöka olika grader av 
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attityder hos respondenterna var denna skaltyp lämplig i enkätens andra del, då denna 

behandlade respondenternas inställningar till discovery-verktygs olika aspekter, som till 

exempel i frågan “tycker du att det finns styrkor med discovery-systemet?”, med 

svarsalternativ som sträcker sig från “få styrkor” till “många styrkor”. De frekvenser 

som enkäten har mätt bör vara representativt för hela populationen, då urvalet består av 

undervisande bibliotekarier från en större mängd svenska högskolebibliotek.  

Genom att inkludera tillspetsade formuleringar, som till exempel ”discovery-verktyget 

främjar studenters självständiga informationssökning”, måste respondenterna reflektera 

över frågorna mer ingående. Detta kan i sin tur ge upphov till en vilja från 

respondenternas sida att utveckla sina tankegångar i de tillhörande kommentarsfälten. 

På detta vis möjliggörs även att resonemang och tankegångar uppkommer som inte har 

varit påtänkta vid konstruktionen av enkäten, till exempel hur respondenterna uppfattar 

discovery-verktygens roll i informationssökningsprocessen. Detta har också gett upphov 

till att vi använder Kuhlthaus modell, då den kontextualiserar respondenternas svar. Ett 

ytterligare exempel på en tillspetsad formulering är den fråga som berör vilka 

sökverktyg som framförallt används vid användarundervisning. Denna fråga, som var 

obligatorisk att svara på, har en latent utgångspunkt i att användarundervisning har ett 

fokus på att lära ut de tekniska kunskaperna som krävs vid informationssökning. De 

kommentarer som skrevs till denna fråga delgav att respondenterna inte kände igen sig i 

frågans utgångspunkt. Istället framhävde de att användarundervisningen fokuserar på att 

främja studenternas informationskompetens. 

Enkäten innehåller 14 fritextfält, där respondenterna har möjligheten att kommentera 

frågorna, samt ett ytterligare kommentarsfält avsett för avslutande kommentarer. Dessa 

är avsedda för att, vid behov, utveckla respondentens ifyllda alternativ eller rent allmänt 

kommentera kring frågan eller påståendet. Detta innebär en möjlighet till att erhålla en 

stor mängd kvalitativ data, vilken möjliggör en mer ingående tolkning av de kvantitativa 

resultaten. Vi har valt att ha med dessa kommentarsfält i syfte att respondenterna inte 

skulle uppleva enkäten som alltför “låst” och utan möjlighet till att delge personliga 

åsikter och betraktelser. Svarsfrekvensen påverkas dock av att alla dessa fält har varit 

frivilliga att fylla i. 

Angående relationen mellan oss och respondenterna har vi varit noga med att hålla “god 

ton”, först genom ett utförligt brev skickat till bibliotekschefer (se bilaga 2) och sedan 

genom att svara på den respons från bibliotekarier vi erhållit via e-post. Detta för att 

försöka överbrygga det eventuella “avståndet” som kan uppstå mellan forskare och 

respondent. Vårt medvetna val att låta bibliotekscheferna kontakta respondenterna går 

det att problematisera kring; till exempel vet vi inte hur stor del av populationen som 

deltar i undersökningen eller hur stor bortfallsfrekvensen blev. Givetvis önskade vi att 

respondenterna frivilligt deltog i undersökningen och att de kände sig direkt tillfrågade 

genom enkäten, vilket även Trost lägger vikt vid (2012, s. 48). Anledning till att vi 

valde detta tillvägagångssätt berodde delvis på att det var minst tids- och 

resurskrävande, men framförallt gjorde vi bedömningen att förfrågan om 

undersökningsdeltagande därigenom kunde nå ut till en stor del av populationen. När 

sedan enkäterna returnerades till oss fanns ingen mellanhand och bibliotekarierna har 

brevväxlat med oss, från brev med glada utrop till ytterligare tankar kring vårt val av 

uppsatsämne. 

Valet av kontaktmetod har ett flertal osäkerhetsfaktorer, som till exempel vårt medvetna 
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val att kontakta bibliotekscheferna. Om undersökningens ämnesområde hade varit ett 

annat hade det möjligtvis funnits en ökad risk för en låg svarsfrekvens och ett generellt 

ointresse från respondenternas sida. Dock går det att tolka den höga svarsfrekvensen 

och bibliotekariernas tydliga engagemang inom ämnesområdet som ett tecken på att just 

valet av ämnesområde och dess aktualitet inom högskole- och universitets-

bibliotekssektorn är överordnat vårt kontaktsätt. Den omedelbara och omfattande 

responsen vi erhöll, både från chefer och undervisande bibliotekarier, tydde på att 

kommunikationen mellan oss och biblioteken gav önskat resultat i form av ett stort antal 

ifyllda enkäter med tillhörande kommentarer. Inom loppet av ett par dagar hade vi fått 

över 50 inskickade enkäter och detta svarsantal ökade dagligen. Detta innebar att vi inte 

såg något behov av att skicka ut en ytterligare påminnelse om ifyllandet av enkäten 

innan deadline. Vi gjorde bedömningen att valet att under denna undersökning gå via 

cheferna var ett lämpligt beslut, även om vi inte vet hur stor den totala populationen var. 

Enkätens är standardiserad, det vill säga att frågorna är lika för alla; en aspekt som Trost 

menar är viktig för att eliminera antalet variationer (2012, s. 57). Enkätens frågor är 

fasta till sin form, det vill säga att respondenten gavs färdiga svarsalternativ, vilket ger 

undersökningen en ökad grad av standardisering.  Negationer och krångliga ord undviks 

i enkätens frågor och påståenden, detta för att erhålla en hög grad av reliabilitet, något 

som Trost tar upp som en inspelande faktor (2012, s. 63). Enkäten utgår från att 

respondenterna är bekanta med vissa grundläggande begrepp, eftersom de är 

undervisande högskole- och universitetsbibliotekarier.  

En innehållsanalys med kodningsschema används för att granska och kategorisera 

kommentarerna. Av de 14 kommentarsfälten ligger 11 till grund för innehållsanalysen. 

De fält som inte är en del av analysen är dels de två första kommentarsfälten, där 

respondenterna beskriver sin tjänst, och dels de avslutande kommentarerna, då dessa 

inte innehåller någon data som är av vikt för denna undersökning. Kodningen inleds 

med att sortera in alla kommentarer efter vilket kommentarsfält de är skrivna i, varpå 

varje kommentar preliminärt får en kortfattad beskrivning av dess innehåll. Detta följs 

upp av ytterligare en kodning där kommentarerna sorteras in i grupper baserat på 

innehållet i kommentarerna. Syftet är att hitta generella mönster och på grund av detta 

ligger det huvudsakliga fokuset vid återkommande resonemang, åsikter och 

förklaringar. Till viss del uppmärksammas även avvikande tankegångar, då dessa blir 

intressanta som kontrast mot den generella bilden som målas upp. I resultatavsnittet 

lyfts kommentarernas innehåll fram. I analysavsnittet kontextualiseras kommentarerna 

och de återkommande resonemangen med hjälp av den tidigare forskningen samt 

Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen.    
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4.1 Respondenter och material 
 

Empirin för denna undersökning består av 115 enkätsvar från undervisande 

bibliotekarier vid högskole- och universitetsbibliotek. 124 enkäter fylldes i och 

returnerades till oss, men 9 valdes bort på grund av att de inte tillhörde uppsatsens 

målgrupp och därmed blev det alltså totalt 115 enkäter kvar. 

