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Abstract 
This bachelor thesis in Library and Information science (LIS) aims to examine faculty 
perceptions of what constitutes and legitimizes an academic library. Academic libraries 
have experienced immense changes in the last several decades, mainly due to techno-
logical advances such as electronic resources, but also the increase in students, teachers 
and researchers. Many libraries are trying to to provide new services and expertise to 
remain indispensable to users, which contributes to a fragmented image of academic 
libraries. 
 
This study addressed the following research questions: 

• What are teachers’ and researchers’ expectations of an academic library? 
• How do teachers and researchers think about access and resources? 
• What are teachers’ and researchers’ perceptions of future academic libraries? 

 
The study was conducted using a qualitative approach where eight faculty members 
with experience of being both a teacher and a researcher were interviewed at the Faculty 
of Health and Society at Malmö University. The data was analyzed using an analytical 
framework of legitimacy and documentality deriving from Professor Joacim Hansson 
(2015), but adapted to fit the study. The analytical framework mainly contributed in 
clarifying which library resources and services can be considered either essential or 
mostly facilitating. The findings show that faculty perceives the academic library as 
crucial for their work, especially for giving access to printed or electronic literature, 
guiding users in how to find and value relevant information, assisting in publishing 
matters and in education. However, faculty also considers resources and supportive 
services intrinsically non-essential to teaching and research as relatively important, and 
truly values the personal contact with the librarians. The results indicate that academic 
libraries will persist in the foreseeable future, though an informed strategy is necessary. 
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1 Inledning 
Vad ska eller bör ingå i ett högskolebibliotek? Det är inte så lätt att svara på som det 
kanske förefaller. I bibliotekslagen från 2013 står att alla universitet och högskolor ska 
ha tillgång till högskolebibliotek som ska ”svara för biblioteksverksamhet inom de 
områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan” 
(SFS 2013:801, 2013, 12 §), men närmare än så preciseras inte uppdraget. Detta ger 
utrymme för vitt skilda tolkningar av vad ett högskolebibliotek ska eller bör vara. 
Många bibliotek försöker öka sitt värde gentemot målgrupperna genom att tänka över 
och förändra vilka resurser de tillhandahåller och vilka tjänster de erbjuder. Min 
ursprungliga tanke var att utvärdera hur lärare och forskare på ett forskningsbibliotek 
uppfattade ett genomförande av meröppet, det vill säga att biblioteket hålls öppet fler 
timmar fast då utan bibliotekarier. Efterhand stod det klart att frågan om meröppet inte 
verkade innebära något personligt mervärde för lärare och forskare utan de såg det mest 
som någonting positivt för studenterna. Då hade emellertid redan nyfikenheten väckts 
på hur lärare och forskare uppfattar vad som ryms i begreppet forskningsbibliotek. Jag 
arbetar själv extra på ett forskningsbibliotek och har hört kolleger prata om olika 
insatser av forskarstöd vilket givit uppfattningen att de anser att det är ett viktigt område 
för biblioteket att arbeta med. Men vad anser lärare och forskare själva, hur uppfattar de 
forskningsbibliotek? De stora förändringar som forskningsbibliotek genomgått på 
senare tid torde även ha påverkat användarnas föreställningar om biblioteket som 
institution, men om detta vet vi inte så mycket. Mycket forskning fokuserar på 
bibliotekarier och hur deras roll förändrats eller vilka kompetenser de ska ha. Denna 
uppsats vill vända på perspektivet och istället undersöka hur några av användarna 
uppfattar vad biblioteket är och vad som legitimerar dess existens: är det samlingarna, är 
det bibliotekarierna, är det lokalerna eller är det något annat? För att försöka fylla på i 
denna kunskapslucka avser jag intervjua några lärare och forskare vid Fakulteten för 
Hälsa och samhälle på Malmö högskola om deras uppfattningar om forskningsbibliotek. 
 
1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt klargörs användningen av termen forskningsbibliotek och beskrivs några 
av de faktorer som bidragit till de förändringar som svenska forskningsbibliotek upplevt 
de senaste decennierna i form av politiska beslut och framväxande teknik som inneburit 
allt från onlinekataloger och elektroniska artiklar till open access och bibliometri. 
Vidare berörs hur Kungliga biblioteket samordnat och utvecklat informations-
försörjningen samt ges en bild av organisationen på nutida svenska forskningsbibliotek. 
 
1.1.1 Termen forskningsbibliotek 
Först ett klargörande av min användning av termen forskningsbibliotek. I litteraturen 
används många olika termer för universitets- och högskolebibliotek. I bibliotekslagen 
används termen högskolebibliotek, andra vanliga benämningar är vetenskapliga 
bibliotek och akademiska bibliotek. Numera används ofta termen forskningsbibliotek 
som sammanfattande beteckning för universitets- och högskolebibliotek, Kungliga 
biblioteket (KB) samt ett fyrtiotal specialbibliotek (Thomas, 2014). I min text åsyftas 
med forskningsbibliotek enbart universitets- och högskolebibliotek på universitet och 
högskolor som bedriver forskning. 
 
1.1.2 Forskningsbiblioteks förändrade förutsättningar 
Forskningsbibliotek har de senaste decennierna genomgått stora förändringar vilket 
utförligt beskrivs av Thomas (2014) i Vetenskapen och biblioteken: en översikt av 
Sveriges universitets- och högskolebibliotek, en rapport utgiven av Svensk biblioteks-
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förening samt Wallén (2014) i E-resursernas påverkan på universitets- och högskole-
biblioteken – en historia om IT, infrastruktur och makt, en rapport utgiven av Kungliga 
biblioteket. Huvuduppgiften för forskningsbibliotek är densamma som förr: att 
tillhandahålla information och ge service till forskare, lärare och studenter – men med 
teknikens inmarsch på biblioteken har verksamheten genomgått omfattande utveckling. 
Wallén sammanfattar hur e-resurser påverkat forskningsbibliotek år 1988–2012:  
 

biblioteken [har, min anm.] gått från den klassiska rollen inom akademien som 
inneburit att samla in organisera, spara och tillhandahålla det vetenskapliga 
materialet på plats, till att tillhandahålla digitala tjänster som ger access till relevant 
litteratur i digital form. (Wallén, 2014, s. 9) 

 
Tidigare var det forskare som var den mest prioriterade användargruppen för 
forskningsbibliotek men idag tar studenterna allt större plats, inte minst på det fysiska 
biblioteket där forskare inte längre vistas lika ofta som förr (Thomas, 2014).  
 
1.1.3 Högskolereformer 
Före 1968 års utbildningsutredning var forskarna de vetenskapliga bibliotekens 
viktigaste målgrupp men på sjuttiotalet flyttades fokus mot studenterna, vilka också 
blev allt fler (Thomas, 2014). Högskolereformen 1977 innebar att en rad nya högskolor 
inrättades (Wallén, 2014) och att högskolans eller universitetets styrelse förfogade över 
samtliga resurser (tidigare fick biblioteken anslagen direkt från Universitetskanslers-
ämbetet) vilket knutit biblioteken och lärosätena närmare samman (Thomas, 2014). 
Högskolereformen 1993 innebar att staten lät lärosätena få större inflytande över beslut 
rörande antagning av studenter och utbildningsutbud och resurserna för både grund-
utbildning och forskning ökade: studenterna fördubblades mellan 1990 och 2004 och 
forskarna ökade från ca 14 000 år 1992 till närmare 20 000 år 2002, vilket ökade 
behovet av en effektiv informationsförsörjning (Wallén, 2014). Högskoleutredningen 
presenterade 1990 ett betänkande där det rekommenderades att biblioteksverksamheten 
skulle fokusera mindre på att sköta om sina samlingar och mer på att bli en pedagogisk 
resurs med service till forskare, lärare och studenter (Thomas, 2014).  
 
1.1.4 Ny teknik 
Med ny teknik började biblioteken användas på helt nya sätt. Wallén (2014) beskriver 
hur forskningsbiblioteken byter till nya biblioteksdatasystem i slutet av 1990-talet och 
tack vare Internet och nya webbgränssnitt kan användare söka i katalogen online, be-
ställa böcker, låna om och reservera – först på campus och så småningom även utanför 
lärosätet. Redan år 2000 var över hälften av det totala antalet tidskrifter på forsknings-
biblioteken elektroniska och 2012 var andelen 89 % (ibid.). Från att ha behövt leta fram 
en referens till en artikel, gå till biblioteket och läsa den fysiska tidskriften går det idag 
att söka, hitta och ladda ner artiklar på egen hand; numera sitter studenterna på 
biblioteket medan forskarna använder biblioteket från sina arbetsrum (ibid.). Wallén 
(2014) menar att utvecklingen som forskningsbiblioteken genomgått har sin grund i för-
ändringarna inom den vetenskapliga publiceringen vilket i huvudsak handlar om över-
gången från tryckta till elektroniska vetenskapliga tidskrifter. Däremot menar hon att det 
är svårare att redan nu se vad e-boken kommer innebära för forskarna och biblioteken.  
 
1.1.5 Kungliga biblioteket 
Regeringen gav 1988 Kungliga biblioteket (KB) ansvaret att samordna och utveckla 
studenters och forskares informationsförsörjning och KB inrättade två nya enheter: 
LIBRIS-avdelningen och ett sekretariat för nationell planering och samordning, 
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BIBSAM, samt började bygga strukturer i samarbete med högskole- och universitets-
biblioteken (Wallén, 2014). BIBSAM-konsortiet skapades 1996 i syfte att skapa bättre 
villkor och bättre priser för forskningsbibliotek som vill öka sitt innehav av elektroniska 
tidskrifter, särskilt i paket som Big deal (Wallén, 2014), och tecknar idag licensavtal för 
elektroniska tidskrifter och databaser å svenska universitet, högskolor, myndigheter och 
statliga forskningsinstituts vägnar (Wideberg, 2016). 
 
1.1.6 Open access 
Vetenskapsrådet (2016) är den största forskningsfinansiären i Sverige och kräver sedan 
2010 att forskare som de finansierar ska publicera med open access, vilket innebär att 
forskningsresultaten ska göras gratis tillgängliga att läsa och ladda ner från Internet 
(gäller än så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferens-
rapporter och inte monografier eller bokkapitel). Forskare kan välja mellan att arkivera 
redan publicerade artiklar i öppet sökbara databaser eller publicera i tidskrifter som 
redan praktiserar open access. Vetenskapsrådet motiverar dessa regler med att flera 
studier visat att forskning som publicerats som open access sprids snabbare och citeras 
oftare, samt att open access kan bidra till samhällsutvecklingen genom att fler 
professioner kan ta del av forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2016).  
 
1.1.7 Dagens forskningsbibliotek 
Hur bibliotek på olika högskolor och universitet är organiserade skiljer sig naturligtvis 
åt, men Thomas sammanfattar likheterna i organisationen i följande rubriker:  
 

•  Informationsförsörjning 
•  Lärande- och forskarstöd 
•  Digitala tjänster 
•  Webb och media/kommunikation 
•  Publiceringsstöd 
•  Pedagogisk utveckling 
•  IT-funktion 
•  Kundservice (Thomas, 2014, s. 66) 

 
Thomas menar att nyckelordet är informationsförsörjning, vilket kan rymma ”tekniska 
lösningar och system, digitala tjänster och digitalisering, pedagogiskt stöd i sök-
processen, publiceringsstöd, förvärvsfrågor och biblioteket som informationsmiljö” 
(2014, s. 66). Stora resurser satsas på pedagogiska insatser för att höja informations-
kompetensen hos studenter, lärare och forskare, som kännedom om informations-
processer, kunskap om söksystem samt granskning och värdering av information. 
Många bibliotek har själva börjat publicera sitt lärosätes avhandlingar, rapporter och 
vetenskapliga artiklar och vissa bibliotek har även satsat på utveckling av bibliometrisk 
kompetens för att skapa beslutsunderlag för ranking och kvalitetsmätning. En del 
bibliotek betraktar sig nu som en del av kärnverksamheten på lärosätet. Uppbyggnad 
och omhändertagande av fysiska samlingar är något som minskat på forsknings-
biblioteken och allt större andel av förvärvsanslagen går till e-resurser; i genomsnitt går 
drygt 80 % till licensierade databaser och andra e-resurser. Användningen av e-resurser 
ökar stadigt och överstiger nu vida utlåningen av fysiska dokument. Thomas lyfter 
frågan om hur forskningsbibliotek ska förhålla sig till de tryckta samlingarna: ska de 
fortsätta att ses ur det lokala perspektivet eller krävs det ett gemensamt förhållningssätt i 
form av en långsiktig lösning för att säkra tillgången till det tryckta materialet, 
exempelvis riktlinjer för ett nationellt program för digitalisering (Thomas, 2014).  
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2 Problemformulering och syfte 
Bilden av ett forskningsbibliotek som en tyst och stilla plats dit man går för att bläddra 
bland tidskrifter, söka efter material i en katalog, slå sig ner för att läsa en bok, kopiera 
en artikel eller beställa ett fjärrlån har förändrats åtskilligt då det numera finns tillgång 
till så mycket resurser från närmaste dator. Förr var forskare den främst prioriterade 
målgruppen men numera satsas det också mycket på studenter. Där forskningsbiblio-
teket förut var en bestämd plats med visst innehåll och service, är det numera inte lika 
lätt att definiera vad forskningsbibliotek är eller bör vara och vad som berättigar deras 
fortsatta existens. Thomas beskriver forskningsbibliotekens lyhördhet: 
 

Beredvilligheten att åta sig nya uppgifter har inneburit att konturerna för högskole-
bibliotekens verksamhetsområde blivit vagare. Samtidigt kan detta ha varit en 
bidragande orsak till att biblioteken alltmer blivit en integrerad del av forskning 
och undervisning. En utveckling som skulle kunna resa farhågor om en seger till 
döds. Om man å andra sidan gjorde tankeexperimentet att högskolebiblioteken i allt 
väsentligt hade hållit fast vid ett mer traditionellt tjänsteutbud, bleve nog slutsatsen 
att biblioteken i dag skulle ha haft rollen som kuriosakabinett och att andra aktörer 
hade tagit hand om informationsförmedling inom den högre utbildningen. 
(Thomas, 2014, s. 11). 

 
För att inte förpassas ut i lärosätets periferi har det alltså varit nödvändigt för 
forskningsbibliotek att ta sig an andra uppgifter än de traditionella, men de stora 
anpassningarna till olika användares behov har samtidigt gjort att biblioteks-
verksamheten kan uppfattas som tämligen splittrad med olika åsikter om vad som bör 
ingå. Den tekniska utvecklingen går fortfarande snabbt vilket innebär att även 
biblioteksanvändarnas behov kan förändras snabbt. Forskningsbibliotek behöver hålla 
sig uppdaterade om vilka behov olika användare har just nu men även fundera kring 
vilka behov de kan tänkas ha i framtiden, för att på så sätt kunna agera proaktivt. 
Förvisso är det omöjligt att veta exakt vad som kommer hända i framtiden, men genom 
att titta på här och nu fås en klarare bild av hur forskningsbibliotek uppfattas idag vilket 
i sig kan ge ledtrådar om vad som väntar morgondagens forskningsbibliotek. Det ökar 
chanserna att i god tid framgångsrikt bemöta kommande svårigheter samt dra nytta av 
potentiella möjligheter. 
 
2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares och forskares uppfattningar om vad 
som utgör och legitimerar ett forskningsbibliotek. För att utforska detta har följande 
forskningsfrågor tagits som utgångspunkt:  
 

• Vad har lärare och forskare för förväntningar på ett forskningsbibliotek? 
• Hur tänker lärare och forskare kring tillgänglighet och resurser? 
• Vad har lärare och forskare för uppfattning om framtidens forskningsbibliotek? 

 
Avsikten är inte att ta reda på hur lärare och forskare använder forskningsbibliotek utan 
hur de uppfattar dem. Även personer som inte är lärare eller forskare på en högskola 
eller ett universitet kan ha åsikter om vilka uppfattningar lärare och forskare har, men 
deltagarna i undersökningen är avgränsade till enbart lärare och forskare själva.  
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Tidigare forskning har vållat en del bekymmer, då jag inte hittat så mycket som rör just 
hur lärare och forskare uppfattar vad som utgör eller legitimerar ett forskningsbibliotek. 
Därför har jag läst litteratur som beskriver forskningsbibliotekens situation i Sverige 
samt internationell forskning som ligger nära ämnet och bland annat behandlar hur ett 
biblioteks värde uppfattas, olika sätt att utvärdera bibliotek, hur bibliotek används, hur 
bibliotek kan bidra till forskningsproduktion samt hur ny teknik och service påverkar 
biblioteksverksamheten. Först behandlas det svenska läget och sedan gås ett urval av 
den internationella forskningen igenom. 
 
3.1 Svenska forskningsbibliotek 
I bakgrunden gavs en bild av hur svenska forskningsbibliotek är organiserade. Svensk 
biblioteksförening synliggör i sin rapport Effektiv vetenskaplig kommunikation: för 
forskning, utbildning och nyttiggörande (Samuelsson et al., 2015) forskningsbiblio-
tekens betydelsefulla roll där de menar att digital information och digital publicering 
ställer nya krav på resurser och kompetens men också bidrar med att ge biblioteken en 
ny roll, inte minst vad gäller lärosätenas publiceringsverksamhet och den vetenskapliga 
kommunikationen. De traditionella uppgifterna att samla, ordna och tillhandahålla 
informationsresurser för användarna har kompletterats med insatser för att tillgänglig-
göra egna informationsresurser utanför den egna organisationen. Det har också blivit 
viktigare att stödja forskare med publiceringsstrategier och ansökningar om externa 
forskningsmedel. Samuelsson et al. identifierar några områden där de anser att  
insatser är nödvändiga för forskningsbibliotekens framtida verksamhet: 
 

•  Effektivisera hanteringen av fysiska samlingar  
•  Samordna myndigheternas digitala informationsförsörjning 
•  Se över upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå 
•  Ta ställning för öppen tillgång [open access, min anm.] på nationell nivå 
(Samuelsson et al., 2015, s. 10–11, 65–68) 

 
Samuelsson et al. menar att det behövs ett nationellt helhetsansvar för forskningens 
behov och nationella strategier för att säkra långsiktig tillgång av de fysiska 
samlingarna. De säger att det behövs en övergripande strategi för att även myndighets-
bibliotek och specialbibliotek ska få tag i digitala resurser. De lyfter vikten av den fria 
tillgången till information och kunskap, framför allt genom open access, och menar att 
den upphovsrättsliga lagstiftningen på europeisk nivå är föråldrad och behöver ses över. 
Slutligen anser de att även forsknings- och myndighetsdata bör inkluderas i open access, 
men att tillgängliggörandet måste överensstämma med svensk lagstiftning. 
   
I en masteruppsats undersökte Dündar (2016) digitala miljöer på svenska högskole- och 
universitetsbibliotek och fann att bibliotekens digitala satsningar i huvudsak fokuserats 
på att samla resurser samt bygga upp databaser, men inte så mycket på design och 
utformning med användbarhet i åtanke. Dündar menar att användares önskemål och 
behov inte är samma i den digitala världen som i den fysiska miljön och anser att biblio-
teken behöver ta större hänsyn till användarna när de tillgängliggör digitala resurser.  
 
3.2 Uppfattningar om och användning av forskningsbibliotek 
Borrego och Anglada (2016) undersökte i en enkät på tolv katalanska universitet hur 
övergången från tryckt till elektronisk vetenskaplig kommunikation har påverkat 
akademisk fakultetspersonals informationsbeteende och uppfattningar om forsknings-
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bibliotek. De fann att vetenskapliga artiklar är den överlägset främsta informations-
resursen för forskningsändamål och också värderas högst, men att en stor majoritet även 
använder referenslitteratur och forskningshandböcker och ungefär hälften använder 
monografier. De vetenskapliga artiklarna är även den rekommenderade huvudkällan vid 
studentundervisning på avancerad nivå och nästan lika vanlig som kursböcker och 
monografier på grundnivå. Fakultetspersonalen föredrog att läsa hela böcker (86 %) 
eller ett bokkapitel (68 %) på papper. Det elektroniska formatet föredrogs vid letande av 
information i ett bestämt ämne och vid analys av bibliografiska referenser. När 
fakultetspersonalen ska utföra en bibliografisk sökning föredrar de att börja i databaser, 
men många använder även sökdatorer på Internet och menar att fritt tillgängligt material 
också är viktigt för dem. Om de redan har en bibliografisk referens väljer de dock helst 
bibliotekskatalogen. Studiens resultat visar att fakultetspersonalen är intresserade av att 
få forskningsstöd från biblioteket och att de flesta fortfarande betraktar sig som i hög 
grad beroende av biblioteket för att kunna utföra forskning. Borrego och Anglada 
jämförde sina resultat med tidigare forskning och fann att i dagens globaliserade 
vetenskapliga strävan uppvisar forskare världen över liknande informationsbeteende. 
 
Robertson (2015) intervjuade nio rektorer på kanadensiska forskningsintensiva 
universitet för att ta reda på hur de uppfattar sina forskningsbibliotek. Rektorerna har 
naturligtvis en annan roll än lärare och forskare, men kan ändå ge en bild av hur 
institutionen ser på biblioteket. Robertson fann att de anser att biblioteket ger betydelse-
fulla bidrag till forskning och studenters lärande, särskilt genom tillgängliggörandet av 
information och den framväxande rollen som plats. Han fann få tecken som ifrågasatte 
fortsatt relevans eller livskraft för de här forskningsintensiva universiteten, utan 
rektorerna ansåg att med fortsatt utveckling av biblioteken ser framtiden ljus ut för dem. 
Vissa av rektorerna verkade se nya roller för bibliotekarierna där de inte bara tillhanda-
håller material utan blir en mer integrerad del av institutionen. Andra områden av 
biblioteksexpertis, som vetenskaplig kommunikation, föreföll något mindre bekant för 
rektorerna, varför Robertson anser att biblioteken behöver tänka över sin strategi.  
 
Khan (2012) undersökte användares uppfattningar om biblioteks effektivitet på fyra 
olika universitet i Indien och kom fram till att den beror på en rad olika faktorer som 
resurser, service och aktiviteter. Bibliotek som bedömdes ha tillräckligt bra samlingar 
och som involverade användare i utvecklingen av samlingarna bedömdes som mer 
effektiva. Den mest använda tjänsten på biblioteket för fakultetspersonal och forskare 
var fotokopiering och först på andra hand kom internettillgång och databaser/tidskrifter 
online (Khan, 2012), varför det nog går att utgå från att situationen för lärare och 
forskare i Indien skiljer sig en del från förhållandena i Sverige. Det är emellertid ett 
exempel på att biblioteksverksamhet inte är något statiskt utan något som ständigt 
utvecklas, då just samlingarna tidigare ansågs vara det viktigaste även på svenska 
bibliotek (Thomas, 2014; Wallén, 2014). 
 
Ett annat exempel på hur uppfattningarna om biblioteksverksamheten starkt påverkas av 
utbudet finns i en studie av ett forskningsbibliotek i Nigeria av Oyewole och Adetimirin 
(2015). De fann att drygt 60 % av universitetslektorerna och nästan 80 % av doktor-
anderna inte var nöjda med bibliotekets resurser och funktioner, vilket kom sig av att 
biblioteket inte lyckades tillhandahålla uppdaterade informationsresurser och moderna 
biblioteksfunktioner. Vid en titt på deras hemsida (http://library.ui.edu.ng) framgår dock 
att biblioteket planerar att skapa en OPAC (Online Public Access Catalogue) över sina 
samlingar samt beslutat sig för att prenumerera på en rad elektroniska databaser, varför 
resultatet kan förmodas bli annorlunda vid en uppföljande undersökning. Här i Sverige 

http://library.ui.edu.ng/
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känns det snudd på som en kliché att säga att forskningsbibliotek måste tillhandahålla 
relevanta källor och funktioner – det är något som vi praktiskt taget tar för givet. Men vi 
måste beakta att allt kan förändras – saker vi inte ens kan föreställa oss idag – och då är 
det centralt att vara medveten om vad som lägger grunden till att lärare, forskare och 
studenter kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och det är framför allt att 
hitta och komma åt relevant information, som vetenskapliga artiklar, vilket exemplet 
från Nigeria tydligt åskådliggör. 
 
Walters (2016) har i en studie undersökt hur olika variabler påverkar den vetenskapliga 
produktionen hos bibliotekarier på forskningsbibliotek i USA. I sin genomgång av 
tidigare forskning går han igenom subkulturer för bibliotekarier respektive fakulteter 
och refererar till forskning som undersökt fakulteters subkultur:  
 

More recent studies have investigated the faculty subculture, identifying common 
elements that transcend disciplinary and institutional differences: devotion to the 
discovery and transmission of knowledge, respect for evidence, insistence on 
individual autonomy, support for academic freedom, orientation toward an 
academic discipline rather than a particular university, and responsibility to the 
international community of scholars. (Walters, 2016, s. 819) 

 
Referaten i citatet ovan hänvisar till källor från 1984, 1987 och 1988, vilket kanske inte 
bör kallas nyare studier, men det är å andra sidan inte säkert att dessa uppfattningar om 
akademin, vetenskap och kunskapsspridning förändrats särskilt mycket sedan dess. Det 
illustrerar också problemet att hitta nyare forskning om uppfattningar på fakulteter. 
 
3.3 Förväntningar på, värde av och utvärdering av forskningsbibliotek 
Ett sätt att närma sig biblioteksanvändares uppfattningar och preferenser är att mäta och 
utvärdera. Det finns gott om forskning som mäter och utvärderar forskningsbibliotek, 
exempelvis med hjälp av LibQUAL+ som är en tjänst som används internationellt för 
att mäta och jämföra biblioteksanvändares förväntningar och hur väl bibliotek lyckas 
uppfylla dessa förväntningar. Användarnas önskemål och åsikter om servicekvalitet kan 
användas för att fatta beslut om vad biblioteket bör satsa resurser på.  
 
Några som använt sig av LibQUAL+ i sin forskning är Nicol och O’English (2012), 
vilka jämförde LibQUAL+-undersökningar från amerikanska universitet mellan 2003 
och 2009. De fann att den trend de sett i en egen studie även stöddes nationellt. Trenden 
innebar att fakultetspersonal som utnyttjar biblioteksresurser är mer nöjda med 
biblioteksservicen samt har större förväntningar på vad biblioteket kan erbjuda än de 
som inte använder sig av biblioteket lika mycket. Detta kan vara relevant för min 
undersökning med tanke på urvalet, se avsnitt 8.5.2 Metodkritik. Nicol och O’English 
fann även att förväntningarna på vad ett forskningsbibliotek ska göra samt erbjuda 
minskar bland studenter men stadigt ökar bland fakultetspersonal och de menar att 
forskningsbibliotek måste kunna möta fakultetspersonalens ökande förväntningar, för 
annars kommer biblioteken inte längre ses som lika relevanta för fakulteterna eller 
värderas lika högt av dem. Vidare beskriver de forskare på fakulteterna som själv-
ständiga, i huvudsak självsäkra biblioteksanvändare som föredrar att arbeta från sina 
egna datorer och kontor och som inte alltid är medvetna om vilket värde och/eller 
service biblioteket erbjuder, men som ofta är villiga att lära sig om nya redskap eller 
tekniker som kan förenkla och effektivisera forskningsarbetet. Nicol och O’English 
menar att biblioteken behöver hitta sätt att stärka kontakten och kommunikationen 
mellan biblioteket och fakulteterna. 
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Guthrie och Housewright (2011) beskriver en enkätundersökning, Ithaka S+R’s Faculty 
Survey, som genomförts fyra gånger vart tredje år (2000, 2003, 2006 och 2009) och 
som ger insikter i hur amerikanska fakulteters attityder till och användning av elekt-
roniska media och teknologier har utvecklats över tid. De menar att dagens forsknings-
metoder inte som förr behöver förlita sig på bibliotekets tryckta samlingar utan det finns 
numera ett flertal alternativa sätt att komma åt information, vilket gör att biblioteket för 
att inte upplevas som irrelevant behöver tänka över vilken roll det har och ska ha. I den 
senaste undersökningen från 2009 fann de två nya roller för biblioteket: pedagogiskt 
stöd i undervisning och stöd till forskningsverksamhet. Dessa nya roller värderas ännu 
inte lika högt av fakultetens personal som förvärv och bevarande av samlingar, men 
Guthrie och Housewright varnar för faran av att biblioteket bara anpassar sin verksam-
het kring det som just nu uppskattas mest av fakulteterna, eftersom det kan innebära att 
de missar sin chans att förnya sig och faktiskt vara relevanta för användarna även i 
framtiden. Samtidigt finns det ingen poäng med att biblioteket uppfinner och utvecklar 
uppgifter och tjänster som användarna inte är intresserade av eller behöver. Författarna 
menar vidare att om tryckta böcker kommer gå över i elektroniska versioner i sådan stor 
omfattning som tryckta tidskrifter redan gjort så kan en betydligt större andel av 
bibliotekets kärnverksamhet påverkas. 
 
Ett annat vanligt sätt att utvärdera bibliotek är att undersöka dess värde för användarna. 
Oakleaf (2010) gör i rapporten Value of Academic Libraries en grundlig samman-
fattning (främst med amerikanskt fokus) av forskning kring forskningsbiblioteks värde, 
särskilt inom ramen för övergripande institutioner. Hon menar att bibliotek behöver 
undersöka vad dess institution har för mål och sedan utvärdera i vilken utsträckning 
dessa mål uppfylls, och hon ger talrika förslag på vilka målbilder som kan undersökas 
och hur de kan uppnås. Oakleaf understryker att det är nödvändigt att forsknings-
bibliotek blir bättre på att påvisa sitt eget värde, men att de samtidigt bör vara medvetna 
om att processen inte handlar om att bevisa sitt värde utan att kontinuerligt öka det: ”the 
demonstration of value is not about looking valuable; it’s about being valuable 
[Oakleafs fetstil]” (Oakleaf, 2010, s. 140). 
 
Ytterligare ett projekt som undersökte biblioteks värde var LibValue, ett treårigt projekt 
som undersökte forskningsbiblioteks värde i form av både return-on-investment (ROI) 
samt i fråga om ett bredare perspektiv som värde av samlingar och undervisning 
(http://www.libvalue.org/home). Tenopir (2012), som var med och ledde LibValue-
projektet, delar upp värde i tre huvudkategorier: implicit värde (mäta användning, som 
antal nedladdningar eller utlån), explicit värde (undersöka kvalitativt, som intervjuer 
med användare) och beräknat värde (ekonomiska kalkyler, som ROI). Hon menar att 
olika sätt att mäta ett biblioteks värde inte bara kan användas till att få reda på 
nuvarande värde för institutionen utan också kan användas för prioriteringar kring 
bibliotekets framtida utbud och service. Tenopir framhåller att det är en stor fördel att 
använda sig av flera metoder eftersom en enda metod sällan ger en fullständig bild. 
 
Creaser och Spezi (2014) antog ett annat förhållningssätt till värde än det i LibValue 
men som föreslogs av Tenopir (2012): att undersöka kvalitativt. Creaser och Spezi 
(2014) undersökte värdet och uppfattningar av värde av forskningsbibliotek för lärare 
och forskare genom att studera relationerna mellan bibliotek och akademiska institu-
tioner på universitet, för att på så sätt kunna lyfta fram och visa goda exempel. Det 
genomfördes åtta fallstudier med intervjuer med bibliotekarier, lärare och forskare i 
USA, Storbritannien, Norge och Sverige och därtill även enkäter i samma länder samt 
från ytterligare länder runt om i världen. De fann att forskningsstöd var märkbart mindre 

http://www.libvalue.org/home
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än undervisningsstöd, dels för att bibliotekarier ofta har svårt att uttrycka vad de kan 
erbjuda samt ibland saknar självförtroende för att närma sig forskarna som ofta upplevs 
som ointresserade eller uppvisar territoriellt beteende och dels för att det arbetet 
offrades för att kunna tillgodose krav på studenternas lärande. Alla universitet i studien 
hade anammat något slags partnerskap i studentundervisningen och befann sig någon-
stans mellan inbäddade bibliotekarier (se även Blake et al. i avsnitt 3.4 Service och stöd 
på forskningsbibliotek) och fullt utvecklat samarbete i undervisningen. Utbildnings-
samarbetet gällde dock inte alla institutioner men var särskilt utbrett just inom hälso-
vetenskaperna. Några universitet erbjöd tjänster som kan betraktas ligga utanför biblio-
tekets ansvarsområden, exempelvis videoproduktion, teknisk hjälp att använda pod-
caster, wikis eller webbplatser/bloggar. Bibliotekarierna ville gärna utveckla forskarstöd 
i form av stöd kring open access, bibliometri samt samarbete med att skriva forsknings-
anslagsansökningar. Ett universitet hade inrättat en tjänst som dataspecialistbibliotekarie 
för att hjälpa forskare att få ett ökat värde av sin data genom organisering, beskrivning, 
spridning och bevarande av data, vilket också kan leda till större forskningsanslag för 
forskarna. I fallstudierna uttryckte inte forskarna något större behov av hjälp vid syste-
matiska litteraturstudier, medan de tvärtom gjorde det i enkäterna. Creaser och Spezi 
menar att bibliotekarierna har utvecklat nya färdigheter och kompetenser och skapat nya 
roller men att fakulteterna ofta inte är medvetna om dessa förändringar, varför de ser det 
som ytterst viktigt att forskningsbibliotek blir bättre på att kommunicera och marknads-
föra vad de kan erbjuda. De menar att byggandet av personliga relationer är kärnan i 
framgångsrika partnerskap där goda kommunikationer är av avgörande betydelse. 
 
3.4 Service och stöd på forskningsbibliotek 
Kaatrakoski och Lahikainen (2016) beskriver hur tekniska framsteg och digitala 
bibliotekssamlingar gjort att forskare inte som förr är beroende av att besöka det fysiska 
biblioteket. Alla forskare är dock inte medvetna om att många av de digitala resurser de 
använder tillgängliggörs av just biblioteket och författarna citerar en bibliotekarie de 
intervjuat som menade att vissa forskare inte tycker att de behöver biblioteket eftersom 
de ändå hittar det de behöver på Google Scholar. Författarna menar att förändringarna 
för dagens forskningsbibliotek drivs av teknisk utveckling i kombination med 
marknadsorientering och kundanpassning och föreslår knotworking som metod där 
bibliotekarier i samverkan med forskare kan analysera sitt arbete och utveckla tjänster 
för att anpassa sig till föränderliga arbetsmiljöer. 
 
Watson (2010) undersökte i en mindre kanadensisk studie huruvida ett individuellt möte 
med en bibliotekarie förändrade fakultetspersonalens användning av biblioteksservice 
och resurser. Hon menar att nu när allt mer resurser finns online kommer inte fakultets-
personalen lika ofta till biblioteket och därmed har den spontana kontakten minskat 
påtagligt, vilket gör det svårt för biblioteket att veta vilka resurser och vilken service 
fakulteten känner till och behöver. Hon skickade en enkät till 30 fakultetspersoner hon 
personligen träffat och fick svar av 12. Nästan alla deltagare (11 av 12) uppgav att de 
efter mötet hade ökat användningen av åtminstone en resurs eller service på biblioteket, 
vilket gör att Watson anser det väl värt för bibliotekarier att lägga ner tid på personliga  
möten med fakultetspersonal.  
 
Blake et al. (2016) undersökte hur användare på en amerikansk hälsovetenskaps-
institution använde och uppfattade ett forskningsbiblioteks program där service erbjöds 
av inbäddade bibliotekarier (embedded librarian program), det vill säga där biblio-
tekarier tar sig från det fysiska biblioteket till användarnas lokalitet. Via en enkät (10 % 
svarsfrekvens, 381 respondenter varav 43 från fakulteter) uppgav fakulteternas 
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respondenter att de mest populära sätten för kontakt var e-post (93 %), personliga 
kontakter (58 %) och telefon (42 %). Den service som var mest populär var litteratur-
sökning (84 %), onlineundervisning av en kurs (42 %), publicering (35 %) och veten-
skapligt stöd (28 %). Majoriteten höll med/höll starkt med (98 %) om att inbäddade 
bibliotekarier sparade dem tid, var en integrerad del av deras grupp (95 %) och att 
litteratursökningar som utförts av en inbäddad bibliotekarie hjälpte dem att fatta bättre 
beslut om deras arbete (97 %) och alla höll med om att de skulle kontakta en inbäddad 
bibliotekarie igen i framtiden. Bland undersökningens respondenter uppgav 64 % att de 
initierade kontakten med bibliotekarien personligen vilket författarna menar tyder på att 
fysisk närvaro skapar mer frekvent användning av bibliotekarien och bibliotekstjänster. 
 