Av de svarande bibliotekarierna har de flesta direktkontakt med studenter i samband 

med informationssökning vid fler än fyra tillfällen per vecka (60 st). För några färre 

respondenter gäller detta vid tre eller färre tillfällen i veckan (55 st).  

De flesta av bibliotekarierna, av totalt 124 som svarade på frågan, håller i 

användarundervisning för studenter vid fler än fyra tillfällen per termin (102 st), följt av 

de bibliotekarier som gör detta vid tre eller färre tillfällen per termin (13 st). Det tredje 

svarsalternativet riktade sig till de som inte håller i användarundervisning för studenter 

alls. Denna sistnämnda svarsgrupp slussades vidare till enkätens slut. 

På frågan om bibliotekariernas anställningslängd vid sina nuvarande bibliotek, där 115 

respondenter svarade, har de flesta svarat att de har jobbat 12 år eller längre (37 st), följt 

av den näst största svarsgruppen som jobbat 0-3 år (35 st) vid sina nuvarande bibliotek. 

Detta följs av anställningslängden 8-11 år (23 st) och 4-7 år (20 st). 

De flesta av respondenterna, här med ett svarsantal på 123 totalt, kallar sin tjänst för 

“bibliotekarie” (65 st), medan några kallar sin tjänst för “kontaktbibliotekarie” (19 st) 

och “undervisande bibliotekarie” (17 st). 14 är inom kategorin “övriga”; exempel på 

dessa är “ämnesbibliotekarie”, “informatiker” och “förstebibliotekarie”. 

Vid frågan om vilken typ av discovery-system respondenten har på sitt bibliotek, där 

115 respondenter svarade, blev svaren ganska jämt fördelade över de tre vanligaste 

discovery-systemen som är implementerade på svenska högskolebibliotek. Summon är 

vanligast (47 st), följt av Primo (33 st) och Ebsco discovery service (32 st). Resterande 

har svarat att de har Worldcat Local (3 st). 

389 kommentarer ligger till grund för innehållsanalysen. Det interna bortfallet är 

betydligt större jämfört med flervalsfrågorna. Svarsfrekvensen ligger mellan 23 och 48 

kommentarer per fält. 

 

4.2 Språklig anmärkning 
 

De citat som förekommer under resultatavsnittet har inte ändrats vad gäller deras 

stavning, men i vissa fall har vi valt att korta ner vissa längre citat för att få fram 

kommentarernas andemening. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Första delen behandlar högskole- och universitetsbibliotekarier 

generella inställningar till discovery-verktygen. Därefter presenteras respondenternas 

uppfattningar om studenters förhållande gentemot discovery-verktygen. Den avslutande 

delen avhandlar hur bibliotekarierna förmedlar discovery-verktyg till studenter genom 

referenssamtal och användarundervisning. Resultaten presenteras både i den löpande 

texten och i form av tabeller. Tabellerna fungerar som ett komplement till den löpande 

texten, ett underlättande, visuellt stöd. 

 

5.1 Bibliotekarier och discovery-verktyg 
 

På den femgradiga svarsskalan med frågan 

“vad är din generella inställning gentemot 

discovery-systemet?”, med 115 stycken som 

svarade totalt, där respondentens inställning 

gentemot detta mäts från “missnöjd” till 

“mycket nöjd”, består den största 

svarsgruppen av de som har markerat 

skalans mittsteg (54 st). Den andra stora 

svarsgruppen har markerat det fjärde steget 

(43 st) på svarsskalan, alltså steget intill 

“mycket nöjd”. Skalans andra steg (11 st), mellan “missnöjd” och det mittersta steget, 

består av en mindre svarsgrupp. En mycket liten del uppger sig vara “missnöjd” (2 st), 

liksom de som är “mycket nöjd” (5 st). 

På frågan om respondenterna tycker att det 

finns styrkor med discovery-systemet, med 

den femgradiga svarsskalan som gick från 

“få styrkor” till “många styrkor” och totalt 

115 svarande respondenter, har hälften valt 

det fjärde steget (58 st) på svarsskalan, 

vilket innebär att dessa respondenter tycker 

att discovery-systemet har ett flertal styrkor. 

Dock har den näst största svarsgruppen 

markerat skalans mittsteg (30 st). Detta följs, i storleksordning, av “många styrkor”  

(15 st), det andra steget på skalan (10 st) och “få styrkor” (2 st). 

Generell inställning gentemot discovery 

 Antal  Procent 

1 = Missnöjd 2 1,7 
2 11 9,6 
3 54 47,0 
4 43 37,4 
5 = Mycket nöjd 5 4,3 

Total 115 100,0 

Styrkor med discovery-verktyg 

 Antal Procent 

1 = Få styrkor 2 1,7 
2 10 8,7 
3 30 26,1 
4 58 50,4 
5 = Många styrkor 15 13,0 

Total 115 100,0 
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Respondenternas syn på discovery-

verktygens brister är fördelade jämt över den 

femgradiga skalans tre mittersta steg, där 

motpolerna bestod av “få brister” och 

“många brister”. 115 respondenter valde att 

svara på frågan. Flest markerade skalans 

fjärde steg (45 st), mellan mittsteget och 

“många brister”. Näst flest markerade 

skalans mittsteg (38 st). Detta följdes av de 

som markerat skalans andra steg (19 st), mellan “få brister” och mittsteget. Färre var de 

som ansåg att discovery har “många brister” (12 st) men ännu färre var de som ansåg att 

systemet har “få brister” (1 st). 

Efter frågorna respondenternas generella åsikter om discovery-systemet samt dess 

styrkor och brister, fanns ett gemensamt kommentarsfält. I kommentarfältet förekom 

flera kommentarer som lyfte fram verktygets tidseffektivitet, dess enkelhet, dess 

möjlighet till att överblicka material, att det är bra som sökingång och att detta material 

är stort i sin mängd. Den generella synen på discovery-verktyg tycks alltså kretsa kring 

dess okomplicerade och direkta tillgång till material vid en 

informationssökningsinitiering. I en högskolekontext kan detta innebära att studenten 

vill ha en överblick över vad för material som finns att tillgå och på så vis underlätta vid 

den kommande fördjupningen av det uppstådda informationsbehovet. En respondents 

kommentar ringar in de resonemang som florerar i kommentarerna: 

Styrkor - som google [sic] fast för våra resurser bara. Smidigt för studenter som 

antingen snabbt ska plocka fram en artikel som de fått som referens av en lärare, eller 

för förstaterminare som har uppgifter av typen “Läs en vetenskaplig artikel om xxxx”, 

det spelar egentligen ingen roll vilken artikel de hittar bara de hittar nån och det gör de 

lätt i Summon. 

Den återkommande synen som framträder i kommentarerna angående systemets brister 

består av kritik mot discovery-verktygens svårighet till att avgränsa sökningar, dess 

dåliga relevansranking, frånvaron av boolesk sökmöjlighet, att det är svårt att göra en 

avancerad sökning, att sökhistoriken är dålig, att discovery inte täcker in allt existerande 

material, dess brist på metadata och att det är svårt att integrera uppgifter från den lokala 

bibliotekskatalogen. Värt att notera är att det är fler respondenter som via detta 

gemensamma kommentarsfält delger åsikter som berör discovery-verktygens brister än 

de som delger åsikter som berör verktygets styrkor. En respondent belyser discovery-

verktygens användningsområde och vilka förväntningar som denna anser är rimliga att 

ha på systemet: “Brister - njae egentligen inte såsom jag tänker att det ska användas, för 

snabba fulsökningar. Då tycker jag inte man kan förvänta sig finlir”. Denna åsikt 

motsäger inte det flertal kritiska kommentarer som riktas mot systemet, men kan ses 

fungera som en acceptans av systemets faktiska styrkor och brister, att dess syfte som 

sökverktyg är relevant om det används med en förståelse för det specifika 

informationsbehovets omfång och grad av precisering. Det är dock en fråga om vilket 

synsätt användaren har på discovery, vad för förväntningar som finns på systemets 

möjligheter och vilken funktion systemet är tänkt att fylla i en informations-

sökningskontext. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Brister med discovery-verktyg 

 Antal Procent 

1 = Få brister 1 ,9 
2 19 16,5 
3 38 33,0 
4 45 39,1 
5 = Många brister 12 10,4 

Total 115 100,0 
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På påståendet “Discovery-verktygets 

funktioner är självförklarande” kunde 

respondenten markera sin grad av 

medhållande eller icke medhållande genom 

fyra stycken svarsalternativ. 115 stycken 

respondenter svarade på detta påstående. Ingen 

respondent markerade alternativet “ingen 

uppfattning”. De flesta svarade “håller delvis 

med” (56 st) och näst flest svarade “håller delvis inte med” (38 st). Färre har svarat 

“håller inte med” (17 st) och allra minst är svarsgruppen som “håller med” (4 st). Några 

av de tillhörande kommentarerna till detta påstående tar upp discovery-verktygens 

likheter med Google, att dessa kan framstå som självförklarande om användaren utgår 

från Google. Detta inte behöver vara något positivt då användaren är van vid den enda 

sökboxen och tar för givet att avgränsningsmöjligheter inte finns. Flera bibliotekarier 

menar att discovery-verktygets funktioner kan kännas självförklarande om användaren 

har kunskaper om dessa sedan tidigare, så som användandet av facetter. Det kan alltså 

uppstå problem hos vissa användare vad gäller sökavgränsningen och därmed också 

inhämtandet av materialet inom ämnet som önskas utforskas. 

På de tre första frågorna, om generell inställning till discovery, dess styrkor och dess 

brister, finns en viss tendens att respondenternas svarsalternativ placerades någonstans 

vid svarsskalornas mittsteg, det vill säga antingen på dess mittersta steg eller detta stegs 

angränsande svarsrutor. Relativt få valde alltså att markera de svarsalternativ som låg på 

någon av skalornas ytterkanter. Discovery-verktygets styrkor lyftes upp av 

respondenterna, men verktygets problemen och bristerna med tas upp större grad. 

 

5.2 Studenter och discovery-verktyg 
 

Bibliotekariernas uppfattning om studenternas 

generella inställning gentemot discovery-system 

visade sig följa en snarlik linje som 

bibliotekariernas egna åsikter. 113 bibliotekarier 

totalt svarade på denna fråga. På den femgradiga 

skalan, som sträckte sig från “missnöjd” till 

“mycket nöjda”, valde de flesta att markera dess 

tredje steg (53 st), följt av de som markerade 

skalans fjärde steg (47 st). Färre markerade 

“mycket nöjda” (8 st) och än färre markerade 

skalans andra steg (5 st). Ingen markerade det 

första steget, “missnöjd”. 

  

”Discovery-verktygets  
funktioner är självförklarande” 

 Antal Procent 

Håller inte med 17 14,8 
Håller delvis inte med 38 33,0 
Håller delvis med 56 48,7 
Håller med 4 3,5 

Total 115 100,0 

Vad är din uppfattning om  
studenternas generella inställning 

 gentemot discovery-systemet? 

 Antal Procent 

1 = Missnöjda 0 0 
2 5 4,4 
3 53 46,9 
4 47 41,6 
5 = Mycket nöjda 8 7,1 

Total 113 100,0 
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På frågan om hur ofta studenter har frågor 

om discovery-verktygets funktioner svarade 

de flesta “ibland” (53 st), följt av de som 

svarade “sällan” (43 st). Detta följdes av 

svarsgruppen “ofta” (16 st), “aldrig” (1 st) 

och “ingen uppfattning” (2 st).  

 

De flesta av bibliotekarierna upplever att 

“ibland” (68 st) har studenter problem med 

discovery-verktyget. En femtedel upplever 

det som “ofta” (23 st) och några upplever det 

som “sällan” (19 st). Minst andel har svarat 

“ingen uppfattning” (5 st) och ingen har 

svarat “aldrig”.  

I det gemensamma kommentarsfältet till 

ovanstående tre frågor lämnade 44 respondenter en kommentar. En av de röda trådarna i 

dessa kommentarer är olika problem som uppstår i samband med användande av 

discovery-verktyg, så som åtkomsten av fulltextdokument, sökavgränsning och det 

bristfälliga utnyttjandet av facetter. Det finns flera olika moment under sökprocessen i 

discovery-verktyget som kan medföra problem och det är i samband med dessa problem 

som bibliotekarierna blir kontaktade. Problemen spänner från att studenter inte förstår 

materials lånestatus till att de inte förstår vad för sorts materialtyp de har hittat via 

sökningen i discovery-verktyget. 

Påståendet “Studenter har god förståelse för 

hur man använder discovery-verktyg” valde 

115 respondenter att svara på och den största 

svarsgruppen markerade alternativet “håller 

delvis med” (46 st), följt av svarsgruppen 

“håller delvis inte med” (45 st). Färre svarade 

“håller inte med” (17 st) och några “ingen 

uppfattning” (6 st). Endast en respondent 

svarade “håller med” (1 st). I kommentars-

fältet till detta påstående återkommer problemet om att studenterna har svårt för att 

avgränsa sin sökträffmängd och att relevansrankningen skapar förvirring. Ett par av 

respondenterna härleder discovery-verktygens problematiska aspekter till likheten med 

sökmotorn Google, att studenten applicerar Googles sökmetodik på discovery-

verktygen då dessa bägge system bara har en sökruta och vid enkel sökning levererar ett 

sökträffsresultat, oavsett vad detta resultat innehåller. Överlag kretsar kommentarerna 

mycket kring problem med själva discovery-verktyget, men också kring studenters 

generella informations-kompetens. Denna bristande informationskompetens kan komma 

till uttryck genom att studenterna inte förstår vad för typ av material de har funnit via 

sin sökning och vart detta material befinner sig i det fysiska biblioteket. Flera 

respondenter menar att det krävs undervisning i discovery-verktygen för att studenternas 

nivå av medvetenhet kring sökmetodik ska kunna matcha det som discovery-verktygen 

kräver av en användare, även om dessa krav är på en basal nivå av 

informationskompetens. 