3.5 Forskningsproduktion och bibliometri på forskningsbibliotek 
Hollister och Schroeder (2015) undersökte forskares uppfattningar avseende biblioteks-
tjänsters inverkan på deras forskningsproduktion. I en forskningsmiljö där det blivit allt 
viktigare att producera forskning måste biblioteken kunna visa på sitt värde som en 
viktig samarbetspartner för institutionerna. De menar att ökad forskningsproduktion i 
mycket är en ekonomisk fråga där ökad produktion ofta innebär ökade anslag, ökat 
anseende i utbildningsrankingar (vilket påverkar vilka som söker sig till lärosätet), ökad 
chans till befordran och större arbetstrygghet. Dessutom har många forskare inre 
drivkrafter som motiverar dem att bedriva forskning. Författarna genomförde en 
explorativ enkätundersökning bland forskare på ett flertal college och universitet i USA 
(ett bekvämlighetsurval gav 60 svar) och fann att forskarna tyckte att deras forskning 
gynnas av tillgång till bibliotekssamlingar och forskningsverktyg, men att de önskade 
ytterligare stöd för bidragsansökningar, litteraturhantering, val av publiceringskanaler, 
rådgivning i immateriella rättigheter och bibliografiska analyser.   
 
Arbetsgruppen för bibliometri presenterade i en rapport (Carlsson & Hällgren, 2008, ej 
refereegranskad) resultatet av en enkätundersökning över hur utbrett bibliometrianvänd-
ningen var på svenska lärosäten och av 40 kontaktade lärosäten svarade 38. Av dem 
angav 13 att de kände till att organiserad bibliometrisk analys förekom någonstans vid 
lärosätet. Åström och Hansson (2013) diskuterar i en artikel hur bibliometriska analyser 
kan omdefiniera och bredda forskningsbibliotekets roll och påverka relationerna inom 
lärosätets organisation. De skriver att det har blivit allt vanligare att forskningsbibliotek 
(åtminstone i Europa) skapar egna lokala databaser där de samlar publikationer i öppna 
digitala arkiv som dels möjliggör gratis åtkomst via open access och dels möjliggör 
kvantitativa analyser av publikationerna. Åström och Hansson skickade en enkät till en 
svensk e-postlista som handlade om bibliometri och fick svar från nio lärosäten varav 
åtta använde sig av bibliometri. Den klart vanligaste anledningen för användning av 
bibliometriska analyser var för utvärdering av forskning, men några använde det också 
för att kartlägga forskningsfält och forskningssamarbeten genom att undersöka medför-
fattarskap, eller för att analysera sina samlingar. De flesta analyser utfördes på uppdrag 
av lärosätenas ledning men det genomfördes också analyser till individuella forskare 
eller forskargrupper. Åström och Hansson betonar att det är viktigt att informera 
berörda parter om hur olika utvärderingsmetoder kan påverka resursfördelningen, vilket 
kan hjälpa dem till mer strategiska val. Om lärosätet blir medvetet om bibliotekets 
ökade kompetens blir biblioteket mer synligt och kan få en mer aktiv roll i samarbeten 
med forskare och ledning och därmed ökad legitimitet inom institutionen. 
 
Hammarfelt, Nelhans, Eklund och Åström (2016) undersökte de 26 svenska lärosäten 
som har rätt att utfärda doktorsexamen (eftersom övriga lärosäten inte bedriver forsk-
ning i samma utsträckning) och fann att 24 av dem använder sig av bibliometri. För-
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fattarna menar att en huvudorsak till att bibliometrin fått ett sådant genomslag är det 
nationella system för medelsfördelning till lärosätena som infördes i Sverige 2009, men 
konstaterar samtidigt att få personer (även bland dem i ledande administrativa 
positioner) verkar förstå hur resursfördelningssystemen fungerar samt att det ofta saknas 
både förarbete och uppföljning, och menar vidare att det är särskilt förvånande att 
utvärderingssystemen själva blir utvärderade i så liten omfattning. Regeringen gav 2013 
Vetenskapsrådet uppdraget att utreda ett nytt resursfördelningssystem som till betydligt 
större del än bibliometri ska baseras på kollegial granskning (peer review) och om 
Vetenskapsrådets förslag accepteras av regeringen planeras genomförandet ske 2017–18 
och de första anslagen fördelas 2019. Hammarfelt et al. fann vidare i sin studie att även 
om fördelningssystemen är tänkta att användas på nationell nivå för resursfördelning till 
olika lärosäten, så tenderar de att sippra ner och påverka beslut även på lokal nivå inom 
lärosätet, vilket gör att ett ändrat fördelningssystem troligen skulle innebära 
förändringar även inom svenska lärosäten. 
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4 Teori 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som avses användas som analys-
verktyg. Först beskrivs det som det ser ut i sin originalform och sedan gås det igenom 
hur det modifierats för att kunna användas i undersökningen. 
 
4.1 Inledning 
Det teoretiska ramverk som avses användas som analysverktyg utgår från Joacim 
Hanssons, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, 
artikel ”Documentality and legitimacy in future libraries – an analytical framework for 
initiated speculation” från 2015 där han presenterar en fyrfältsmodell bestående av 
intern och extern legitimitet på ena axeln samt konstituerande och performativ 
dokumentalitet på andra axeln. Hansson demonstrerar hur modellen kan användas för att 
visa hur organiseringen av bibliotek förändrat sig över tid och hur den kan nyttjas som 
utgångspunkt för diskussioner kring var biblioteken befinner sig idag samt vart de är på 
väg. Biblioteken betraktas i Hanssons modell ur ett inifrånperspektiv, det vill säga sett 
ur bibliotekens synvinkel som institution, medan min undersökning rör personer som 
befinner sig strax utanför denna institution, som användare av biblioteket. Av denna 
anledning kan inte Hanssons definitioner av kategorierna i analysverktyget användas 
rakt av, utan kategorierna över legitimitet har behövt modifieras så att de går att 
använda för analys av användares uppfattningar om biblioteket. Innan det redogörs hur 
modifieringarna gick till beskrivs Hanssons analytiska ramverk.  
 
4.2 Hanssons analytiska ramverk 
Hansson utgår från den italienske filosofen Maurizio Ferraris koncept ”ontological 
documentality” som innebär att sociala institutioner bygger på dokument som definierar 
deras ontologiska status. Istället för att som Derrida och Foucault se sociala institutioner 
som diskursiva ser Ferraris dem som materiella och menar att det krävs vissa dokument 
för att sociala institutioner ska kunna sägas finnas till – utan dokumenten existerar de 
helt enkelt inte. Ett exempel på detta är äktenskapet, vilket kräver ett vigselbevis för att 
ses som legalt; ett utbyte av ringar och löften är inte tillräckligt för att lagligen bevisa att 
ett äktenskap existerar. 
 
4.2.1 Konstituerande och performativ dokumentalitet 
Hansson har överfört Ferraris ontologiska dokumentalitet till biblioteksvärlden och 
menar att det då är mer lämpligt att tala om dokumentalitet på organisationsnivå eller 
administrativ nivå och detta kallar Hansson konstituerande dokumentalitet. Den 
konstituerande dokumentaliteten består av två kategorier: ”(1) the professionally 
organised collection of documents within the library; and (2) the documents that 
institutionally, politically and economically formulate that there actually is a library in 
existence.” (Hansson, 2015, s. 7). För att kunna kalla en samling dokument för ett 
bibliotek krävs alltså någon slags ordning, som katalogiseringsregler, och det krävs 
vissa dokument som visar att biblioteket faktiskt finns, som styrdokument från huvud-
män, förteckningar över anställda, arkitektritningar som visar lokaler med bokhyllor, 
studieplatser och så vidare. Performativ dokumentalitet i sin tur skapas av de dokument 
som får saker att hända, såsom institutionella funktioner som hur saker ska/kan fungera 
eller hur personal ska uppträda, exempelvis biblioteksplaner, yrkesetiska regler, online-
guider i hur man söker i databaser, fjärrlånebeställningsformulär, måldokument över hur 
bibliometri ska användas i utvärdering av forskning, policy över publiceringar vid läro-
sätet, marknadsföring i sociala medier, affischer med programinformation och så vidare. 
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4.2.2 Intern och extern legitimitet 
På modellens andra axel finns intern respektive extern legitimitet. Den interna 
legitimiteten ses främst i de identitetsskapande processerna som sker inne i den egna 
institutionen. Ett bibliotek har stark intern legitimitet om förvärv och service baserar sig 
på professionella kriterier samt etik, utifrån behovet i den miljö där det verkar. Den 
externa legitimiteten skapas av behov och förväntningar utanför själva institutionen och 
ses som stark om den exempelvis ingår i definitionen av ”det goda livet” i lokal-
samhället eller ges en väldefinierad plats i en större institution som ett lärosäte. 
 
4.2.3 Modell över dokumentalitet och legitimitet 
Genom att samtidigt betrakta biblioteken utifrån de båda formerna av dokumentalitet 
respektive de båda formerna av legitimitet skapar Hansson en fyrfältsmodell, se tabell 1, 
men han betonar att kategorierna inte är ömsesidigt uteslutande. Hansson framhåller att 
med framväxten av New Public Management har det blivit allt viktigare för biblioteken 
att se till användarnas behov och önskemål och han menar att många bibliotek gått från 
ruta A till ruta D i modellen under de senaste decennierna. 
 
Tabell 1. Analytiskt ramverk av förhållandet mellan dokumentalitet och legitimitet (Min översättning. För 
originaltabell se Hansson, 2015, s. 9.) 

Typ av dokumentalitet 
 
Typ av legitimitet  Konstituerande dokumentalitet            Performativ dokumentalitet 
 
 
Intern legitimitet A            B 
 
Extern legitimitet C            D 
 
 
 
I synnerhet är det folkbiblioteken som gått från en hög grad av intern legitimitet och 
konstituerande dokumentalitet till en hög grad av extern legitimitet och performativ 
dokumentalitet. Hansson placerar forskningsbibliotek från början av 2000-talet i ruta B 
(performativ dokumentalitet och intern legitimitet) medan folkbibliotek från början av 
2000-talet inordnas i ruta D (performativ dokumentalitet och extern legitimitet). 
Hansson anser att även forskningsbiblioteken är på väg mot alltmer extern legitimitet, 
det vill säga forskningsbiblioteken kommer (om de inte redan är där) att kunna placeras 
i samma ruta på modellen som folkbiblioteken.  
 
4.3 Det modifierade analytiska ramverket 
Det analytiska ramverk som avses användas ser ut som i tabell 1 ovan, men har delvis 
modifierade kategorier. Hansson ser intern legitimitet i de identitetsskapande 
processerna som sker inom institutionen och extern legitimitet som något som uppstår 
från behov och förväntningar som kommer utifrån institutionen. Lärare och forskare 
befinner sig utanför institutionen och deras uppfattningar kan alltså inte analyseras efter 
Hanssons kriterier. Istället har legitimiteten delats upp efter användarnas behov och 
önskemål, där den interna legitimiteten behandlar sådant som lärare och forskare 
omöjligt eller svårligen skulle klara sig utan och där den externa legitimiteten berör 
sådant som de skulle klara sig utan men som underlättar för dem. Med detta menas inte 
att den externa legitimiteten är oviktig, det kan vara just ett biblioteks höga externa 
legitimitet som möjliggör att lärare och forskare mäktar med att utföra sitt arbete på ett 
kvalitativt sätt. Skillnaden jag vill markera mellan de olika typerna av legitimitet är att 
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resurser, service och tjänster som tillskrivs extern legitimitet i större utsträckning hade 
kunnat utföras av lärarna och forskarna själva, eller någon annan, medan bibliotekets 
resurser, service och tjänster som placeras inom intern legitimitet är betydligt svårare att 
ersätta. Dokumentalitetens kategorier har behållits efter Hanssons indelningar med 
organiserade samlingar och existensbevis respektive dokument som får saker att hända. 
 
I huvudsak kommer de fyra kategorierna användas i det praktiska analysarbetet, men 
den teoretiska fyrfältsmodellen där kategorierna samverkar kommer finnas med under 
analysarbetet och arbeta i bakgrunden. Antagandet är att genom att studera det 
empiriska materialet med hjälp av det modifierade analytiska ramverket så kan nya 
insikter nås i hur lärare och forskare uppfattar forskningsbibliotek.  
 
4.3.1 Modifierad intern och extern legitimitet 
Till intern legitimitet räknas förvärv och funktioner som baserar sig på professionella 
kriterier och etik utifrån målgruppens behov i sådan form som lärarna och forskarna inte 
klarar (eller har mycket svårt för att) uppfylla på egen hand, exempelvis relevanta 
databasprenumerationer, bibliometriska tillämpningar, komplexa sökningar och 
pedagogiskt stöd i undervisningen. Till externa legitimitet räknas sådant som lärarna 
och forskarna egentligen inte behöver för sin undervisning eller forskning samt praktisk 
service de skulle kunna utföra själva, exempelvis inköpsförslag av undervisnings- eller 
forskningsirrelevant litteratur, fjärrlånebeställningar vid disken, beställningar av 
material från egna biblioteket (få materialet levererat till egna postfacket) och enklare 
frågor rörande publicering i lokala databasen. Den interna legitimiteten handlar alltså 
om funktioner som är viktiga för lärarnas och forskarnas profession och där biblioteket 
kan ses som en del av den akademiska miljön, medan den externa legitimiteten handlar 
mer om saker som underlättar för lärare och forskare i vardagen. 
 
4.3.2 Sammanfattning av kategorierna i det modifierade analytiska ramverket 
Den modifierade versionen av Hanssons analytiska ramverk har således behållit 
kategoriernas ursprungliga namn men fått visst ändrat innehåll. Under analysarbetet har 
dessa fyra kategorier använts: 
 
Intern legitimitet 

• Identitetsskapande processer där bibliotekariernas yrkeskompetens tas i anspråk 
vid understödjande av lärares och forskares professionsutövning; ”professionellt 
stöd”, exempelvis relevanta databasprenumerationer, bibliometriska analyser, 
komplexa sökningar, avancerad publiceringshjälp och pedagogiskt stöd i 
undervisningen. Hög om biblioteket uppfattas som en integrerad del av den 
akademiska miljön. 

 
Extern legitimitet 

• Skapas av behov och förväntningar på funktioner som förenklar vardagen för 
lärare och forskare, men som inte kan ses som oumbärliga för dessas 
professionsutövning; ”underlättande service”, till exempel fjärrlånebeställning 
(istället för att använda sig av formuläret på hemsidan), materialbeställning (få 
bok i egna postfacket istället för att hämta och låna den själv), inköpsförslag 
(som inte är relevant för egna undervisningen eller forskningen), enklare pub-
liceringshjälp (påminnelser att man glömt publicera, eller hjälp att kolla att man 
gjort rätt enligt skriftliga reglerna), miljön i det fysiska biblioteket (studieplatser, 
tysta zoner, datorer etc.). Hög om lärare och forskare uppfattar biblioteket som 
en tillmötesgående institution dit man gärna vänder sig för all möjlig hjälp. 
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Konstituerande dokumentalitet 

• Den professionellt organiserade samlingen dokument som finns på biblioteket; 
”samlingarna”, exempelvis böcker, tidskrifter och databaser. 

• De dokument som institutionellt, politiskt och ekonomiskt formulerar att det 
faktiskt existerar ett bibliotek; ”existensbevis”, t.ex. arkitektritningar, 
styrdokument och personalförteckning. 

 
Performativ dokumentalitet 

• De dokument som får saker att hända, hur saker ska/kan fungera och hur 
personal ska uppträda; ”instruktioner”, exempelvis biblioteksplaner, yrkesetiska 
regler, onlineguider i hur man söker i databaser, måldokument över hur 
bibliometri ska användas i utvärdering av forskning, marknadsföring i sociala 
medier och affischer med programinformation. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras val av metod (kvalitativa intervjuer), beskrivs 
intervjuguide och urval, skildras genomförandet av intervjuerna, redogörs för etiska 
ställningstaganden samt beskrivs hur intervjuerna analyserades. 
 
5.1 Val av intervju som metod 
Föresatsen har varit att ta reda på personers uppfattningar om någonting och därför 
valdes en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Bell (2006) menar att en stor 
fördel med intervjuer är flexibiliteten, där intervjuaren kan läsa av tonfall och mimik, 
utforska idéer och svar genom att komma med följdfrågor och därigenom komma in på 
motiv och känslor – något som Bell menar är omöjligt i en enkät. För att använda mig 
av dessa fördelar och försöka bygga upp ett ömsesidigt förtroende ville jag träffa 
deltagarna öga mot öga i en lugn miljö och därför valdes Skype-intervjuer och dylikt 
bort. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att fördelen med kvalitativa 
intervjuer är att det går att variera frågeordningen och anpassa samt komplettera 
frågorna, men är något mer återhållsamma än Bell i vad det kan ge jämfört med 
standardiserade frågor; det kanske inte ger en djupare kunskap om ett fenomen, men ger 
definitivt en bredare bild med fler nyanser och dimensioner. Just möjligheten att kunna 
anpassa frågorna efter vad som tas upp av olika deltagare såg jag som den kanske 
största fördelen av dem alla och det var en avgörande faktor till valet att använda mig av 
kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann skriver att ”Styrkan i en intervju är dess 
privilegierade tillträde till intervjupersonens vardagsvärld.” (2014, s. 213). Syftet var att 
undersöka lärares och forskares uppfattningar om vad som utgör och legitimerar ett 
forskningsbibliotek och ett lämpligt sätt att göra det bedömdes vara att träffa dem och 
fråga dem. För att skapa utrymme för eventuella blyga deltagare eller deltagare som 
behöver gott om tid på sig för att utveckla sina svar valdes individuella intervjuer. Kvale 
och Brinkmann (2014) anser att i en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap 
socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson, och kvaliteten hos datan som 
skapas påverkas av intervjuarens färdigheter, ämneskunskaper och personliga omdöme. 
De menar att utan egna kunskaper om ämnet för intervjun blir det svårt att följa upp 
intervjupersonens svar med relevanta följdfrågor. Innan intervjuerna läste jag därför en 
mängd rapporter, artiklar och annan litteratur som handlade om forskningsbibliotek, av 
vilket en del tagits upp i uppsatsens tidigare kapitel. Innan intervjuerna skapades en 
intervjuguide med frågor kring vissa teman att utgå från under intervjuerna, men jag 
försökte samtidigt använda mig av den kvalitativa intervjuns styrka att kunna anpassa 
och komplettera frågorna i intervjuguiden utifrån vad deltagaren berättade.  
 
5.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga B Intervjuguide) utformades för att ge så öppna och breda svar 
som möjligt. Exempelvis ställdes en fråga kring hur deltagarna använder biblioteket 
trots att det egentligen inte var det som skulle undersökas. Anledningen var att få 
deltagarna att prata fritt kring ämnet och förhoppningsvis komma in på sådant som mer 
rörde hur de uppfattar biblioteket. De öppna breda frågorna var alltså ett verktyg för att 
kunna skapa mycket empiri, vilket skulle användas för att ge svar på forskningsfrågorna 
vilka i sin tur skulle hjälpa till att besvara syftet för uppsatsen. Något som saknades i 
intervjuguiden men som deltagare 2, Björn, själv tog upp rörde bibliometri. Det ansåg 
jag vara ett bra tema att utgå från när man funderar över vad ett forskningsbibliotek är 
eller bör vara och därför togs en fråga om bibliometri med i alla efterföljande intervjuer. 
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5.3 Urval 
Då den ursprungliga tanken var att undersöka lärares och forskares uppfattningar av 
forskningsbibliotek i kontexten av att nyligen ha infört meröppet kontaktades lärare och 
forskare vid Fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola, vars bibliotek i 
samma byggnad infört meröppet under våren 2016. En bibliotekarie på Malmö högskola 
hjälpte till att ta fram förslag på deltagare och gav mig en lista på personer hon själv 
varit i kontakt med och som hon trodde skulle ha någonting att säga om forsknings-
bibliotek. Vid mejlkontakt med dessa personer (se bilaga A Intervjuförfrågan) efter-
frågades också förslag på andra deltagare, vilket resulterade i totalt åtta deltagare allt 
som allt. På fakulteten finns fyra institutioner (biomedicinsk vetenskap, kriminologi, 
socialt arbete samt vårdvetenskap) och alla representeras av minst en deltagare. Se även 
avsnitt 6.3 Presentation av deltagare. Urvalet kan ha påverkat resultatet, vilket 
diskuteras i avsnitt 8.5.2 Metodkritik. 
 
5.4 Genomförande 
Deltagarna fick välja tid och plats för intervjun. Samtliga har skett i ett arbetsrum eller 
konferensrum i högskolans lokaler där bara deltagaren och jag var närvarande och där 
ljudet spelades in på mobiltelefon. Intervjun inleddes med en presentation av mig själv 
och syftet med undersökningen och ett samtycke för att spela in och eventuellt använda 
intervjun i min uppsats (se bilaga B Intervjuguide). Redan vid den första intervjun 
märktes att termen forskningsbibliotek kunde missförstås och därför förklarades termen 
kortfattat. Fortsättningsvis ombads deltagarna att själva använda den term som de kände 
sig mest bekväma med, det spelade ingen roll om de kallade det ”forskningsbibliotek”, 
”högskolebibliotek” eller helt enkelt ”bibliotek” så länge de avsåg ett bibliotek på en 
högskola eller ett universitet som bedriver forskning. Därefter frågade jag om deltagaren 
undrade över något och om så inte var fallet ställdes första frågan i intervjuguiden. I de 
fall där deltagare pratade på och började komma in på frågor som fanns längre fram i 
intervjuguiden fick de hållas och om de kom av sig eller började tala om saker som inte 
var relevant för undersökningen så ställdes följdfrågor för att leda in dem på rätt spår 
igen. Alla frågor i intervjuguiden ställdes till alla deltagare, men med olika formu-
leringar beroende på vad som redan berättats. Metodvalet kändes tillfredsställande då 
det innebar att intervjuguiden inte behövde följas exakt utan gav utrymme för många 
följdfrågor för fördjupade svar eller för klargöranden om deltagaren uppfattats korrekt. 
 
Intervjuerna tog mellan 19 och 37 minuter, med en snittid på 30 minuter. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar att intervjuaren tar anteckningar även om 
intervjun spelas in, ifall inspelningen skulle misslyckas. Då jag inte ville behöva dela 
min uppmärksamhet mellan deltagaren och formulerandet av egna minnesanteckningar, 
så spelades ljudet in på både min gamla och min nuvarande mobiltelefon. Det visade sig 
att dubbla inspelningar inte hade behövts eftersom allt fungerade som det skulle, men 
vetskapen om att ha ett backupsystem gjorde mig mer avslappnad i intervjusituationen 
så det var ändå värt det. Inspelningskvaliteten blev god. Intervjuerna transkriberade så 
snart efter genomförandet som det fanns möjlighet för att minnas kroppsspråk och andra 
uttryck eller omständigheter som skulle läggas till som anmärkningar i transkribering-
arna. De fem första intervjuerna transkriberades i sin helhet, med undantag för introduk-
tionen där informerat samtycke efterfrågades (se bilaga B Intervjuguide), ett antal 
”Mmm” från mig själv samt oväsentligheter från deltagarna (exempelvis stamningar). 
Större pauser, betoningar, skratt samt visst kroppsspråk markerades, det vill säga sådant 
som skulle kunna påverka förståelsen av vad som menades. De intervjuutdrag som 
används som citat i uppsatsen har anpassats något från det talade språket till en mer 
läsbar skriftlig form genom att ta bort upprepningar och genom att ändra talspråk som 



 

 18 

”ihopa” till ”ihop”, det har uteslutits några ”liksom”, ett par ”fan” och ”jävla” etcetera. 
Pauser i citaten är markerade med … och utelämnanden är markerade med […]. 
 
Redan under de fem första intervjuerna märktes en stor samstämmighet i svaren bland 
deltagarna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det i kvalitativa studier inte 
kan ses på representativitet på samma sätt som i kvantitativa studier. Istället talar de om 
att vid kvalitativa intervjuer uppnå mättnad, det vill säga att svar och svarsmönster 
återkommer i ett flertal intervjuer och att därför förmoda att ytterligare intervjuer kanske 
inte ger mer. De rekommenderar emellertid att fortsätta lite till om man har möjlighet. 
Kvale och Brinkmann skriver att antalet nödvändiga intervjupersoner i kvalitativa 
intervjustudier beror på undersökningens syfte, och tar också upp frågan om att uppnå 
mättnad; om avsikten exempelvis är att utforska vissa personers inställningar är det 
lämpligt att ”genomföra nya intervjuer ända tills man når en mättnadspunkt där 
ytterligare intervjuer ger föga ny kunskap” (2014, s. 156). De tre sista intervjuerna 
transkriberades delvis, men inte i sin helhet då de till stora delar upprepade vad tidigare 
deltagare redan tagit upp. Efter de åtta intervjuerna bedömdes att mättnad i under-
sökningen uppnåtts och efter det intervjuades inte fler deltagare.  
 
5.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) skriver i sin rapport God forskningssed att även om ens 
forskning inte behöver prövas enligt etikprövningslagen i en etikprövningsnämnd 
(vilket gäller då forskning rör känsliga personuppgifter, innebär ett fysiskt ingrepp eller 
syftar till fysisk eller psykisk påverkan eller uppenbart riskerar att skada försöks-
personen) så måste etiska överväganden alltid beaktas och de rekommenderar bland 
annat att informerat samtycke inhämtas, att deltagarnas identitet inte röjs vid publicering 
samt att det insamlade materialet hanteras korrekt. Deltagarna i undersökningen blev 
innan intervjuerna informerade om att intervjun skulle spelas in, att deras deltagande är 
frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta deltagandet, att deras namn kommer 
anonymiseras, att ingen obehörig kommer få ta del av inspelningarna samt att uppsatsen 
kommer publiceras i databasen DIVA (se bilaga A Intervjuförfrågan samt bilaga B 
Intervjuguide). Efter godkänd examinering kommer alla ljudfiler raderas. 
 
Oavsett om ett projekt faller under etikprövningslagen, eller inte, uppmanar Vetenskaps-
rådet (2011) forskaren att själv etiskt reflektera över sitt projekt. Innan intervjuerna 
funderade jag kring hur jag skulle agera om deltagaren uttryckte åsikter jag inte själv 
delade och kom fram till att oavsett vad som sades skulle deltagaren uppmuntras att 
berätta mer, men att det också kunde bli aktuellt att ställa motfrågor (gärna provo-
cerande men alltid respektfulla) så att deltagaren skulle ges möjlighet att själv reflektera 
över sina svar. Föresatsen var att mötet skulle präglas av respekt för deltagaren och 
ämnet och att skapa en avslappnad stämning där deltagaren skulle känna sig hörd och 
våga prata fritt samt uppleva att hon eller han hade gott om tid för att utveckla sina svar. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det bör funderas över vad undersökningen kan 
ge för goda effekter samt vilka konsekvenser publiceringen kan medföra för deltagarna 
och därför har jag försökt föreställa mig både vad undersökningen kan bidra med och 
vilka problem som skulle kunna uppstå. Ett tänkbart problem var om någon skulle 
känna sig utlämnad eller utpekad på grund av att personen var lätt att identifiera. 
Ambitionen projektet igenom har därför varit att anonymisera deltagarna så mycket som 
möjligt – utan att låta detta påverka kvaliteten på datan. Deltagarna har i efterhand 
tilldelats fiktiva namn där deltagare 1:s fiktiva namn börjar på A, deltagare 2:s fiktiva 
namn börjar på B och så vidare. Alla inspelningar och transkriberingar saknar 
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information om deltagarnas riktiga namn och har behandlats konfidentiellt. Bibliotek-
arien som föreslog deltagare kanske kan gissa sig till några av deltagarna, men varken 
hon, andra kolleger eller andra personer har fått reda på vilka deltagarna är. 
 
5.6 Resultat- och analysmetod 
I detta delavsnitt gås det igenom hur resultatet tillkommit respektive hur det analyserats. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det bör tänkas igenom hur intervjuerna ska 
analyseras innan intervjuandet, eftersom det annars blir svårt att ställa relevanta frågor 
och att analysera utskrifterna. Intervjuguiden utformades med Hanssons analytiska 
ramverk i åtanke (se 4.2 Hanssons analytiska ramverk) men efter de första intervjuerna 
och ett samtal med handledarna stod det klart att för att kunna använda mig av Hanssons 
ramverk behövde kategorierna modifieras, vilket då gjordes (se 4.3 Det modifierade 
analytiska ramverket). Även om jag under intervjuerna visste på ett ungefär hur jag ville 
analysera resultatet var det alltså först i efterhand som analysförfarandet bestämdes 
exakt, vilket kan ha påverkat resultatet genom att jag missat att ställa vissa frågor. 
 
5.6.1 Tillvägagångssätt resultat 
För att sammanställa resultatet utgicks det från intervjuguidens frågor (se bilaga B 
Intervjuguide) och alla transkriberingarna lästes igenom för att se hur deltagarna svarat. 
Ett textdokument skapades där intervjuguidens frågor utgjorde rubriker och under dessa 
rubriker sammanfattades vad deltagarna sagt. På så sätt upprepades läsningen av 
transkriberingarna och fylldes på under rubrikerna tills jag kände att jag fått med allt 
väsentligt. Därefter strukturerades texten upp (exempelvis slogs de två frågorna om 
meröppet ihop till en rubrik) och namn byttes på rubrikerna till de underrubriker som 
redovisas i resultatkapitlet.  
 
5.6.2 Tillvägagångssätt analys 
Tillvägagångssättet för analysen liknar tillvägagångssättet för resultatet, men i analysen 
utgicks inte från intervjufrågorna utan från de fyra kategorierna i det teoretiska 
ramverket. Först skapades fyra olika textdokument som döptes till ”intern legitimitet”, 
”extern legitimitet”, ”konstituerande dokumentalitet” och ”performativ dokumentalitet”. 
De åtta intervjuerna gicks igenom var för sig och materialet kategoriserades in, det vill 
säga när något citat från deltagaren passade in i något av dokumenten kopierades det in. 
Dokumentet över intern legitimitet bestod således av alla citat som berörde intern 
legitimitet från deltagare 1, från deltagare 2 och så vidare. Materialet kodades inte och 
ingen avsikt fanns för kvantifiering, utan intentionen var att genom materialet få fram 
fyra olika kategorier med empiri, vilka samlades i textdokumenten. 
 
Eftersom dessa fyra första dokument omfattande mycket text och var ganska svår-
överskådliga skapades fyra nya dokument, vilka gavs namnen ”intern legitimitet 
sammanställt”, ”extern legitimitet sammanställt”, ”konstituerande dokumentalitet 
sammanställt” och ”performativ dokumentalitet sammanställt”. I dessa nya dokument 
sammanställdes vad som framkommit i intervjuerna tematiskt, det vill säga det lärarna 
och forskarna berättat formulerades om till olika teman, som sammanfattades i en eller 
ett par meningar. Alla teman styrktes av citat eller referat från deltagare, men eftersom 
temana grundades i det som lärarna och forskarna har berättat var det inte säkert att allt i 
analysmodellen skulle bli representerat av ett eget tema. I dokumentet ”intern legitimitet 
sammanställt” sammanställdes således de teman som berörde intern legitimitet och 
under de olika temana placerades referat eller citat från deltagare som styrkte respektive 
tema. Till skillnad från kategorierna, som var fastställda på förhand, är alltså temana 
något som växte fram under analysarbetet. 
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6 Resultatredovisning 
I detta kapitel förklaras först några förkortningar och termer, sedan ges en kort bakgrund 
till Malmö högskola och dess tre bibliotek samt en presentation av undersökningens 
deltagare. Därefter gås resultatet igenom, vilket sammanställts tematiskt.  
 
6.1 Förkortningar och termer som förekommer i materialet 
HS – Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola 
OD – Odontologiska fakulteten på Malmö högskola 
Orkanen – Malmö högskolas största enskilda byggnad, här finns Orkanenbiblioteket 
Orkanenbiblioteket – Malmö högskolas största bibliotek 
HS-biblioteket – Malmö högskolas bibliotek på fakulteten HS 
OD-biblioteket - Malmö högskolas bibliotek på fakulteten OD 
MUEP – Malmö University Electronic Publishing, det vill säga Malmö högskolas 
publiceringsdatabas som samlar och tillgängliggör högskolans forskning och uppsatser 
 
6.2 Presentation av Malmö högskolas bibliotek 
Malmö högskola har tre bibliotek: Orkanenbiblioteket som ligger nära centralstationen, 
OD-biblioteket som ligger på Tandvårdshögskolan nära Triangelnstationen samt HS-
biblioteket som ligger på sjukhusområdet. OD-biblioteket och HS-biblioteket ligger ett 
par hundra meter från varandra och ca tre kilometer från Orkanenbiblioteket. Orkanen-
biblioteket är störst med cirka 700 arbetsplatser och har öppet måndag–torsdag 8–20, 
fredag 8–17, lördag 11–16. OD-biblioteket har cirka 40 arbetsplatser och har öppet 
måndag–fredag 10–14. HS-biblioteket har cirka 80 arbetsplatser och har öppet måndag–
fredag 10–16. HS-biblioteket har därutöver meröppet vardagar 6–10 samt 16–22 för 
studenter och personal som tillhör Hälsa och samhälle (Bibliotek och IT, 2015). Alla 
bibliotek bemannas av bibliotekarier under ordinarie öppettider bortsett från Orkanen-
biblioteket efter kl. 18 samt fredagar 9–13 och på HS-biblioteket fredagar 10–14, då 
bemanningen sköts av studentmedarbetare. 
 
Malmö högskola hade år 2015 totalt 11 875 helårsstudenter varav 2 451 på Fakulteten 
för Hälsa och samhälle och 374 på Odontologiska fakulteten. Samma år hade Malmö 
högskola totalt 1 311 årsarbetskrafter varav 191 på Fakulteten för Hälsa och samhälle 
och 190 på Odontologiska fakulteten (Malmö högskola, 2016). Den 1 januari 2018 
kommer Malmö högskola uppgraderas till universitet (Löndahl Bechmann, u.å.). 
 
6.3 Presentation av deltagare 
Alla deltagare är anställda vid Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. 
Vid denna fakultet bedrivs medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning och där finns 
stora forskargrupper inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social 
utsatthet. Fakulteten är uppdelad i fyra institutioner: Institutionen för biomedicinsk 
vetenskap, Institutionen för kriminologi, Institutionen för socialt arbete och Institu-
tionen för vårdvetenskap och det finns minst en deltagare från varje institution. De flesta 
deltagare arbetar heltid vid fakulteten, men en person har även anställning vid ett annat 
lärosäte, en person arbetar även vid en annan fakultet på Malmö högskola och en person 
studerar också deltid. Genomsnittsåldern för deltagarna är 50 år. Den yngsta deltagaren 
är strax under 40 år och den äldsta närmar sig pensionsålder. Två deltagare är män, 
övriga kvinnor. En deltagare är professor, två deltagare är universitetsadjunkter och 
övriga är universitetslektorer (varav minst en i chefsbefattning). Alla deltagare har 
erfarenhet av att arbeta både som lärare och forskare, men en deltagare har inte längre så 
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mycket undervisning och en deltagare har inte så mycket forskningstid utan undervisar 
mest. Då syftet inte är att titta på deltagarnas uppfattningar i relation till variabler som 
institutionstillhörighet, ålder, kön eller anställningsform följer inga närmare presenta-
tioner om vem som är vem. Deltagarna har fått de fiktiva namnen Anna, Björn, Charlie, 
Diana, Eva, Frida, Gustav och Helena. 
 
6.4 Resultat 
Resultatet presenteras under följande rubriker: ”Detta utgör ett forskningsbibliotek”, 
”Synen på forskningsbiblioteket”, ”Användning av forskningsbiblioteket i yrkesrollen”, 
”Tillgänglighet av resurser”, ”Viktigaste resurserna att satsa på”, ”Synen på meröppet” 
samt ”Forskningsbibliotek i framtiden”. 
 