Hur ofta har studenter frågor om 
discovery-verktygens funktioner? 

 Antal Procent 

Aldrig 1 ,9 
Sällan 43 38,1 
Ibland 53 46,9 
Ofta 16 14,2 

Total 113 100,0 

Hur ofta upplever du att studenter har 
problem med discovery-verktyget? 

 Antal Procent 

Aldrig 0 0 
Sällan 19 17,3 
Ibland 68 61,8 
Ofta 23 20,9 

Total 110 100,0 

"Studenter har god förståelse för hur 
man använder discovery-verktyg" 

 Antal Procent 

Håller inte med 17 15,6 
Håller delvis inte med 45 41,3 
Håller delvis med 46 42,2 
Håller med 1 ,9 

Total 109 100,0 
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Vid påståendet “Studenter tycker att 

discovery-verktyget är lättanvänt”, där 115 

respondenter valde att svara, svarade lite 

mer än hälften att de “delvis håller med” 

(60 st). Detta följdes av “håller delvis inte 

med” (20 st), “håller med” (15 st) och 

svarsgrupperna “håller inte med” (10 st) 

samt “Ingen uppfattning” (10 st) var lika 

stora. Flera kommentarer till detta 

påstående problematiserar begreppet “lättanvänt”, då de håller med om att discovery är 

“lättanvänt” för studenter i den mening att det är lätt att skriva in ett sökord och initiera 

en sökning, men att det därefter kan bli mer problematiskt, till exempel när de ska 

försöka erhålla åtkomst till ett fulltextdokument. En kommentar ringar väl in 

problematiken som flera av de svarande bibliotekarierna vill synliggöra:  

Studenter har inga problem att söka i ett discovery-verktyg. De har däremot betydligt 

svårare att se vad för typ av material som de har sökt fram och var/hur de kan hitta det. 

Många gånger har jag varit med om att en student kommer fram och frågar om hur de 

kan få fram en kursbok som de har hittat i Summon. När jag följer med dem till datorn 

ser jag att det inte alls är önskad kursbok som de har sökt fram utan en bokrecension av 

kusboken, en artikel som nämner kursboken, och så vidare… 

Även till påståendet “Discovery-verktyget främjar studenters självständiga 

informationssökning”, med 115 svarande respondenter, svarade en majoritet att de 

“håller delvis med” (63 st). De mindre svarsgrupperna bestod av “håller delvis inte 

med” (22 st), “håller inte med” (13 st), “håller med” (11 st) och slutligen “ingen 

uppfattning” (6 st). Detta påståendes tillhörande kommentarer har generellt gemensamt 

att de vill peka på discovery-verktygens på gränsen till undermåliga funktioner. Ett 

flertal respondenter vill mena att “självständig informationssökning” i dess fullständiga 

mening inte är förenligt med att enbart utföra informationssökningar i ett discovery-

verktyg. Respondenterna menar att detta beror på discovery-verktygens brist på 

avancerade sökfunktioner, till exempel kontrollerade vokabulärer. Återigen så sätter här 

respondenterna discovery-verktygen i relation till vad som faktiskt behöver sökas fram, 

informationsbehovets proportioner. Vissa av kommentarerna tar upp begrepp så som 

“informationskompetens” och behovet av undervisning i sökmetodik. Ett mer 

långsiktigt tänkande kring informationskompetens och lärande kan också skönjas bland 

kommentarerna, där ord som “yrkesliv” och “livslångt” förekommer. En respondents 

kommentar är talande:  

Primo är precis som google, det inbjuder inte till reflektion över sökmetoder, 

källvisning eller källkritik. Bara quick-and-dirty sökningar. Vad lär de sig på det? Visst 

får de träffar, men förstår de varför de får de träffar de får, och framförallt, förstår de 

var de missat? Nej, det är inte utvecklande alls. 

Bibliotekarierna tenderar att tycka att studenters problem med discovery-verktygen är 

ett återkommande inslag, liksom studenters frågor om discovery-verktygens funktioner. 

Studenters generella inställning till discovery-verktygen, enligt bibliotekarierna, är dock 

överlag positivt, om än att detta inrymmer att bibliotekarierna måste finnas tillhands då 

studenterna stöter på problem. 

"Studenter tycker att discovery-verktyget 
är lättanvänt" 

 Antal Procent 

Håller inte med 10 9,5 

Håller delvis inte med 20 19,0 

Håller delvis med 60 57,1 

Håller med 15 14,3 

Total 105 100,0 
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5.3 Discovery-verktyg i samband med referenssamtal och 
användarundervisning 
 

Respondenterna tillfrågades om vilket 

sökverktyg de framförallt använde vid 

referenssamtal. Svaren indikerade en 

jämn fördelning mellan alternativen; lika 

många svarade att de framförallt 

använder discovery som utvalda 

databaser. Endast sex personer svarade 

att de först och främst använde 

bibliotekskatalogen/OPAC och en av dem förklarade detta med att ”[m]ånga frågor 

handlar om böcker vi har i biblioteket - därför är bibliotekskatalogen mest använd. Men 

är det andra typer av frågor (som till exempel vad som finns skrivet om ett visst ämne) 

så använder jag nog den databas som jag tror ger mest utdelning”. Nio personer svarade 

övrigt följt av ett fritextsvar; två respondenter svarade att de framförallt använder Libris 

och en annan svarade Google Scholar. De resterande sex personerna svarade att valet av 

sökverktyg var kontextberoende eller att de använder en blandning av olika sökverktyg. 

Kommentarer som skrevs till denna fråga gjorde dock tydligt att majoriteten av de 

respondenter som valde att skriva kommentarer använde olika sökverktyg, men att de 

valde att svara det sökverktyg som de tyckte stämde mest överens. I övrigt behandlade 

kommentarerna förklaringar om varför de valde ett speciellt verktyg. De som svarade 

databaser förklarande detta med att discovery inte har samma möjligheter att hitta 

vetenskapligt material inom ett specifikt ämne, samt att det är svårt att göra en 

systematisk litteratursökning med discovery-verktyget. Respondenterna som svarade 

discovery skrev att valet berodde på att discovery-verktygen är en bra sökingång, 

speciellt innan informationsbehovet har avgränsats, men att de ofta sökte vidare i någon 

databas om behovet kvarstod. Discovery-verktyget som en startpunkt i sökprocessen 

som kan eller till och med bör uppföljas av fördjupad sökning är ett resonemang som 

återkommer i flera kommentarer; en respondent skriver till exempel att ”[v]id 

referenssamtal eller handledning har "discoverystadiet" oftast passerats och mer 

specifika databaser är därför aktuella”. 