6.4.1 Detta utgör ett forskningsbibliotek 
Deltagarna anser att ett forskningsbibliotek ska tillgängliggöra tidskrifter och annan 
litteratur samt erbjuda service som hjälper användarna att söka och hitta relevant 
information. Både tillgängliggörande och service nämns som huvuduppgifter av alla åtta 
deltagare. Björn, Frida och Gustav säger att biblioteket ska hålla sig uppdaterad med 
litteratur, tidskrifter och databaser som har anknytning till den utbildning och forskning 
som bedrivs på högskolan. Björn tycker att biblioteket ska köpa in användarnas inköps-
förslag för att på så sätt bygga en aktuell samling och säger att det är viktigt för honom 
som forskare att kunna låna böckerna under en längre period. Charlie tycker tillgäng-
ligheten av vetenskapliga artiklar är allra viktigast, tryckta eller digitala spelar ingen roll 
bara de går att få fram antingen online eller via fjärrlån. Diana förväntar sig också att 
biblioteket tillhandahåller fackmässig referenslitteratur inom högskolans inriktning.  
 
Förutom tillgängliggörande av material ska biblioteket kunna bistå med service. Anna 
menar att det första hon tänker på när det gäller forskningsbibliotek är att ha en 
bibliotekarie som kan hjälpa till att leta, som har kunskaper kring hur man söker och 
vilka vägar man kan gå när man stöter på någonting man inte själv klarar av. Björn 
säger att han förväntar sig att biblioteket ska kunna serva honom rakt in i forsknings-
projekten: personalen ska ha goda kunskaper i olika databaser och ska även kunna tipsa 
om alternativa informationskällor: ”Och då pratar vi inte bara om databaser utan då 
pratar vi rent empiriskt också, att hitta empiri på nätet”. Även Helena tar upp alternativa 
informationskällor: ”Det behöver man, det är väldigt svårt att få en överblick över allt 
som finns och alla olika vägar och så. Inte bara ämnesdatabaser utan jag tänker på allt, 
hur man liksom kan bevaka ett informationsflöde, eller media eller vad som helst”. 
Frida menar att bibliotekets personal ska vara kompetenta i att skilja på olika källor och 
deras olika värde och ha någon slags övergripande ämneskännedom. Frida menar vidare 
att även undervisning ingår i bibliotekets uppgifter:  
 

I viss mån måste man faktiskt också kunna utbilda. Så att man ska också ha en sån 
underlättande stödjande funktion för alla de teknikaliteter som det innebär att 
använda ett bibliotek idag. Det är inte böcker på, på … i bokhyllor längre. Det är 
mycket mer än så. 

 
Frida syftar då på utbildning av både studenter, lärare och forskare och att vara 
samarbetspartner till lärare och forskare. Utbildningen betonas även av flera andra 
deltagare och Gustav menar att det i lärarrollen är viktigt att ha biblioteket som 
samarbetspartner i undervisningen, främst för att söka i databaser men även för att 
kritiskt förhålla sig till det man hittar. Charlie säger att hon vill kunna få råd av en 
bibliotekarie när hon och hennes forskargrupp ska göra systematiska litteraturstudier. 
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Flera deltagare nämner också publiceringshjälp som ytterligare en viktig service. Eva 
vill att biblioteket ska erbjuda stödfunktioner som kan hjälpa till med vilka open access-
tidskrifter som är lämpliga att publicera i och veta vilka regler som gäller för publicer-
ingen. Helena beskriver hur hon förväntar sig en slags flexibilitet av biblioteket utifrån 
både studenters, lärares och forskares behov: ”Jag har en önskan och förväntan om att ni 
också ligger före och kan föreslå saker som jag själv inte … som ligger utanför min 
föreställningsvärld, utifrån vad man själv föreställer sig att man behöver”. Hon berättar 
hur hon själv i kontakten med biblioteket lärt sig saker hon inte visste att hon behövde 
och menar att det behöver vara ett utbyte åt båda hållen. Sammanfattningsvis är 
tillgängliggörande av relevant material och service med vissa stödfunktioner något som 
alla deltagare anser måste ingå i ett forskningsbibliotek, där stödfunktioner kan handla 
om exempelvis sökhjälp, utbildning och publiceringshjälp. 
 
6.4.2 Synen på forskningsbiblioteket 
I ett par omgångar har det diskuterats att flytta HS-biblioteket, exempelvis genom att slå 
ihop det med biblioteket på Orkanen. Frida beskriver hur hon upplevt det:  
 

Frida: Jag vet ju att så fort de pratar om att ta biblioteket ifrån vårt hus och att man 
ska ha det bara nere på Orkanen då skriker ju vi här. Vi vill ha biblioteket här. Vi 
tänker att den här kortheten mellan oss och dom, att vi har dom i samma byggnad 
ändå betyder nånting. 
Linda: Mmm. Vad betyder det? 
Frida: Ja, det undrar jag med, egentligen, eftersom vi kan nå dom alltid. Men det är 
väl det där … den fysiska närheten, för våra studenter, vi inbillar oss att vi behöver 
den där miljön, att det blir mer högskolemiljö när man har biblioteksverksamheten 
på plats, om det så bara är på viss tid. Eller att man har datasalar som är bokade för 
undervisning av bibliotekarierna … det blir en annan miljö. Plus att har vi biblio-
tekarierna närvarande så är det ännu enklare att gå [till en viss bibliotekarie och 
säga, min anm.], du vi ska ju sätta upp nu, och vi ska göra det, och vem av er ska 
vara med på detta. Alltså att det blir ännu lättare att jobba ihop, i team. […] Och 
när man känner att man har samma mål, vilket jag tänker att biblioteksverksam-
heten här alltid har bidragit med. De har alltid försökt att vara en fullvärdig partner, 
eller kollega, utifrån sina resurser. 

 
Frida menar att det även hade fungerat att stämma möte med bibliotekarierna på 
Orkanen, men det skulle inte leda till samma spontana kontakter och inte bli på samma 
sätt. Björn ser bibliotek som levande miljöer där man ska kunna ha seminarier, 
föreläsningar och utställningar och det gör även Helena som inte kan tänka sig att vara 
utan bibliotek: ”Jag tänker mig att det skulle vara fruktansvärt om bibliotek försvann. 
Verkligen. Med all den kompetens som finns där”. Gustav tänker sig att det hade betytt 
mindre för honom själv än för studenterna om HS-biblioteket skulle flytta, men menar 
att det ändå riskerar att förändra ens syn på biblioteket eller användning av biblioteket 
på längre sikt. Han säger att han säkert klarat av att organisera kurser ändå och stämma 
möten med bibliotekarier, men att det skulle gå ut över synen på böcker och tidskrifter 
om vardagsdiskussionerna med bibliotekarierna uteblev och att framför allt studenterna 
skulle bli lidande av att inte kunna diskutera med bibliotekarierna som de kan idag. 
Charlie använder inte själv det fysiska biblioteket särskilt mycket men vill verkligen 
behålla HS-biblioteket: 

 
Charlie: Alltså, jag har ju alltid älskat böcker. Så känslan av att gå in i biblioteket 
är ju, betyder ju att det finns nån sorts, vad ska man säga, intellektuell kreativitet. 
Även om inte jag lånar böckerna där, jag går inte ens dit och bläddrar faktiskt. Nu 
får man ju från förlagen, reklamblad hela tiden och via mejlen att nu har den och 
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den boken kommit ut i det och det området och så där så det är inte så att man 
saknar information, det är snarare så att man får lite för mycket information om allt 
möjligt som inte man vill veta nånting om. Men att det finns ett fysiskt bibliotek är 
ju jätteviktigt. 
Linda: Varför det? 
Charlie: Därför det är ju en lärande organisation, jag vet de pratade lite om när de 
skulle ändra det här med öppettider och så om man kanske bara skulle ha 
[biblioteket, min anm.] nere på Orkanen, man skulle samla allt och då blir man så 
… nämen det går ju inte, liksom. […] 
Linda: Vad skulle man förlora om det hade blivit så? 
Charlie: Ja dels så hade det ju aldrig varit så att man hade träffat studenterna för då 
hade de ju alltid suttit på nåt annat ställe om vi nu till exempel hade flyttat det till 
Orkanen. […] Men jag vet inte, det skulle bli som en hotellfoajé liksom bara, jag 
vet inte. Känslan utan böcker, skulle vara jättekonstig. 
Linda: Skulle det påverka forskningen nånting? 
Charlie: Nej, det tror jag väl i och för sig egentligen inte. Inte för min del i alla fall, 
det hade inte gjort det. […] Men det skulle vara konstigt att inte ha studenter här 
och det skulle vara konstigt att inte ha böcker här, det är ungefär på nåt vis som att 
de hänger ihop. […] [Biblioteket, min anm.] är viktigt, även om inte jag använder 
böcker och så men, det är viktigt för den psykologiska arbetsmiljön, om man kan 
säga så. 

 
6.4.3 Användning av forskningsbiblioteket i yrkesrollen 
Alla deltagare använder biblioteket för att söka i databaser eller för att för att hitta andra 
informationskällor. Några går till det fysiska biblioteket för att hitta referenslitteratur 
eller låna böcker, medan andra nästan uteslutande använder elektroniska källor. 
Biblioteket används för att få böcker skickade till sig från huvudbiblioteket, lämna 
inköpsförslag eller fjärrlåna böcker från andra bibliotek och för att få tag på fulltexts-
artiklar som inte finns i bibliotekets databaser. Några kontaktar biblioteket när de vill ha 
råd om vilka databaser de bör söka i och för att för att få hjälp med sökningarna, några 
vill ha hjälp i publiceringsfrågor. En person bad om hjälp med e-böcker och har deltagit 
i bokcirkel och lyssnat till bokstafetten (en litterär sammankomst). En person använder 
skönlitteratur i sin undervisning. En person har diskuterat med biblioteket om hur han 
kan använda bibliometri när han ska ta fram tidigare forskning.  
 
6.4.4 Tillgänglighet av resurser 
I undersökningen ställdes frågan ”Hur tänker du om tillgänglighet av resurser?” och den 
ställdes medvetet öppet och syftade på alla slags resurser på ett forskningsbibliotek, 
exempelvis digitala och fysiska samlingar, lokaler och bibliotekarier, men lämnade även 
öppet för deltagarnas egna tolkningar av vad resurser är. Gustav säger att transparens 
och tillgänglighet i forskning och vetenskap är en grundpelare; det är meningen att alla 
ska kunna granska och kritisera, så tillgängligheten är extremt viktig. Han tycker att det 
är bättre ju mer tillgängligt biblioteket är, men menar samtidigt att den digitala utveck-
lingen gjort att mycket tillgängliggjorts även utanför det fysiska biblioteket. Liksom 
Gustav anser Björn att det är bättre ju mer öppet det är, men att han ju förstår att man 
inte kan ha nattjour på bibliotekarier utan man får ta det utifrån vad det är. Han tycker 
det är bra att biblioteket är snabbt på att få fram det han beställer, som exempelvis 
artiklar som inte finns i fulltext i databaserna. Frida säger att biblioteket når man alltid 
bara man har en dator, men att man kanske inte alltid har tillgång till de databaser som 
man önskar, eftersom biblioteket inte kan prenumerera på allt, det är en prioriterings-
fråga. Eva menar att hon som forskare måste vara fri att ändra sin arbetsplats och att till-
gängligheten därför behöver vara virtuell. Anna beskriver tillgänglighet av resurser som 
två frågor, dels något de vill ha och dels något de (indirekt) måste betala för och att det 
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alltså blir en prioriteringsfråga. Hon uppfattar dock att Malmö högskola under årens 
lopp försökt utveckla den del som tillhör forskningen och menar att även studenterna 
verkar nöjda med biblioteksservicen efter vad som framkommit i kursutvärderingar. 
Diana säger att hon känner till att biblioteket har en samling med e-böcker men att hon 
inte använt sig så mycket av dem eftersom hon föredrar fysiska böcker som hon kan 
anteckna i. Charlie vill också kunna anteckna i böckerna och berättar att hon därför 
sällan lånar böcker, varken tryckta eller e-böcker. Om det är kurslitteratur ber hon för-
laget om ett lärarexemplar, eller så köper hon hellre boken själv. Charlie nämner att hon 
skulle föredra att HS-biblioteket hade mer av en fast stab som hon kunde lära känna, 
dels för att veta vad de tycker är roligt att arbeta med och dels för att få kännedom om 
vad de är duktiga på, något som blir ganska svårt när varierande personal från huvud-
biblioteket fyller upp många diskpass på HS-biblioteket. Helena uppfattar biblioteket 
som väldigt tillgängligt:  
 

både som mindset som finns här på Malmö högskola där personalen är väldigt 
såhär öppen och hjälpsam och intresserad och utvecklingsinriktad. Superbra. Jag 
uppfattar att man har försökt hitta olika sätt att liksom öka tillgängligheten, som jag 
också förmedlar till mina studenter, speciella teman, arrangemang och projekt som 
man har och att man kan ringa, man kan chatta och allt möjligt.  

 
Däremot tycker Helena att öppettiderna kan vara något begränsande ibland, särskilt på 
somrar och vid högtider. Som forskare och lärare arbetar hon ”jämt” och ger som 
exempel uppsatskurser som går över jullovet där studenterna kan bli frustrerade över att 
personal och lokaler inte är tillgängliga just när de behöver få hjälp med informations-
sökning eller sitta och studera (så sent som julen 2015 fanns inte meröppet på HS-
biblioteket, min anm.). Björn beskriver öppettiderna som generösa och tycker att det 
alltid går att få tag i personal, men han har till skillnad från studenter ett personalkort 
som gör att han kommer in i biblioteket närsomhelst. Han ser också till att använda sig 
av de personliga kontakter han skaffat sig och ringer personer direkt när han vill ha 
särskild hjälp. Björn uppfattar ledningen som mycket intresserade av utveckling vilket 
skapar stort intresse och engagemang från bibliotekarierna. Sammanfattningsvis verkar 
deltagarna mycket medvetna om att tillgänglighet är en prioriteringsfråga och de är till 
största delen nöjda med tillgängligheten av resurser på biblioteket. 
 
6.4.5 Viktigaste resurserna att satsa på 
Nästan alla tycker att relevanta databaser är det allra viktigaste att satsa resurser på vid 
ett forskningsbibliotek, men kunnig och kompetent personal ses också som mycket 
viktigt, särskilt vad gäller publicering och undervisning i hur man söker information, 
liksom övrig litteratur. Björn menar att litteratur kring hans forskning och undervisning 
är det viktigaste för honom men påpekar att det även behövs kunnig personal ”därför att 
man har ju ingen nytta av det digitala om man inte begriper vad man ska använda det på 
ett effektivt sätt”. Han önskar dock att det hade funnits mer utrymme för resurser som 
främjar arbetet med ”den tredje uppgiften”, det vill säga att kommunicera med och 
sprida forskningsresultat ut i samhället. Han ger som exempel att det hade varit bra att 
kunna nå olika dagstidningar online för att lättare hänga med i och påverka samhälls-
debatten – som det är nu måste han och kollegerna ordna prenumerationer privat. Björn 
kommenterar också att HS-biblioteket tagit bort sina DVD-filmer (de är flyttade till 
Orkanenbiblioteket, min anm.), för även om det är undervisningsfilmer så öppnar 
filmerna ”för ännu fler världar som man måste hantera” och då är det kanske bättre att 
begränsa sig. Anna beskriver hur HS-biblioteket gått från tre våningar till nuvarande två 
och tycker det fungerar bra. Det var nödvändigt att dra ner på lokalhyrorna av ekono-
miska skäl, men studenterna är glada att få ha sina fysiska platser kvar, om än färre 
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sittplatser inne på biblioteket. Charlie nämner en databas som hon önskade att 
biblioteket prenumererade på eftersom det då skulle bli betydligt mindre kostsamt för 
henne och kollegerna att publicera i databasens open access-tidskrifter, kanske till och 
med gratis. Samtidigt känner hon sig osäker på om biblioteket bör prenumerera på 
databasen, eftersom det kanske i längden blir billigare för biblioteket att dela ut bidrag 
till forskare som vill publicera i dessa tidskrifter. Liksom de flesta andra deltagare 
tycker Frida att det är svårt att svara på vilka som är de viktigaste resurserna att satsa på: 
 

Ja, det är ju svårt för en som är från den helt andra sidan att säga det, för jag 
begriper inte så mycket som bibliotekarierna om vad man borde ha så att säga. Och 
sen kan jag ju önska mig specifikt utifrån mitt ämne att jag skulle vilja se ännu lite 
mer open access-möjligheter till exempel, men å andra sidan: stryper det nånting 
grundläggande som man verkligen måste ha, då är inte det bra. Så det är svårt att 
riktigt uttala sig när man inte är så djupt insatt i det som dom som jobbar inom det 
området är. Jag har väl ingen anledning att tro att de inte jobbar efter de bästa 
förutsättningarna. 

 
Frida menar vidare att hon inte funderat så mycket på resursfördelningen mellan olika 
användargrupper, men något som inte skulle fungera är att flytta HS-biblioteket till 
huvudbiblioteket på Orkanen. Gustav säger att man inte skulle klara sig utan kunnig 
personal:  
 

Eftersom de behövs i undervisningssituationerna så tycker jag att den är minst lika 
viktig som litteraturen så att säga. Och man kommer inte ifrån, eller den här 
kunskapen som en bibliotekarie har om böcker och tidskrifter. Den världen är 
[gestikulerar gigantisk, min anm.]. Det hjälper inte bara det finns skrivet nånstans, 
det hjälper liksom inte, det är för mycket tror jag att kunna ha skrivet. 

 
Eva säger att hon är medveten om att de stora kostnaderna är tidskriftsprenumerationer 
och personal, men det är också det hon inte skulle klara sig utan. Liksom flera andra 
deltagare tycker hon det kan vara krångligt att veta vad som gäller vid publicering: ”då 
vet jag att vi som forskare bara säger, äh men då struntar jag i att lägga u … som på 
MUEP till exempel, när det blir för mycket så, så bara, nej”. Utan personal som guidar i 
vad som gäller för publicering och som påminner om att publicera i MUEP skulle 
mycket forskning aldrig hamna i högskolans publiceringsdatabas menar Eva.  
 