Enkäten innehöll en fråga om vilket 

sökverktyg respondenterna framförallt 

fokuserade på i samband med 

användarundervisning och work-shopar i 

biblioteksregi. Till skillnad från frågan 

om sökverktyg vid referenssamtal syntes 

en tydlig tendens i svaren; runt tre 

fjärdedelar av de svarande menade att de fokuserade främst på utvalda databaser vid 

användarundervisningar. Respondenterna kommentarerade, i likhet med ovannämnda 

fråga, att undervisningen tar upp flera olika sökverktyg och att fokuset beror mycket på 

vilken nivå studenterna befinner sig på. Ett resonemang som återkommer är att 

discovery-verktyg är bättre lämpade till studenter på lägre nivå medan studenter som 

skriver uppsats och befinner sig i senare delar av utbildningen eller studerar på högre 

nivå, till exempel magister och master, bör söka via ämnesspecifika databaser. Flera 

kommentarer lyfte fram att användarundervisningen inte riktades mot ett specifikt 

Vid referenssamtal används framförallt 
detta sökverktyg: 

 Antal Procent 

Bibliotekskatalogen/OPAC 6 5,4 
Discovery 48 43,2 
Utvalda databaser 48 43,2 
Övrigt svar 9 8,1 

Total 111 100,0 

Användarundervisningen fokuserar 
framförallt på detta sökverktyg: 

 Antal Procent 

Discovery 18 16,5 
Utvalda databaser 82 75,2 
Övrigt svar 9 8,3 

Total 109 100,0 
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sökverktyg utan fokuserades mot att lära ut generella principer för sökning eller syftade 

till att förbättra studenters informationskompetens. En av respondenterna skriver:  

Databaserna är oviktiga. [...] När de kommer ut i arbetslivet förväntar vi oss att våra 

studenter ska vara informationskompetenta och hitta olika källor till information. 

Behöver de ett patent finns patentdatabaser. Behöver de en bok finns olika typer av 

kataloger. Behöver de en standard finns databaser för detta. [...] Behöver de 

vetenskapliga artiklar finns flera databaser som har olika ämnesinriktningar, 

bibliografiska databaser täcker flera tidsskrifter [sic]. [...] Hur får jag tag på så mycket 

relevant informations [sic] som möjligt så att jag kan lösa mitt problem på bästa sätt (vi 

är också noga med källkritik) 

Detta citat är talande för innehållet i flera av kommentarerna, även om detta exempel är 

mer utförligt och mer tillspetsat i sin formulering än flertalet av de övriga 

kommentarerna. Ett ytterligare exempel som illustrerar detta resonemang är en annan 

respondent som skriver att ”[jag] [f]okuserar även mycket på hur man kan tänka vid 

sökningar snarare än "klicka" här”. 24 av 45 stycken kommentarer gav på något sätt 

uttryck för att undervisningen är tänkt att lära studenter generella sökfärdigheter. Detta 

synsätt kontrasteras mot ett mer instrumentellt fokus; sex av kommentarerna förklarar 

att de har undervisning för specifika studentgrupper, till exempel sjuksköterskestudenter 

och därmed fokuseras undervisningen mot ämnesdatabaser inom ämnet. 

Respondenterna fick ta ställning till 

påståendet “användarundervisning vid 

biblioteket involverar discovery-verktyg 

och hur dessa fungerar”; 101 av 114 

stycken svarade att de “håller med” eller 

“delvis håller med” om att användar-

undervisningen vid biblioteken i någon 

grad inbegriper discovery-verkyg. 13 

stycken respondenter svarade att de “inte 

håller med” eller “delvis inte håller med” och av dessa hade fyra skrivit kommentarer 

som förklarade svarsvalet. En av de som svarade “håller inte med” skrev att “[v]i 

undervisar i informationskompetens. Inte i enstaka databaser. Visserligen exemplifierar 

vi olika typer av sökverktyg och där ar Primo ett av dessa verktyg”. Detta svar kan vara 

en indikator på att discovery-verktyg är en del av, om än en mindre del av, 

användarundervisningen även om respondenterna svarade att de inte håller med om 

påståendets innehåll. En respondent som svarade “håller delvis inte med” skrev detta 

om discovery-verktygens plats i användarundervisningen: ”Oftast något de klarar på 

egen hand, det ligger i själva verktygets natur”. Respondenten antyder att det finns 

discovery-verktyg som inte behöver någon större plats vid bibliotekets 

användarundervisning. Det bör dock belysas att denna kommentar står i kontrast mot 

övriga respondenters förklaringar, då dessa lyfter fram att discovery-verktyg är en del, i 

någon mån, av användarundervisningen. 

  

"Användarundervisning vid biblioteket 
involverar Discovery-verktyg och hur 

dessa fungerar" 

 Antal Procent 

Håller inte med 3 2,6 
Håller delvis inte med 10 8,8 
Håller delvis med 33 28,9 
Håller med 68 59,6 

Total 114 100,0 
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Respondenterna tillfrågades också om de 

håller med om att användarundervisningen 

bör involvera discovery-verktygen i en 

större utsträckning. Denna fråga gav mer 

spridda svar; en mindre majoritet (59,6%) 

angav att de antingen inte håller med eller 

delvis inte håller med påståendet. 29 

personer kommenterade att de ansåg att 

discovery-verktygen redan är en del av 

undervisningen. Tre av de respondenter 

som svarade “håller inte med” menade att detta berodde på att discovery-verktygen inte 

duger. En av dessa skrev att ”[n]är inte ett verktyg fungerar optimalt känns det inte 

befogat att lära ut hur det används i alla delar. Då ska man även lära ut alla "inte" och 

"undantag" kring verktyget och då slutat [sic] det att vara av intresse för studenterna”. 

Av de respondenter som “håller med” eller “delvis håller med” om påståendet så skrev 

fyra personer kommentarer, men dessa var svåra att säga något generellt om: En menade 

att discovery-verktygen täcker in olika ämnesområden olika mycket och därmed har 

vissa utbildningar större nytta av att använda verktyget. En annan tyckte att studenterna 

brister i sina kunskaper att tolka discovery-verktygets sökresultat och en tredje skrev att 

“allt” material finns i discovery-verktyget och är på grund av placeringen på bibliotekets 

webbplats förstasida “lättast att börja söka i”, vilket gör att det är “viktigt att ta upp det i 

undervisningen”. 

Nästan samtliga respondenter håller med 

påståendet “undervisning för informations-

sökning behövs även om sökverktygen blir 

allt mer lätta att använda”. Detta förklaras 

framförallt av att undervisningen inte bara 

fokuserar mot hur en sökning går till, utan 

mer mot att främja studenters informations-

kompentens, dels för utbildningen och dels 

för ett kommande arbetsliv. En av de som 

inte höll med om detta skrev kommentaren “[s]ökverktygen blir inte alltmer lätta att 

använda”, vilket kan tolkas som att även den respondenten ansåg att undervisning 

behövs, oberoende av vilket sökverktyg som finns tillgängligt.  

Det finns en klar konsensus bland bibliotekarierna om att användarundervisningen har 

en stor betydelse för studenter. Det går även att tolka in att de undervisande 

bibliotekarierna ser på sin yrkesroll som förmedlare av informationskompetens, snarare 

än som förmedlare av sökverktyg. 

  

"Användarundervisning vid biblioteket 
bör i större utsträckning involvera 
Discovery-verktyg och hur dessa 

fungerar" 

 Antal Procent 

Håller inte med 47 43,1 
Håller delvis inte med 18 16,5 
Håller delvis med 28 25,7 
Håller med 16 14,7 

Total 109 100,0 

“Undervisning för informationssökning 
behövs även om sökverktygen blir allt 

mer lätta att använda” 

 Antal Procent 

Håller inte med 3 2,6 
Håller delvis inte med 0 0 
Håller delvis med 4 3,5 
Håller med 107 93,9 

Total 114 100,0 
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6. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt lyfter vi fram de generella tendenser som vi har sett i materialet och 

resonerar kring dessa utifrån uppsatsens huvudsakliga frågeställning och dess 

underfrågor. Vi drar även paralleller till tidigare forskning och Kuhlthaus modell över 

informationssökningsprocessen. 

Ett uttryck som återkommer bland respondenterna är discovery-verktyg som ett sätt att 

påbörja informationssökningar. Både de som ställde sig positiva och negativa, men även 

ambivalenta, gentemot discovery-verktyget hade en tanke om att det kunde användas för 

att få en överblick eller ingång i en sökning. Samtidigt lyftes det fram att discovery-

verktygen bara är en del i en större sökprocess och att vidare sökning via andra kanaler, 

till exempel ämnesspecifika databaser, måste göras för att kunna tillgodose större, mer 

omfattande informationsbehov. Wiesniewskis formulering om “one search box to rule 

them all” (2010, s. 55) har därmed visat sig att inte stämma. Det framkommer vid 

närmare analys av kommentarerna att det finns en tanke om discovery-verktygens plats i 

informationssökningsprocessen, framför allt då på de tidiga stadierna i denna process. 

Carol Kuhlthau beskriver de första tre stegen i sin modell över 

informationssökningsprocessen som initierandet av sökningen, då ett informationsbehov 

identifieras och valet av ett problemområde görs, då en preliminär sökning vars 

målsättning är att få en ämnesöversikt påbörjas, vilket efterföljs av det utforskande 

stadiet där det valda ämnet börjar undersökas. (Kuhlthau, 1991) I dessa tidiga stadier 

tycks discovery-verktygen ha sin plats och fylla en funktion, eftersom det breda 

omfånget av material som täcks in av systemet och det inkluderande sökgränssnittet ger 

en snabb översikt över en större mängd material. Angående de senare stadierna i 

sökprocessen, det vill säga när informationssökaren fördjupar sig och avgränsar sitt 

ämne (Kuhlthau, 1991), så tycks respondenterna vara överens om att 

informationssökningen bör tas vidare till en plattform där möjligheterna att avgränsa 

informationssökningen är större. Respondenterna lyfter fram att 

avgränsningsmöjligheterna är en av de större bristerna med discovery-verktygen.  

Denna brist bidrar till att informationssökningen bör tas vidare till lämpliga 

ämnesspecifika databaser där precisionen i sökverktygen är större med hjälp av till 

exempel kontrollerade vokabulärer, men även att databasernas innehåll inte är för brett 

eller kommer från olika ämnesområden. Respondenterna lyfter fram att vid 

referensamtal är det studentens informationsbehov och var i informations-

sökningsprocessen som studenten befinner sig som avgör vilket sökverktyg som lämpar 

sig bäst. Den kvantitativa datan gav inget tydligt tecken om vilken typ av sökverktyg 

som används mest vid referenssamtal, då svarsfördelningen mellan discovery-verktyg 

och ämnesspecifika databaser var mycket jämn. I kommentarerna förtydligade de som 

svarade discovery-verktyg att referenssamtalen ofta behandlar enklare frågor medan de 

som svarade databaser menade att referenssamtalen ofta förekommer längre fram i 

informationssökningsprocessen. 

Respondenterna i denna undersökning ger uttryck för en syn på discovery-verktyg som 

något som framförallt är användbart för studenter på lägre nivå. Detta innefattar de som 

inte gör större arbeten, uppsatser eller liknande och exkluderar de som befinner sig på 

en avancerad nivå, till exempel på magister eller masternivå; en liknande uppfattning 

görs också synlig i Spezi et als undersökning (2013). Dessa resonemang grundar sig i att 

discovery-verktygen underlättar för användaren om sökningar påbörjas i dessa, då de 
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ger tillgång till ett stort material utan att användaren behöver välja en specifik databas 

eller annan samling och att detta kan utföras på ett snabbt, effektivt sätt. 

Informationsbehovets storlek tas upp av respondenterna som en viktig faktor för hur 

pass användbara discovery-verktyg är för användarna. Om en student har ett 

grundläggande informationsbehov för en mindre uppgift i ett tidigt skede av sin 

utbildning kan discovery-verktyg räcka för att täcka upp detta informationsbehov; om 

en student har ett större informationsbehov, till exempel inför en uppsats eller annat 

större arbete, är ett discovery-verktyg inte tillräckligt för att täcka detta 

informationsbehov. Detta kan också kopplas till på vilken nivå i utbildningen som 

studenten befinner sig i.  

Discovery-verktyg möjliggör inte en strukturerad informationssökning och då det är 

svårt för användaren att veta hur många olika publikationer, databaser och annat som 

täcks in av sökningen; om det finns ett behov av att få en helhetsöversikt av vad som har 

skrivits om ett ämne är inte discovery-verktyg lämpade som det enda sökverktyget att 

utnyttja. Respondenterna lyfter fram att det är lätt att utföra själva sökningen med 

discovery-verktyget, i den mening att sökningen består av att användaren matar in ett 

önskat sökord och får ett antal träffar som korresponderar med sökorden. När 

sökträffarna visas och användaren ska navigera sig vidare kan det dock bli mer 

problematiskt. Tidigare forskning (till exempel Asher et al., 2013; Cassidy et al., 2014) 

konstaterar att vissa studenter använder discovery-verktygen på ett ostrukturerat och 

oreflekterande sätt; denna uppfattning gör sig också synlig hos respondenterna i denna 

undersökning. Både dessa tidigare studier och denna undersöknings respondenter lyfter 

fram att Google har påverkat hur studenter använder sig av discovery-verktygen, vilket 

framför allt blir synligt i hur studenter förlitar sig mycket på relevansrankning för att 

avgränsa sina sökningar. Genom att studenterna alltid får sökträffar finns en tanke att 

studenterna inte behöver reflektera över sökprocessens olika aspekter (Richardson, 

2013), vilket gör att de inte går vidare till andra platser för att hitta information, som till 

exempel ämnesspecifika databaser. 

Avsaknaden av kontrollerad vokabulär och ovetskapen om hur mycket som täcks in av 

indexet är några av de faktorerna som lyfts fram av respondenterna, vilket gör 

strukturerad sökning svårare. Detta är ett problem som det inte finns någon synbar 

lösning på i och med att discovery-verktygen indexerar metadata från olika källor, vilka 

har olika standarder för hur metadatan formuleras. Att metadatan skiljer sig åt så pass 

mycket medför också att relevansrankningsfunktionen får svårare att bedöma vad som 

är relevant och inte; relevansrankningen är också det som är mest kritiserat av 

respondenterna, samtidigt som studenter tycks sätta stor tillit till denna funktion (Asher 

et al., 2013). 