6.4.6 Synen på meröppet 
Anna säger att meröppet inte haft någon större betydelse för henne, men i diskussioner 
med studenterna har det framkommit att det för dem har stor betydelse. Hon menar att 
med den bredare rekryteringen de har på Malmö högskola så är det så att många 
studenter faktiskt inte har något utrymme att sitta och studera utöver biblioteket. Många 
är trångbodda och saknar studieplats hemma där de kan sitta i lugn och ro. Biblioteket 
tillhandahåller dessutom kurslitteratur, datorer med internetuppkoppling och tillgång till 
skrivare. Anna tycker inte att meröppet har förändrat hennes syn på biblioteket, det som 
ändrat hennes syn var att man för många år sedan satsade på bibliotekarier, som blev 
forskningsbibliotekarier, så att lärare och forskare vet vem de ska vända sig till och ger 
som exempel att bibliotekarierna kan ge råd om open access-publicering. Diana tar 
också upp att biblioteket möjliggör studier för studenter som har begränsade resurser 
och förutsättningar att studera hemifrån och menar att även om det är omöjligt att er-
bjuda kurslitteratur till alla studenter så måste det vara en stor fördel att kunna komma 
åt böckerna, och datorerna, under fler timmar än tidigare. Björn menar att ökade öppet-
tider är väldigt bra, men kommer in på att nackdelen kan vara att det kan vara svårt att 
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dra en gräns när det är dags att gå hem. Både som forskare och student finns det alltid 
mer att läsa eller skriva, jobbet tar helt enkelt aldrig slut. Samtidigt menar han att den 
gränsen redan har passerats i och med att så mycket numera finns tillgängligt via nätet. 
Charlie menar att en positiv sak med meröppet är att det blir mer folk i lokalerna och 
mer aktivitet och detta nämns även av ytterligare ett par deltagare. Hon beskriver också 
hur hon ibland ser lärarkolleger sitta på biblioteket och läsa, kanske för att den de delar 
arbetsrum med har mycket studentkontakter för tillfället och då kan biblioteket bli en 
frizon. Frida kommer in på att biblioteket kan vara en naturlig mötesplats för människor 
och att ökade öppettider därför är bra, men det ändrar inte hennes syn på vad hon tror 
bibliotekarierna kan och vad de gör. Biblioteksanvändare kan idag låna eller lämna 
tillbaka böcker utan personal på plats, men Frida menar att detta inte minskat behovet 
av bibliotekarierna eftersom de behövs i mer pedagogiska insatser och hon berättar att 
bibliotekarierna numera lägger ner mycket tid på att ha privata handledningar. Även 
Gustav menar att det inte är nödvändigt att en bibliotekarie ska vara närvarande under 
bibliotekets alla öppettimmar, bara det är tydligt när de finns på plats och gärna att det 
är öppet med personal varje dag. Gustav är utöver Helena den enda som tror att mer-
öppet kanske förändrar bilden av vad ett forskningsbibliotek är, men inte heller de anser 
att det förändrar synen på bibliotekarierna. Helena menar att meröppet ställer andra krav 
på aktivitet hos den som ska nyttja det; man måste försöka klara mer själv och hon tror 
att det kan vara bra för studenterna att behöva anstränga sig lite för att hitta det de vill 
ha. Gustav tänker att meröppet kan ge en mer positiv bild av biblioteket genom att det 
används mer eftersom man inte behöver ställa sig frågan om det är öppet eller inte. 
Sammanfattningsvis tycker deltagarna att även om meröppet inte direkt berör dem 
själva så är det synnerligen positivt för studenterna. Meröppet verkar inte ha påverkat 
deltagarnas uppfattningar om vad ett forskningsbibliotek är utöver att det ger ett 
mervärde och då särskilt för studenterna. Ett par deltagare var inte riktigt på det klara 
med vad meröppet innebär (vilket då förklarades), men deras uppfattningar skiljer sig 
inte från övriga deltagares uppfattningar. 
 
6.4.7 Forskningsbibliotek i framtiden 
Charlie hade gärna sett att forskarservicen blev mer utbyggd, så att forskare kunde få 
ännu mer hjälp med att ansöka om pengar till forskning. Hon tycker det är lätt att bli 
hemmablind när man sitter och filar på ansökningar och då skulle någon utifrån med 
goda språkkunskaper kunna hjälpa till med formuleringarna så att mottagaren av 
ansökningen förstår hur viktigt ett projekt är. Eva nämner att biblioteket kanske kunde 
hjälpa till med forskarpresentationerna på hemsidan. Diana tror att mycket kommer gå 
över till elektroniska resurser framöver och att det därför är viktigt att hitta tekniska 
lösningar som kan ge tillgång till de resurserna. Men oberoende av hur det kommer se 
ut tror hon att det kommer finnas behov av kompetent personal, som vet hur man hittar 
material och hur man bedömer det och därför är samarbetet mellan bibliotek och lärare 
mycket viktigt. Diana framhåller även samarbetet mellan bibliotek och forskare, där 
bibliotekarier blir mer delaktiga i forskningsprojekt. Anna tänker att forskningsbibliotek 
i framtiden går tillbaka till service: ”Därför att forskningsbibliotekarierna är, alltså de är 
utmärkta och jag tror att den delen som de håller på med, den är guld värd”. Hon tycker 
det är viktigt att bibliotekarierna är serviceminded och ser gärna att de skulle vara med 
mer i undervisningen. Hon ser exempelvis behov i den pedagogiska delen av skrivandet 
där många studenter behöver mycket hjälp. Däremot är hon osäker på om biblioteket 
kommer finnas kvar som fysisk plats och menar att för hennes egen del skulle det gå bra 
ändå, men andra kan ha desto större behov av att sitta och läsa i lugn och ro utan att bli 
störda och därför anser hon att de fysiska platserna bör finnas kvar. Björn tar upp 
högskolans policy att bygga öppna enheter för personalen där man istället för ett eget 
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eller delat arbetsrum får slå sig ner där det finns plats och där det är tänkt att många ska 
sitta tillsammans. Han menar att det är hopplöst att arbeta så och att det lett till att 
många istället arbetar hemifrån. Med den typen av arbetsmiljöer är det ännu viktigare att 
biblioteket kan erbjuda full service med full tillgång hemifrån och han tänker sig att det 
kommer bli ännu viktigare i framtiden att biblioteket kopplar upp sig mot där forskare 
och studenter finns. Han påtalar också det enorma flödet av och konsumtionen av 
vetenskap:  
 

Idag är det ett sånt flöde av och konsumtion av vetenskap på nåt sätt att man … alla 
måste förhålla sig till hur man ska sortera den här världen av information. Det blir 
lätt overload annars på nåt sätt. Om man pratar om bibliotek i förändring så är det, 
måste vara en enorm förändring. Inte bara biblioteket själv som ska hantera den här 
informationen, utan också hur man ska lära alla människor att förhålla sig och 
hantera denna mängd av vetenskap. Jag tycker det är svårt, även om jag har lärt 
mig massa tekniker hur man kan justera […], man får väldigt mycket brus i 
sökningarna även om man använder allt systematiskt […] Men där måste nog 
biblioteken ligga i framkant. Hur ska man kunna, inte överlista systemen, men hur 
ska man kunna styra systemen så att vi hittar artiklar och böcker på ett bra sätt. För 
att som det är nu så känner jag ibland att jättebra böcker drunknar liksom i en 
våldsam våg av massa andra artiklar som kanske inte håller samma kvalitet heller 
[…]. Så mycket kvävs i bruset också så därför är det så viktigt att hitta pärlorna. 
 

Björn anser att det finns ytterligare en anledning för biblioteket på Malmö högskola att 
ligga i framkant. Högskolan ska bli universitet och det innebär att det kommer gå från 
80 % utbildning och 20 % forskning till en tredjedel forskning. Detta menar Björn 
kommer påverka både HS-biblioteket och huvudbiblioteket när massa nya projekt ska 
startas upp och hjälp behövs. Han tänker att det inte bara handlar om att leverera 
lösningar på hur man hittar saker utan att biblioteket kanske behöver vara med och 
uppfinna grejer. Sammanfattningsvis tycker nästan alla deltagare att samarbetet mellan 
biblioteket och lärare respektive biblioteket och forskare är något som bör främjas 
eftersom det med allt mer material och allt fler elektroniska källor är svårt att hitta rätt. 
Ett par deltagare tror att biblioteket kommer behöva uppfinna nya sätt för att hantera 
studenters och forskares behov.  
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7 Analys 
I detta kapitel presenteras analysresultatet för de fyra kategorierna som ingår i det 
teoretiska ramverket, det vill säga ”Intern legitimitet”, ”Extern legitimitet”, 
”Konstituerande dokumentalitet” och ”Performativ dokumentalitet”. Under respektive 
kategori redovisas i fetstil de teman som växt fram under analysarbetet. Varje tema 
styrks av referat eller citat från deltagarna. För större överblick presenteras temana även 
utan referat och citat i bilaga C Sammanfattning av analyskategoriernas teman. 
Avslutningsvis kommenteras kort kategoriernas samverkan i fyrfältsmodellen.  
 
7.1 Intern legitimitet 
Här presenteras de teman som framkommit från deltagarnas uppfattningar om 
forskningsbibliotek som tillskrivs intern legitimitet. 
 
Forskningsbibliotek ska tillhandahålla relevant litteratur, tidskrifter och data-
baser. Förväntningar finns på viss uppbyggnad av ”rätt” litteratur, baserat på 
lärosätets utbildningar och forskningsområden. Forskningsbibliotek ska ta in 
material som lärare och forskare efterfrågar. 
Alla deltagare anser att ett forskningsbibliotek måste tillhandahålla relevant litteratur, 
tidskrifter och databaser. Björn, Frida och Gustav menar att biblioteket särskilt ska hålla 
sig uppdaterade med litteratur, tidskrifter och databaser som har anknytning till den 
utbildning och forskning som bedrivs på högskolan. De flesta deltagare är nöjda med 
utbudet av litteratur, tidskrifter och databaser på sitt eget bibliotek, men Charlie och Eva 
saknar databasen BMC och jämför med Lunds universitet som prenumererar på BMC 
och vars forskare därför kan publicera i en mängd open access-tidskrifter som finns där 
utan att betala de summor som de själva måste betala. Charlie och Eva måste istället 
söka bidrag för publicering från biblioteket eller högskolan för att få ut sin forskning i 
dessa tidskrifter. Eva säger:  
 

Nu fick jag ju det stödet där jag kunde, det var i början på året och jag kunde söka 
finansiering av biblioteket och jag fick det. Men det blir ju en väldigt stor skillnad 
beroende på var du arbetar, om du får ut din forskning på ett bredare fält. För får du 
ut det på open access så är det ju fler som hittar det och de hittar ditt namn och det 
kan generera annat och du blir refererad till och så vidare. Så det är väl mer kanske 
en orättvisa mellan olika forskarbibliotek, om man säger så. Men det handlar väl 
om var man väljer att lägga pengarna, tänker jag. 

 
Även Charlie kommenterar att det är en prioriteringsfråga och att det kanske i längden 
ändå är billigare för högskolan att dela ut stöd än att ha en kontinuerlig prenumeration. 
Frida menar att det är svårt för henne att bedöma hur prioriteringarna ska göras eftersom 
hon inte har samma överblick som bibliotekarierna; om någonting läggs till kanske 
någonting annat – som egentligen är grundläggande – måste tas bort. Hon menar att det 
inte finns någon anledning att tro att bibliotekarierna inte jobbar efter de bästa förut-
sättningarna. Även Gustav tar upp bibliotekariernas kompetens när han beskriver den 
stora kunskap som bibliotekarierna har om böcker och tidskrifter. Deltagarna hade gärna 
sett att biblioteket prenumererade på fler databaser, men verkar ändå relativt nöjda med 
utbudet och flera uttrycker en hög tilltro till bibliotekariernas förmåga att kunna 
prioritera vilka databaser som ska tillhandahållas.  
 
Forskningsbibliotek ska ha kunskap om vilka databaser som är relevanta för en 
viss forskare eller lärare. Forskningsbibliotek ska veta hur olika databaser 
fungerar och hur man söker i dem. Forskningsbibliotek ska kunna värdera olika 
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vetenskapliga källor men även ha kunskaper om hur icke-vetenskapliga källor kan 
hittas och hur de kan värderas. 
Anna säger att det är viktigt för henne att biblioteket har service, databaser, tidskrifter 
och bibliotekarier som kan hantera just hennes frågor ”så man vet vem man kan vända 
sig till”. Charlie känner till att man kan få hjälp att välja var man ska publicera sig 
någonstans, men har inte själv använt sig av det eftersom det i hennes forskargrupper 
redan funnits kunskaper om lämpliga kanaler för publicering. Eva har däremot flera 
gånger vänt sig till biblioteket för att diskutera vad som är bra tidskrifter att publicera i 
och även Björn har tagit hjälp av biblioteket vid bedömning av tidskrifter: 
 

det startar så många tidskrifter idag så man kan få artiklar publicerade mest liksom 
obskyra tidskrifterna liksom … [Vissa, min anm.] tar alla artiklar som skickas dit, 
så att, ja, kan man ju säga det på ett sätt att det är ju fantastiskt för allting blir 
tillgängligt och allting blir publicerat men kvalitén är kanske inte alltid så bra om 
man tittar. Därför är det viktigt att lära doktoranderna att också liksom skanna och 
se vad det är för artiklar man får fram och vara kritisk också mot det man läser. Jag 
satt i en betygsnämnd [nyligen, min anm.] och så, doktoranden hade publicerat i en 
tidskrift som jag aldrig … ja hört talas om. Men då kunde jag gå till biblioteket och 
då fanns det liksom ett sånt tidskriftsindex där så vi letade bland 30 000 journals 
eller vad det var och så kunde vi lokalisera också med hjälp av bibliotekarien så 
kunde vi också gå in och se vad är det för, vad är det för människor som sitter i 
boarden och hur ska vi bedöma den här tidskriften och så, det är skitsvårt för mig 
själv att sitta och göra liksom så det är ett gyllene exempel på hur bibliotekarierna 
är fantastiska resurser för oss i forskningen. 

 
Björn förväntar sig att bibliotekarierna även har kunskaper som inte han har ”när det 
gäller att söka i databaser och hålla sig à jour med liksom olika trix för att komma fram 
i databaserna, när man inte hittar rätt väg och inte får rätt träffbild och så” och vänder 
sig gärna till biblioteket för att få tips om lämpliga databaser och tillvägagångssätt när 
han söker material till bakgrund och tidigare forskning. Diana har också vänt sig till 
biblioteket när hon stött på problem vid examineringar och nämner även ett exempel då 
en sökning gav väldigt konstiga sökträffar, men då lyckades biblioteket klura ut vad 
som gått fel. Diana tror att om man inte som hon har erfarenhet av studentundervisning 
tillsammans med bibliotekarier kan det nog upplevas som mycket svårare att ta sig an 
databaserna. Hon menar att oavsett hur det kommer se ut i framtiden så kommer lärare 
och forskare behöva kunna ta hjälp av kunniga bibliotekarier. Frida använder sig ofta av 
biblioteket för att få råd om sökningar i de databaser hon inte använt så mycket tidigare 
och även för att få tips om databaser hon bör använda och vilka hon kan strunta i. Frida 
menar att bibliotekarier behöver vara kompetenta i att skilja på källor och på källors 
olika värde och att de ska ha en övergripande ämneskännedom över de ämnen som är 
relevanta för bibliotekets forskare, lärare och studenter, så att de kan orientera dem i 
vilka källor eller publikationer som är användbara för dem. Helena påpekar att det på 
biblioteket inte bara finns en kompetens i hur man hittar forskning utan även en 
förståelse för vad som skiljer forskning från andra produkter. Både Helena och Björn 
beskriver hur de använt sig av biblioteket för att få överblick över vad som finns och 
hur man hittar dit, exempelvis hur man bevakar ett informationsflöde. Björn berättar hur 
han tagit hjälp av biblioteket för att hitta empiri till sin forskning:  
 

jag har varit inne på sajter och bloggar och sånt och plockat information och där är 
det samma, där uppfattar jag bibliotekspersonalen har en bättre kunskap i hur man 
skulle kunna skanna av ett antal bloggar på områdena eller antalet sajter och 
försöka ringa in det mer, än vad jag helt random sitter bara och söker och kastar ut 
grejer. Så att jag tänker ju mer undervisning och forskning vi har kring nätet också 
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– ju mer drivs man också in till bibliotekspersonalen liksom och tar diskussioner 
om var man hittar saker helt enkelt. Och då pratar vi inte bara om databaser utan då 
pratar vi rent empiriskt också, att hitta empiri på nätet. 

 
Traditionellt har forskningsbibliotek hjälpt till att hitta vetenskapliga källor och det gör 
de förstås fortfarande, men de kan också hjälpa till att hitta och värdera även andra slags 
källor och man skulle kunna säga att biblioteken därmed anpassat sig efter användarnas 
behov. Några deltagare vänder sig ofta till biblioteket för att få hjälp med att hitta och 
värdera källor och för att hitta rätt i databaserna.  
 
Forskningsbibliotek ska stödja forskare, lärare och studenter i sökprocesser. 
Forskningsbibliotek ska veta vilka insatser dessa kan behöva även om de själva 
inte kan uttrycka sina behov. Det ska erbjudas privat handledning vid behov. 
Bibliotekarier ska kunna gå in i forskningsteam som pedagogisk resurs. 
Björn tycker att bibliotekarierna och samlingarna går hand i hand eftersom man måste 
ha tillgång till digitala resurser men samtidigt inte har någon nytta av dem om man inte 
vet hur man ska använda dem effektivt och han menar att för att hitta artiklar syste-
matiskt behöver han ofta ha hjälp av en bibliotekarie. Charlie säger att även om inte 
bibliotekarien blir en del av själva forskargruppen är det viktigt att kunna boka tid med 
en bibliotekarie för att få hjälp och råd vid exempelvis en systematisk litteraturstudie: 
”Och vi borde ju vara bättre på hur man söker systematiskt och hur man gör sökblock 
och sånt men vi är väl inte alla jätteskillade på det och då är det jättebra att kunna boka 
med en bibliotekarie”. Anna har inte varit med om att en forskningsbibliotekarie gått in 
i något forskningsteam, men tycker att det är en utmärkt idé då bibliotekarierna har 
”väldigt mycket kunskaper kring hur man söker och vilka vägar man kan gå när det är 
någonting man stöter på som man inte själv klarar av.” Gustav menar att man på 
forskarnivå bör klara av att själv söka information: 
 

Jag tycker väl inte att man, att det ska behövas nån sån mer hjälp i att söka 
information egentligen, på forskarnivå så, utan det ska man klara av. Men, det är 
klart att det sker ju uppdateringar och så, så att man har kommunikation mellan 
bibliotek och forskare också kring … ja, om det sker förändringar. Var saker finns 
tillgängliga kanske eller var … ja, om det händer nåt i biblioteksvärlden, som man 
inte håller koll på. 