Flera respondenter menar att undervisning inte huvudsakligen handlar om att lära ut de 

söktekniska förutsättningar som behövs för att kunna använda olika sökverktyg; de 

menar att undervisningen försöker göra studenter redo för informationshantering inte 

bara i en studiekontext utan också i arbetslivet. Synen på lärande och 

informationskompetens har alltså drag av ett mer långsiktigt tänkande. Detta var något 

som togs upp av flera respondenter eftersom enkätfrågorna var formulerade utifrån 

förförståelsen att undervisning har ett fokus på att lära ut hur sökning olika typer av 

databaser och liknande sökverktyg fungerar. En respondent skriver till exempel: 
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Undervisning i informationssökning handlar inte om att använda ett verktyg utan om att 

lära studenterna skilja mellan vetenskapliga och inte vetenskapliga källor, om att hitta 

bra informationskällor (databaser etc), om att kunna söka systematiskt etc. Precis som 

att en kurs i matlagning inte handlar om att förstå hur spisen fungerar! 

Uppfattningen om användarundervisning fokuserad mot något specifikt sökverktyg 

väcker starka reaktioner och flera respondenter menar att 

informationskompetensfrämjandet är undervisningens fokus. Detta synliggörs också av 

den klara majoritet av respondenterna som menar att det finns ett behov av 

användarundervisning, oberoende av vilka sökverktyg som finns tillgängliga. Om det är 

discovery-verktygen som har medfört eller har påverkat att användarundervisningen 

skiftat fokus ifrån sökteknik till generell informationshantering och 

informationskompetensfrämjande, som till exempel Cmor och Li skriver om (2012), 

kan vi inte svara på med denna undersökning, men det är en intressant observation som 

skulle kunna vara ingången till vidare forskning.  

Under arbetet med denna uppsats och insamlandet av empirin har vi från 

respondenternas håll upplevt ett stort intresse och starka känslor inför detta 

ämnesområde. Detta uttrycks dels genom det stora intresset för att delta i 

undersökningen och dels genom kommentarer där bestämda åsikter och känslouttryck 

framkommit. Detta engagemang från bibliotekarierna indikerar att detta ämnesområde 

och dess olika beståndsdelar är något som ligger nära deras yrkespraktik, därmed är det 

också ett ämne som är aktuellt och relevant i ett större biblioteks- och 

informationsvetenskapligt sammanhang. I delar av vårt insamlade material synliggörs 

ett motstånd till discovery-verktyg. Angående frågan om sökverktygens betydelse för 

informationskompentens skriver en respondent till exempel att ”[d]iscoverysystem är ett 

sk "intelligent" verktyg. Intelligenta verktyg kan ofta ge korkade användare”. Den 

ekonomiska aspekten av discovery-verktygen lyfts också fram som en grund för 

potentiell konflikt, till exempel skriver en respondent: “Vi tar nog alltid upp det 

eftersom att det är det som vi "ska" använda när vi söker, det är det som finns på 

bibliotekets webbsida och vi har betalt massa pengar för det”. Denna uppsats har dock 

inget fokus på denna typ av motstånd eller konflikter, men detta skulle kunna vara en 

ingång till vidare forskning. Det bör dock tilläggas att den kvantitativa datan indikerar 

att flertalet av respondenterna är försiktigt positiva gentemot discovery-verktygen. 

Bibliotekariens roll som förmedlare av discovery-verktyget består av att ta upp de 

problem som är förknippade med verktyget, men också dess användningsområde. 

Respondenterna tycks vara ense om att discovery-verktygen är en bra sökingång, men 

att i nuläget räcker inte discovery-verktygen till att fungera som en ensam sökportal till 

bibliotekens samlingar. Undervisningen och referenssamtalen bör fokusera på att bredda 

och fördjupa studenters informationssökningsförmåga; detta borde få studenterna att 

både effektivt kunna använda olika sökverktyg, men samtidigt göra dem medvetna om 

vilka olika vägar som finns för tillgodase olika typer av informationsbehov. 
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7. Slutsatser 
 

I denna uppsats har vi kommit fram till att högskole- och universitetsbibliotekarier har 

en allmänt kritisk hållning till discovery-verktygen, vilken kommer till uttryck genom 

ett reflekterande förhållningssätt till dessa verktyg. I och med deras återkommande 

användning av verktyget har de tagit del av discovery-verktygens brister och styrkor, 

vilka de jämför och sätter i relation till diverse andra databasers funktioner och innehåll. 

Bibliotekarierna uppmärksammar framförallt bristerna hos verktyget, men lyfter även 

fram de användningsområden där discovery-verktygen fyller en funktion. 

Bibliotekariernas syn på studenternas förutsättningar att använda discovery-verktyg är 

sammankopplad med användarundervisning, då användarundervisning är ett medel för 

att förbättra studenternas förutsättningar. Bibliotekarierna uppfattar generellt att 

studenterna uppskattar discovery-verktygen, även om bibliotekarierna menar att 

studenter inte alltid använder verktyget till dess fulla potential. 

I denna undersökning framkommer det att discovery-verktygen förmedlas som vilken 

databas eller annat sökverktyg som helst; verktygen ges ingen särställning. De tendenser 

som framkommer är dels att discovery-verktygen tas upp i tidiga stadier av studenters 

utbildning och dels vid referenssamtal där informationsbehoven är mindre i sitt omfång. 

Dock menar vissa av de mer ämnesinriktade bibliotekarierna att discovery-verktyg inte 

har något användningsområde för dem, på grund av antingen sämre indexering inom 

ämnet i discovery-verktyget eller att bättre anpassade ämnesspecifika databaser finns 

tillgängliga. Bibliotekarierna lägger vikt vid användarundervisning som är mindre 

inriktat på att lära ut sökteknik och mer inriktad mot att främja informations-

kompentens.  
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124 enkätsvar insamlade 23e april - 7e maj, 2014. Finns i författarnas ägo. 



Denna enkät riktar sig till bibliotekarier vid högskole- och universitetsbibliotek. 
Enkäten innehåller frågor om Discovery-verktyg* och hur dessa används i 
arbetet, framförallt i kontakt med studenter.
Datan från denna enkät kommer att användas i en kandidatuppsats i Biblioteks- 
och Informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan (Högskolan i Borås).

Informationen vi utvinner från enkäten behandlas i enlighet med 
forskningsetiska principer och vi kommer inte att sprida information till tredje 
parter. Fritextkommentarer kan citeras i uppsatsen, men inte om de på något vis 
riskerar att avslöja informantens identitet.

Vid frågor om enkäten, undersökningen eller något annat kan ni kontakta oss på 
e-post :

[mailadress]

//Einar Hannerz & Mika Wiborgh

*=Discovery-verktyg är en typ av sökverktyg som möjliggör sökning i flera olika 
databaser/kataloger.
Det finns många olika benämningar på denna typ av sökverktyg(t.ex. Web-scale 
discovery, discovery system etc.), men i denna enkät används enbart termen 
Discovery-verktyg. Exempel på Discovery-verktyg är Summon, Ebsco Discovery 
Service och Primo. 