 
Gustav tror dock att behovet av hjälp säkerligen varierar efter vilket ämne man forskar 
kring, om det är smalt eller brett och hur länge man forskat i just det ämnet, att det 
faktiskt kan behövas hjälp ibland: ”ibland stöter man på nåt som sticker av lite och då 
skulle jag nog kunna tänka mig att fråga, att kolla, antingen då med nån som är mer 
insatt i det ämnet men kanske också en bibliotekarie. Men det har jag inte gjort där, än 
så länge.”. Gustav tänker att anledningen att han själv inte bett någon bibliotekarie om 
hjälp med sina sökningar är att han själv fått mycket gratis genom samarbetet med 
bibliotekarier i utbildningen av studenter. Eva har inte använt sig av bibliotekarier i sina 
tidigare forskargrupper, men i ett nuvarande projekt planerar gruppen att vända sig till 
biblioteket för att diskutera sökningar. Eva beskriver hur synen på att ta hjälp av 
bibliotekarier förändrat sig från när hon började forska: 
 

det har varit lite så när man börjar sin forskarkarriär att man fick inpräntat att det 
här ska du göra själv. Och att det på nåt sätt inte var … det var ju aldrig nån som sa 
att det inte var okej, men det var inte … man skulle göra det själv. Man skulle inte 
få hjälp av en bibliotekarie, utan det här skulle man jobba med själv och så, så att 
nej, det var mer som ett, ett icke kommunicerat icke-göra. Det här gör man inte, 
utan alla forskare som börjar sin forskarkarriär ska slita med sitt, med sin sökning 
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själv. […] Men att när du sen är färdig fo … alltså sen när du har disputerat, då på 
nåt sätt är det mer okej att i forskargrupper, men när du är doktorand och så, på nåt 
sätt så, är inte det lika legitimt, att använda sig av bibliotekarier, utan då ska man 
liksom göra allting själv […] men samtidigt, om jag kan få hjälp av en bibliotekarie 
att hitta rätt sökord så är det väl bra för min forskning tänker jag. För att då 
kommer det ju, då blir det ju … ytterligare en dimension på hur man kan titta på 
saker och ting och så, så att jag tycker bara det är bra om det luckras upp, på det. 
Men vi kommer använda det mer framöver, vi har diskuterat det att vi tar in en 
bibliotekarie och så säger vi de här sökningarna har vi gjort och de här 
sökningarna, alltså, blocksökningar och sökord är valda, hur ser du på detta? Så att 
vi ska få en second opinion av en bibliotekarie. 

 
Diana känner till att biblioteket jobbar med kontakter gentemot forskargrupper, för att 
kunna vara delaktiga i en del av de projekt som finns. Hon menar att det är olika både 
hur roligt man själv tycker det är att söka och hur van man är vid det och hon tror att 
forskargrupper kan komma längre genom att ta hjälp av informationsspecialister med 
andra kompetenser när forskargrupperna ska göra litteraturstudier. Frida tycker att 
biblioteket måste kunna ha en underlättande stödjande funktion för alla de teknikaliteter 
som det innebär att använda ett bibliotek idag med allt fler och allt mer mångomfattande 
tekniska lösningar. Hon menar att även om man idag kan gå in och låna böcker eller 
söka artiklar utan att ens se en bibliotekarie så har inte behovet av bibliotekarien 
minskat men det ser annorlunda ut. Hon säger att bibliotekarierna lägger ner mycket tid 
på pedagogisk handledning och att det inte bara gäller för studenterna utan även att 
fostra nya forskargenerationer och att fräscha upp kunskaperna hos äldre forskare: 
 

Den här världen är ju så snabb, att det går ju inte att vara liksom fullärd på nåt sätt 
och det kan ju säkert inte bibliotekarierna också … heller vara, eller någonsin bli, 
men de är ju mycket mer insatta i sin värld än vad alla vi andra är. Och det betyder 
att då får man bilda team, som man kan liksom hjälpas åt att bli tillsammans lite 
bättre. Så att forskarna känner att dom har den service och stöd dom behöver för att 
kunna hänga med och bli så självständiga som de möjligtvis kan bli. 

 
Helena menar att biblioteket behöver vara en flexibel stödfunktion utifrån vad studenter, 
lärare och forskare har för behov – även sådana som de själva inte vet om att de har. 
Hon beskriver hur hon själv lärt sig mycket av bibliotekarierna som hon inte visste att 
hon behövde och menar att det är viktigt att vara öppen att mötas från båda hållen. 
 
Forskningsbibliotek ska vara delaktiga i utbildningen av studenter. Läraren ska få 
hjälp av en bibliotekarie med att ta fram lämpliga övningar i informationssökning 
och källkritik. Läraren och bibliotekarien ska hålla i undervisningen tillsammans. 
Nästan alla deltagare tar upp hur viktigt det är att lärare och bibliotekarier samarbetar i 
utbildningen av studenter. Gustav ger databaskunskaper som exempel på vad bibliotek-
arierna kan tillföra, hur databaser är uppbyggda och hur de fungerar, sådant ”som man 
inte alltid tänker på men som kan vara bra för studenterna att veta” och menar vidare att 
undervisningen inte bara handlar om att lära sig att hitta information utan också att 
kunna förhålla sig kritisk till den. Björn ser den gemensamma undervisningen som ett 
flöde: ”jag lär mig mycket mer och så kan jag ju undervisa ut till studenterna och så att 
jag gör liksom bibliotekariens jobb där kan man säga det blir liksom ett flöde”. Frida 
framhåller att undervisningen läggs upp olika beroende på vilken kurs studenterna läser 
och att kurserna också utvärderas efteråt. Frida ser bibliotekarierna som ”fullfjädrade 
kolleger” men påpekar att det inte handlar om att bibliotekarierna ska ta över lärarnas 
undervisningsarbete, utan ”snarare att man blir ett team, för att få dom bästa 
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undervisningsformerna”, så att studenterna blir så självständiga som de kan bli. Diana 
ger en utförlig bild av hur samarbetet mellan lärare och bibliotek kan se ut: 
 

sen har jag undervisning som riktar sig till studenter där de övar och tränar sig i att 
söka i databaserna. Så då ingår ju bibliotekarier, vår bibliotekspersonal, som en del 
i lärarlaget, där vi då har gemensamma kurser. Och då är det viktigt att de är 
nischade, på de typer av databaser som vi använder i undervisningen och att de har 
fördjupade kunskaper om det. Och det tror jag är en viktig del också om man är på 
ett universitetsbibliotek eller ett högskolebibliotek att man kan gå in i de lär-
situationerna, för att även om vi har kunskap som lärare eller som forskare så är det 
ändå ni som ska vara, som är informationsspecialister och är mer kunniga i olika 
typer av databaser och hur man kan söka. Och där är ju ett viktigt samarbete mellan 
bibliotekspersonalen och lärarna, eftersom man då tar ämneskompetens från lärare 
slash forskare och bibliotekspersonalen. […] Så att om jag har en kurs så tar vi 
hjälp och liksom säger, vi diskuterar vilka läraktiviteter vi ska ha och vi är på plats 
i klassrummet både lärare och bibliotekarie, så att det är ju ett ganska så nära 
samarbete. […] Sen tror jag att det är oberoende av hur det kommer till att se ut så 
behöver man ha kompetent personal. Och då tänker jag framför allt i de lär-
situationer, att kunna söka efter litteratur. Och att det är på nåt vis en kärna i det för 
att som student så måste du lära dig dels källkritik och var söker du nånstans, vad 
hittar du för typ av material. Och där tror jag det är fortsatt viktigt att man har 
samarbete, biblioteket och lärarna. För den här typen av undervisning har vi ju på 
flera olika nivåer. 

 
Helena säger att hon ibland känner att hon skulle vilja använda sig av biblioteket ännu 
mer i sin undervisning, så att den inte bara blir relaterad till en specifik uppgift utan ger 
ett mer kontinuerligt kritiskt förhållningssätt när det gäller informationssökning. 
 
Forskningsbibliotek ska ha kunskaper om publiceringsregler och om forskning 
inom biblioteks- och informationsvetenskap och de ska vara intresserade av 
utveckling. Forskningsbibliotek behöver hitta strategier för att kunna hantera de 
stora mängderna vetenskap och information.  
De flesta deltagare tar upp hur klurigt det är med alla regler kring publicering. Charlie 
säger att det är viktigt att biblioteket vet vad som gäller eftersom hon varken har 
möjlighet eller lust att själv sätta sig in i alla publiceringsregler. Eva beskriver hur 
frustrerande publiceringar kan upplevas och tror att utan stöd från kunnig personal på 
biblioteket hade mycket forskning aldrig publicerats i MUEP. Av deltagarna är det bara 
Björn som spontant nämner bibliometri som ett sätt att förbättra sin forskning. Han har 
diskuterat med bibliotekarier om hur bibliometri skulle kunna användas för att se 
mönster i hur forskning sprids och hitta nya vägar när man ska sammanställa en bak-
grund med tidigare forskning. Han tror att med hjälp av bibliometri skulle man kunna 
komplettera och ge en mycket bättre bild än vad som annars är möjligt. Björn uppfattar 
både ledningen och bibliotekarierna som intresserade av utveckling och tror att nu när 
Malmö högskola ska bli universitet och det kommer startas upp väldigt många nya 
forskningsprojekt kanske biblioteket inte bara behöver bistå med sökhjälp utan även 
vara med och uppfinna nya lösningar till alla slags behov som uppstår. Diana säger sig 
inte ha så stor kunskap om bibliometri, men hon tänker att om man involverar 
informationsspecialister eller bibliotekarier i sitt forskningsprojekt, så ingår sådan 
kännedom i deras kompetens. Frida menar att den tekniska utvecklingen knappast lär 
avstanna och att det snart är svårt att tänka ut sånt som händer om bara ett par år och att 
det därför också handlar om hur man tänker om bibliotek som idé: 
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Och ibland är det ju viktigt att bevara saker bara för att det är en så bra grundidé 
från början, att samla kunskap på ett ställe där folk kan gå dit eller om det är nöje 
eller vad det nu är. Men nånting man kan ta till sig i skrift. Men det kan ju erbjudas 
tekniska möjligheter kanske framöver som man inte ens kan tänka ännu som 
tillfredsställer dom behoven som då finns. 

 
Helena säger att hon har ”en önskan och förväntan om att ni också ligger före och kan 
föreslå saker som jag själv inte … som ligger utanför min föreställningsvärld, utifrån 
vad man själv föreställer sig att man behöver”. Frida är inte så bekant med termen 
bibliometri men är intresserad av vad det kan innebära inom hennes forskningsområde 
och ser det som något de kanske skulle kunna använda sig av för att bygga upp nya 
forskningsstrategier, men påpekar samtidigt att man måste förhålla sig kritisk till den 
datan precis som till all annan data. En annan sak Frida nämner är att hon uppskattar hur 
bibliotekarierna bidrar med pedagogiska teorier eller modeller från biblioteksveten-
skaplig forskning i undervisningen av studenter och ger som exempel Kuhlthaus 
forskning kring informationssökningsprocessen, som gör att Frida kan lugna studenter 
som upplever olika jobbiga känslor i olika sökstadier med att det är helt normalt att 
känna så och att det är en del av lärprocessen. Helena menar att informationsmängderna 
bara växer och att det behövs fler strategier för att kunna hantera dessa stora mängder 
med information i framtiden. Björn säger att idag behöver alla förhålla sig till hur man 
ska kunna sortera i flödet av och konsumtionen av vetenskap. Det är inte bara 
biblioteket själv som ska hantera all information utan det handlar också om hur man ska 
lyckas lära alla människor att hantera och förhålla sig till den stora mängd vetenskap 
som skapas. Han exemplifierar med studenter som gör en sökning och får tusentals 
träffar. När de smalnar av sökningen får de inga träffar alls. Han beskriver också att det 
hänt att han själv missat en riktigt bra bok och upptäckt den först ett par år senare, 
eftersom den trots systematiska sökningar försvunnit i bruset av mängderna av andra 
böcker och artiklar. Björn menar att biblioteken behöver ligga i framkant med att kunna 
styra systemen för att hitta artiklar och böcker på ett bra sätt.  
 
Några uttalanden från deltagare som tyder på hög intern legitimitet: 
Alla deltagare har uttryckt en hög grad av existensberättigande för både forsknings-
bibliotek i allmänhet och för HS-biblioteket i synnerhet och flera menar att de ser 
biblioteket som en integrerad del av den akademiska miljön. Anna tycker att ut-
vecklingen gått positivt framåt från när Malmö högskola bildades till hur det ser ut idag: 
 

Man ska ha all heder åt bibliotekarierna som har tagit på sig den biten. […] Därför 
att forskningsbibliotekarierna är, alltså de är utmärkta och jag tror att den delen 
som de håller på med, den är guld värd. 

 
Frida säger att de inte skulle kunna driva kärnverksamheten som är utbildning och 
forskning utan att biblioteket ingår 
 

Och när man känner att man har samma mål, vilket jag tänker att biblioteks-
verksamheten här alltid har bidragit med. De har alltid försökt att vara en fullvärdig 
partner, eller kollega, utifrån sina resurser. […] Biblioteket är ju nånting man måste 
ha kvar vad man än jobbar med, skulle jag tro, på Malmö högskola. Det är en rätt 
så central funktion. […] inte enbart som en stödverksamhet, utan de ingår i 
kärnverksamheten. 
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Helena resonerar kring hur det skulle vara om forskningsbibliotek försvann: 
 

Jag tänker mig att det skulle vara fruktansvärt om bibliotek försvann. Verkligen. 
Med all den kompetens som finns där. Och hela symbol … det är som ett starkt 
symbolvärde också. Det är lite som, alltså våra kolleger, vi brukar skämta om det 
för att det är inte så många av oss som är så religiösa, men biblioteket är som vår 
kyrka [skratt]. Alltså det är nåt väldigt, ja men det … det är nåt värdigt liksom. Och 
ja, ovärderligt, kanske. Inte riktigt går att … Om man är intresserad av kunskap och 
… det är också den här ackumulerade, på nåt sätt, alltså det är det som, ja som är så 
fantastiskt. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att även om det förstås finns önskemål om ytterligare 
resurser och service så uppfattar lärarna och forskarna i undersökningen att de mest 
grundläggande funktionerna som behövs för att tillfredsställande kunna verka i 
professionen tillfredsställs av forskningsbiblioteket.  
 
7.2 Extern legitimitet 
Här presenteras de teman som framkommit från deltagarnas uppfattningar om 
forskningsbibliotek som tillskrivs extern legitimitet. 
 
Forskningsbibliotek ska tillgängliggöra så mycket material det går online samt 
erbjuda så mycket service det går online. Forskningsbiblioteket ska vara enkelt att 
nå via chatt, mejl eller telefon. 
Björn och Eva menar att det blir allt viktigare att kunna nå biblioteksresurser online. 
Björn säger att det blivit särskilt viktigt för den personal som inte har egna arbetsrum 
utan som får slå sig ner varhelst det finns plats i de nya öppna kontorslandskapen och 
därför ofta väljer att arbeta hemifrån istället. Eva arbetar ibland från andra orter och då 
måste det virtuella biblioteket fungera. Diana beskriver det elektroniska formuläret som 
det går att beställa litteratur från och att det vid internlån går att få materialet skickat 
direkt till egna postfacket. Gustav tycker det är bättre ju mer tillgängligt biblioteket är, 
men menar att den digitala utvecklingen i hög grad bidragit till att mycket är tillgängligt 
även utanför bibliotekslokalerna. Han säger att även om han inte kan få kontakt med en 
bibliotekarie direkt, så vet han hur han ska nå dem och han menar att möjligheten att 
mejla eller ringa i sig innebär en ökad tillgänglighet. Helena uppfattar att man försökt 
hitta olika sätt för att öka tillgängligheten, bland annat genom att man under arbetstid 
kan chatta direkt med en bibliotekarie via hemsidan.  
 
Forskningsbiblioteks fysiska lokaler ska ha generösa öppettider. Där ska finnas 
tillgång till datorer och studieplatser (varav vissa i tysta zoner). Bibliotekarier ska 
finnas på plats åtminstone någon tid under varje arbetsdag. Forskningsbibliotek 
ska vara levande miljöer med olika aktiviteter och arrangemang.  
Anna berättar att HS-biblioteket numera har mer öppet men utan bibliotekarier, det som 
kallas meröppet. Hon säger att även om de på fakulteten vill ha mer tillgänglighet så ska 
de också betala för det och då var meröppet en kompromiss eftersom det i diskussioner 
med studenter framgått att de ville ha mer tillgång till lokalerna och de fysiska sam-
lingarna samtidigt som det finns en budget som behöver gå ihop. Hon tydliggör hur 
situationen ser ut för många studenter: 
 

För det är ju faktiskt så att många studenter har inte något utrymme att sitta på, mer 
än här. Om man tänker på den bredare rekryteringen vi har på Malmö högskola, om 
vi bara håller oss här, så är det ju faktiskt så att en del är trångbodda, har nästan 
inget skrivbord hemma, för all lugn och ro, utan måste studera här och utnyttja de 
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resurserna som finns på biblioteket. Här gör du databassökningar, det finns 
tidskrifter. Så att när det gäller studenterna tror jag att meröppet är positivt. 