Fortsätt »

Bilaga 1: Enkät
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Tillhandahålls av

*Obligatorisk

Sida 1
Detta avsnitt innehåller ett fåtal frågor om dig och ditt arbete vid biblioteket.

Hur länge har du arbetat vid ditt nuvarande bibliotek? *

 0-3 år

 4-7 år

 8-11 år

 12 år eller längre

Vad heter/kallar du din tjänst?

 Bibliotekarie

 Biblioteksassistent

 Bibliotekspedagog

 Informatiker

 Undervisande bibliotekarie

 Kontaktbibliotekarie

 Övrigt: 

Har du direktkontakt med studenter i samband med
informationssökning? *
dvs. pass i informationsdisk/referensdisk, "boka bibliotekarie"-verksamhet eller liknande vägledning för
informationsökning.

 Ja, fler än fyra tillfällen i veckan

 Ja,  tre eller färre i veckan

 Nej

Kommentar

Håller du i användarundervisning för studenter? *
t.ex. introduktioner riktade till studenter angående hur biblioteket används eller kurser/workshopar i
informationssökning etc.

 Ja, fler än fyra tillfällen per termin

 Ja,  tre eller färre per termin

 Nej

Kommentar

40 % ifyllt
« Bakåt Fortsätt »
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*Obligatorisk

Sida 2
Här följer några generella frågor om discovery-verktyg.

Vad för typ av discovery-system har ni vid ert bibliotek? *

 Summon (Serial solutions)

 Primo (Ex-Libris)

 Ebsco discovery system (EBSCO)

 Vet ej

 Övrigt: 

Vad är din generella inställning gentemot discovery-
systemet? *

1 2 3 4 5

Missnöjd Mycket nöjd

Tycker du att det finns styrkor med discovery-systemet? *

1 2 3 4 5

Få styrkor Många styrkor

Tycker du att det finns brister med discovery-systemet? *

1 2 3 4 5

Få brister Många brister

Kommentar

Vad är din uppfattning om studenternas generella
inställning gentemot discovery-systemet?

1 2 3 4 5

Missnöjda Mycket nöjda

Hur ofta har studenter frågor om discovery-verktygets
funktioner? *

 Ofta

 Ibland

 Sällan

 Aldrig

 Ingen uppfattning
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Tillhandahålls av

discovery-verktyget? *

 Ofta

 Ibland

 Sällan

 Aldrig

 Ingen uppfattning

Kommentar

Vid referenssamtal används framför allt detta sökverktyg:
Välj det alternativ du använder mest.

 Discovery

 Utvalda databaser databaser

 Bibliotekskatalogen/OPAC

 Övrigt: 

Kommentar

Användarundervisning/workshopar fokuserar framför allt
på detta sökverktyg:
Välj det alternativ som du tycker stämmer mest överens.

 Utvalda databaser

 Discovery

 Bibliotekskatalogen

 Övrigt: 

Kommentar

60 % ifyllt

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

« Bakåt Fortsätt »

Hur ofta upplever du att studenter har problem med
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*Obligatorisk

Sida 3
Detta avsnitt innehåller några påståenden som du får ta ställning till. Detta gör du genom att 
markera det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning angående påståendet.
Efter varje påstående finns möjligheten att skriva en kommentar för att fördjupa sitt svar eller 
resonera kring påståendet.

"Discovery-verktygets funktioner är självförklarande" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning

Kommentar

"Studenter har god förståelse för hur man använder
discovery-verktyg" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning

Kommentar

"Studenter tycker att discovery-verktyget är lättanvänt" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning

Kommentar
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"Discovery-verktyget främjar studenters självständiga
informationssökning" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning

Kommentar

"Användarundervisning vid biblioteket involverar
Discovery-verktyg och hur dessa fungerar" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning

Kommentar

"Användarundervisning vid biblioteket bör i större
utsträckning involvera Discovery-verktyg och hur dessa
fungerar" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning

Kommentar

"Undervisning för informationssökning behövs, även om
sökverktygen blir allt mer lätta att använda" *

 Håller med

 Håller delvis med

 Håller delvis inte med

 Håller inte med

 Ingen uppfattning
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80 % ifyllt
« Bakåt Fortsätt »

Kommentar

Avslutande kommentar

« Bakåt Skicka
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Bilaga 2: Brev 

 

[Ämne:]  

Bibliotekariestudenter söker bibliotekarier till digital enkätundersökning om användandet av 

Discovery-system 

[Meddelande:] 

Hej! 

Vi heter Einar Hannerz och Mika Wiborgh och vi går nu sista året på 

Bibliotekarieprogrammet vid Högskolan i Borås. Just nu skriver vi vårt examensarbete, 

kandidatuppsatsen, och det är av denna anledning hör vi av oss till dig. 

Ämnet för denna uppsats kretsar kring Discovery-verktygs användande vid högskole- och 

universitetsbibliotek och hur dessa påverkar bibliotekariers arbete och förhållningssätt mot 

studenter.  

Vi söker bibliotekarier som kan tänka sig att avsätta lite tid till att fylla i vår enkät. 

Deltagandet i undersökningen är helt anonymt och tar bara några minuter. De personer som 

vi söker för denna undersökning är framförallt undervisande bibliotekarier som har 

kontakt med studenter i samband med informationssökning.  

Här är länken till enkäten: 

[länk till enkäten] 

Onsdagen den sjunde maj(7/5-14) har vi som deadline för enkäterna. 

Vi skulle uppskatta mycket om ni kunde vidarebefordra vårt önskemål till personal vid 

biblioteket som du anser uppfyller det vi eftersöker. 

Tack så mycket för din tid!  

Mvh Einar Hannerz och Mika Wiborgh 

 



Bilaga 3: Lista över kontaktade bibliotek 

 

 

Blekinge Tekniska Högskola. Biblioteket 

Chalmers bibliotek  

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH biblioteket 

Göteborgs universitetsbibliotek 

Högskolan Dalarna. Biblioteket 

Högskolan i Gävle. Biblioteket 

Högskolan i Halmstad. Biblioteket 

Högskolan i Jönköping. Biblioteket 

Linnéuniversitetet i Kalmar svarar ihop med Växjö 

Högskolan i Skövde. Biblioteket 

Högskolan Kristianstad Lär och Resurscentrum 

Högskolan Väst, Biblioteket 

Karlstads universitetsbibliotek 

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket 

Kungl. Tekniska högskolans bibliotek  

Linköpings universitetsbibliotek 

Luleå universitetsbibliotek 

Lunds universitets bibliotek 

Malmö högskola. Bibliotek och IT 

Mittuniversitetets bibliotek 

Mälardalens högskolas bibliotek 

Polishögskolans bibliotek 

Stockholms universitetsbibliotek 

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek 

Södertörns högskolebibliotek 

Umeå universitetsbibliotek 

Uppsala universitetsbibliotek 

Örebro universitetsbibliotek 
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