 
Men inte bara studenterna gynnas av bibliotekslokalernas ökade öppettider. Anna 
berättar att det kan sitta fyra, fem doktorander i samma arbetsrum hos dem och att även 
de kan behöva sitta någon annanstans för att få lugn och ro. Själv har hon eget arbets-
rum och har också möjlighet att arbeta ifred hemifrån, men hon menar att unga forskare 
med hem, hus och familj vill nog sitta någon annanstans än hemma. Hon tycker därför 
att det är viktigt att de fysiska studieplatserna finns kvar på biblioteket, även om det är i 
form av lite oattraktiva tysta rum som Ellipsen (HS-bibliotekets tysta zon som finns i en 
datasal inne på biblioteket). Charlie berättar att hon ibland ser lärarkolleger som sitter 
och läser på biblioteket och menar att eftersom de flesta delar arbetsrum så kan det 
periodvis bli ett väldigt spring på rummen när kolleger har mycket studentkontakter och 
att då kan biblioteket bli en frizon för att kunna få lov att vara ifred, även om där är folk 
runtomkring. Hon är mer tveksam till om forskare sitter på biblioteket utan tror att de 
hellre sitter hemma om de inte vill bli störda. Charlie tycker det är trevligt på sen-
eftermiddagarna när studenterna sitter och arbetar i biblioteket. Hon säger att en hög-
skola inte får vara tom utan tvärtom ska vara full av lärare och studenter och aktivitet 
och hon tycker meröppet är bra eftersom det gör att det blir mer folk på högskolan. 
Diana säger att som lärare sitter man inte och arbetar i biblioteket utan man har sitt 
arbetsrum, själv använder hon bibliotekslokalerna mest för att låna eller få tillgång till 
material, men menar att lokalerna är desto viktigare för studenterna. Diana beskriver att 
numera ser hon ofta studenter som läser eller använder sig av datorerna innan 
bibliotekets ordinarie bemannade öppettider. Hon menar liksom Anna att det handlar 
om en resursfråga där inte alla studenter har samma förutsättningar att arbeta hemifrån. 
Även om de inte kan erbjuda böcker till alla studenter finns det alltid referensexemplar 
av all kurslitteratur på biblioteket och där finns studieplatser, datorer och skrivare.  
 
Eva säger att det inte är ofta hon använder bibliotekets lokaler för att sitta ner och läsa 
ifred, men hon har ibland tänkt att hon skulle vilja sätta sig i en skön fåtölj någonstans i 
lugn och ro och då saknat att den möjligheten inte riktigt finns på HS-biblioteket. Hon 
använder inte meröppet själv men tycker det är bra för studenterna. Hon tycker också 
det är bra för forskningen, eftersom forskning är någonting som alltid ska vara till-
gängligt och med utökade öppettider ökar tillgängligheten. Frida tycker också meröppet 
som idé är mycket bra, för ”tillgänglighet är ju inte bara att komma åt via nätet”. Hon 
säger att det ibland känns som att alla resurser läggs på den tekniska nivån, men att det 
faktiskt finns många människor som behöver ha kontakt med en fysisk person, så det 
skulle inte gå att bara ha öppet jämt utan bibliotekarier. Hon tror att många tycker det är 
skönt att veta att om man skulle vilja fråga något så finns där någon tillgänglig under 
vissa tider. Hon tycker biblioteket kan vara en naturlig mötesplats för människor, men 
att det samtidigt måste finnas tysta områden där man får lov att sitta och studera i lugn 
och ro. Gustav tycker att det är bättre ju mer tillgängligt biblioteket är. Även om den 
digitala utvecklingen gjort att man når mycket hemifrån tror han att även 
tillgängligheten av bibliotekslokalerna är viktig:  
 

Det finns nånting i bibliotekslokalerna som är … det händer nånting när man går in 
i ett bibliotek. Man vet att det är ett bibliotek. Som jag tror är bra. Även om man 
inte helt förstår vad som händer. Både som student och som lärare och som 
forskare. Och det är bra tycker jag. Det är en sorts ja, nån kunskapsbank, och 
kunskapsatmosfär så som … 
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Däremot sätter sig Gustav sällan själv på biblioteket för att läsa eftersom det är lite för 
stökigt, det är inte lika tyst som det var förr. Han tycker lokalerna är öppna och trevliga, 
men har ofta saknat en tystare avdelning att slå sig ner i, för Ellipsen (som är HS-
bibliotekets tysta rum) ”är ju inte så charmig”. Gustav uppfattar liksom övriga deltagare 
att det är positivt för studenterna med meröppet och han tycker att det är i sin ordning 
att där inte alltid finns en bibliotekarie närvarande, men betonar att det tydligt bör 
framgå vilka tider en bibliotekarie finns på plats, vilket gärna ska vara varje arbetsdag. 
Björn tycker öppettiderna är generösa och att det är bra att studenterna kan sitta kvar 
och arbeta på biblioteket även sedan bibliotekarierna gått hem. Han ser en viss risk i att 
arbetet aldrig tar slut och att meröppet uppmuntrar känslan av att man kan göra lite till, 
men menar å andra sidan att databaserna har man ändå tillgång till hemifrån också, så 
den gränsen av tillgänglighet är redan passerad. Han tycker det är fint att biblioteket är 
en mötesplats, men att det behöver finnas en gräns där även studenterna måste gå hem. 
Björn beskriver bibliotek som levande miljöer där man kan ha öppna seminarier och 
andra arrangemang. Helena uppfattar biblioteket som väldigt tillgängligt med öppen, 
hjälpsam, intresserad och utvecklingsinriktad personal. Hon tycker att biblioteket är ett 
bra forum dit man kan knyta så mycket och hon uppskattar allt möjligt de tar sig för 
som utställningar och andra aktiviteter, hon ser det som en kulturverksamhet. Helena 
beskriver meröppet som en omfördelning av resurser utifrån vilka önskemål som finns 
och det tycker hon är bra. Hon ser ofta studenter i HS-biblioteket innan personalen är 
där. Däremot kan hon tycka att det är lite problematiskt med tillgängligheten under 
somrar och andra lov. Hon berättar att hon har uppsatskurser som går över jul-
ledigheterna där de har undervisning i mellandagarna, men då är det begränsad tillgång 
till både lokaler och att boka handledning av bibliotekarier, vilket gör att en del 
studenter blir frustrerade.  
 
Forskningsbiblioteks fysiska lokaler ska finnas nära, helst i samma hus som 
lärarna och forskarna själva. Bibliotekarierna får gärna utgöras av en fast stab så 
lärare och forskare lär känna dem. 
Gustav säger att han definitivt saknat om HS-biblioteket hade flyttats. Han menar att det 
finns ett motstånd att gå utanför ett hus och tror att han i så fall skulle gå mer sällan till 
biblioteket och använda det mindre. Han anser att de som skulle drabbas hårdast är 
studenterna, som behöver kunna gå in och fråga en bibliotekarie på plats, medan han 
själv och kollegerna även känner till andra kanaler för att få hjälp. Han menar att han 
som lärare ändå skulle fortsätta stämma möten med bibliotekarier för att kunna 
organisera kurser, men att risken med att förlora närvaron av biblioteket är att synen på 
det och användningen av det på sikt skulle förändras till det sämre. Helena gillar att hon 
kan ha en snabb kommunikation med bibliotekarierna på HS-biblioteket och säger att 
det skulle påverka det egna arbetsflödet negativt om deras närvaro saknades. Samtidigt 
tror även hon att det skulle gå att klara av lärarrollen om det bara fanns möjligheter till 
fortsatt samarbete med bibliotekarierna. Frida säger att personalen på Hälsa och 
samhälle protesterat högljutt varje gång det förts på tal att flytta HS-biblioteket från 
huset. Hon håller med Gustav om att studenterna behöver biblioteksverksamheten nära 
och menar att det blir mer av en högskolemiljö. Hon tycker att det korta fysiska 
avståndet mellan fakultetspersonal och bibliotek betyder något; det främjar samarbetet 
när det är lätt att gå in på biblioteket eller in på bibliotekariernas arbetsrum (som finns i 
korridoren utanför biblioteket) för att diskutera med bibliotekarierna om vad man håller 
på med och vad man skulle behöva hjälp med. Frida beskriver hur bibliotekarierna 
”turnerar här hos oss”, det vill säga det finns inte en helt fast stab av bibliotekarier på 
HS-biblioteket även om vissa är där mer än andra. Det är förstås lättare att samarbeta 
med någon man känner och som känner till ens ämne och som man redan är inarbetad 
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med, men Frida menar att nya personer också kan sätta sig in i arbetet och att de nya 
frågar andra bibliotekarier om de är osäkra på något, så det har ändå fungerat: ”med lite 
god vilja funkar faktiskt det mesta” säger hon och skrattar. Charlie menar dock att hon 
allra helst hade haft en fast stab på HS-biblioteket:  
 

som i alla andra sammanhang, så bygger man ju upp relationer med vissa personer. 
Och man vet att där är … vissa personer kan mer än andra och vissa personer är 
mer tjänstvilliga kanske än andra. Så för mig hade det varit mer betydelsefullt om 
det hade varit en fast stab. […] den personliga kontakten tycker jag är viktig. Tänk 
om man hade haft ett par tre personer som var, liksom bara riktade mot vårt 
område, så kunde de ju också kanske på ett annat sätt bli involverade. 

 
Charlie är inte så förtjust i centraliseringen av funktioner över lag. Om hon stöter på 
något problem eller vill ha svar på en fråga så tycker hon det är både trevligast, 
effektivast och smidigast på alla sätt och vis om hon kan gå till biblioteket och träffa en 
person där, jämfört med att behöva mejla eller boka en tid eller så. Hon uppskattar 
därför mycket att ha biblioteket så nära, inte minst att bibliotekarierna ibland fikar 
tillsammans med fakultetspersonalen och att de då får möjlighet att prata även om andra 
saker, vilket hon tycker är viktigt för den psykologiska arbetsmiljön. Charlie berättar 
vidare att hon hellre mejlar till bibliotekarier hon känner än mejlar till biblioteket i 
allmänhet och det har alltid fungerat bra. Däremot saknar hon att inte kunna boka sök-
hjälp eller studenthandledning med en specifik bibliotekarie utan att uppgiften numera 
tilldelas den bibliotekarie som just då har tid och möjlighet. Eva tycker också det är bra 
att fakultetspersonalen och bibliotekarierna sitter så nära varandra att de fikar och äter 
lunch tillsammans, det ökar transparensen och gör det lättare att dela frågor och få 
insikter. Hon menar att denna närhet gör att biblioteket integreras i den vanliga 
verksamheten och verksamheten i biblioteket. 
 
Forskningsbibliotek ska erbjuda personlig och snabb service utefter lärares och 
forskares behov med allt från att hantera e-böcker, internlån, fjärrlån, artiklar 
och inköp till att dubbelkolla att publiceringar görs rätt. Forskningsbibliotek ska 
informera lärare och forskare om vad de erbjuder för service. 
Både Björn, Charlie och Eva nämner att biblioteket är väldigt snabba med att få fram 
artiklar som inte finns i fulltext i de databaser biblioteket prenumererar på. Björn 
skickar också många inköpsförslag till biblioteket och är väldigt nöjd med att de är så 
snabba med att ta in det han önskar sig, men saknar tillgång av dagstidningar online. 
Helena säger att hon ofta använder sig av fjärrlån. Anna berättar att det börjar komma 
en del ny kurslitteratur som e-böcker och eftersom hon ville ha lite tips om hur man 
hanterar dessa vände hon sig till biblioteket och fick då gå en e-bokskurs. Helena menar 
att ett meröppet bibliotek ställer andra krav på aktivitet hos den som ska nyttja det och 
att det kan vara bra: ”Då får man söka själv, om man är en sån som bara vill gå till nån 
och: ge mig det här. Så får man anstränga sig. Jag tänker mig att det är bra för stud-
enterna”. Hon säger att vi har så höga förväntningar på att allting ska vara så omedelbart 
tillgängligt, men att så ser inte alltid verkligheten ut. Helena menar att biblioteket 
behöver vara flexibelt utifrån användarnas behov men uttrycker också en förståelse för 
att det kan vara svårt att veta vad användare vill ha och behöver:  
 

Som jag har förstått det så möts man också, från bibliotekets sida, från mängder av 
olika förväntningar och frågor och sånt som … ja, ställer ganska höga krav då på 
er, ni ska liksom kunna lista ut vad det liksom handlar om, om vad man ska kunna 
hjälpa till med och så. 
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Björn kallar sig ”bottenfräck” för han brukar vända sig direkt till några bibliotekarier 
han redan känner, exempelvis genom att ringa till HS-biblioteket och fråga efter en viss 
person för att han vet att han då får god hjälp. Eva brukar mejla biblioteket om hon vill 
låna en bok som bara finns på Orkanenbiblioteket. Då slipper hon själv åka dit och låna 
den utan får den istället med internposten vilket hon tycker är väldigt smidigt. Hon upp-
skattar också att få påminnelser från biblioteket om hon glömt publicera något i MUEP. 
Eva kontaktar biblioteket om hon vill få tag på eller få reda på information om någon 
särskild tidskrift, exempelvis hur publicering i en viss tidskrift kan betraktas. Hon säger 
att hon själv kan söka information om det men att hon tycker om att även få ta del av 
bibliotekariernas åsikter om olika tidskrifter. Detsamma gäller frågor om open access, 
vilket det finns information om på hemsidan, men ibland när Eva ändå haft frågor 
tycker hon det varit lättast att bara mejla och fråga och då har hon alltid fått hjälp. Hon 
nämner som exempel ett tillfälle då hon rådfrågade biblioteket om det var tillåtet att 
skicka en inte publicerad artikel till en person som efterfrågade den. Eva nämner också 
att biblioteket kan bistå med finansieringen för open access-publicering, men att de 
pengarna tar slut ganska snabbt. Eva tror att den enklare servicen i informationsdisken 
mest behövs för studenterna, eftersom lärare och forskare är mer vana att söka, låna och 
hitta. Eva funderar på om bibliotekarierna skulle kunna arbeta ihop med kommunika-
törerna som gör forskarsidorna. Hon tänker att man som bibliotekarie kanske kan se 
både vilken information som borde vara med och vad som lockar ögat, så att forsk-
ningen presenteras på ett bra sätt. Charlie tänker sig att bibliotekarierna även skulle 
kunna hjälpa till med forskningsanslagsansökningar eftersom bibliotekarier har språk-
kunskaper och kan se på texten utifrån ett annat perspektiv än forskaren som lätt blir lite 
hemmablind. Hon menar att det är viktigt att man formulerar sig så att den som man 
söker pengar hos förstår hur viktigt ens projekt är och att man då kan behöva hjälp från 
någon som ”inte är så insyltad”. Hon nämner att det finns ett visst sådant forskarstöd, 
men att hon gärna sett att den servicen hade byggts ut. Hon skulle också gärna fått hjälp 
med att lägga in alla sina publikationer i MUEP, istället för att behöva göra det själv. 
Diana tar upp referenshanteringssystem som RefWorks som en resurs där biblioteket 
har en viktig roll i att kunna undervisa i hur man får det att fungera. Inga deltagare 
nämner de stödprogram som finns för personer med synnedsättningar eller läs- och 
skrivsvårigheter, som exempelvis talböcker från Legimus eller talsyntes och rätt-
stavningsprogram från SKOLON. Anna tar dock upp en annan sorts undervisning, den 
pedagogiska delen för skrivandet, där bibliotekarierna skulle kunna bli mer delaktiga:  
 

Vi har ju skrivar/språkverkstad, men de räcker ju inte riktigt till. Att man kunde 
vara mer integrerad i undervisning för just skrivandet för jag kan ju se att det är ett 
stort problem när man ska, de skriver sina paper och ja uppsatser, ibland så behöver 
en del studenter mer hjälp och en del mindre. 

 
Gustav säger att han gärna skulle vilja veta mer om vad biblioteket kan och vill göra, 
som vilka tjänster de erbjuder och vad de tycker är deras uppdrag. Han säger att det är 
klart att när man går in på bibliotekets hemsida så ser man ju vad man kan komma åt 
och vad man kan använda där, och det finns även en chatt, men han tänker att det 
kanske ändå finns service han underanvänder eftersom han inte känner till den.  
 
Forskningsbibliotek behöver prioritera vad de köper in, men får gärna 
tillhandahålla skönlitteratur och populärvetenskap jämte det vetenskapliga 
materialet. Material ska kunna lånas länge om ingen annan står på kö. 
Björn nämner DVD-filmerna som tidigare fanns till utlån på HS-biblioteket och säger 
att även om de används i undervisningen så ska de väljas ut – ”vad är bra film?” – och 
hanteras och han menar att i tider av begränsade resurser behöver forskningsbibliotek 
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fundera på vad som ska ingå i samlingarna. Anna berättar att hon brukar gå in på HS-
biblioteket och låna skönlitteratur inför ledigheter som på sommaren och vid jul. Helena 
säger att även om hon inte anser att skönlitteratur och populärvetenskap är det viktigaste 
på ett forskningsbibliotek så är det ändå något som hon ofta använder sig av i sin under-
visning och därför tycker är praktiskt att ha nära till hands. Björn betonar att för honom 
som forskare är det viktigt att kunna låna böcker länge. Han menar att han kan arbeta 
med böckerna på ett helt annat sätt då än om han ständigt behöver lämna tillbaka dem. 
 
7.3 Konstituerande dokumentalitet  
De dokument som institutionellt, politiskt och ekonomiskt formulerar att det faktiskt 
existerar ett bibliotek och som jag kallar existensbevis, exempelvis arkitektritningar, 
styrdokument och personalförteckning nämns inte alls av deltagarna, men det betyder 
inte att de inte finns utan snarare att det är dokument som inte lärare och forskare tänker 
på i någon större utsträckning i vardagsarbetet. Därmed inte sagt att dessa dokument 
inte berör eller påverkar dem i vardagen. Anna nämnde att HS-biblioteket blivit av med 
en våning och även om det i första hand påverkade studenterna som fick färre studie-
platser inne på biblioteket så kan minskade lokaler påverka lärarnas och forskarnas upp-
fattningar om biblioteket. Det får förutsättas att det finns arkitektritningar som definierar 
hur det nya biblioteket ser ut, liksom att det finns andra dokument som definierar och 
styr biblioteket. Flera deltagare nämner emellertid Malmö högskolas policy att förorda 
publicering i open access-tidskrifter när så är möjligt, vilket kan ses som både konsti-
tuerande och performativ dokumentalitet. Information om vad detta rektorsbeslut 
innebär finns beskrivet på hemsidan (Brandström, u.å.) där även själva dokumentet med 
rektorsbeslutet finns länkat (Malmö högskola, 2010). På Malmö högskolas hemsida 
finns förstås en mängd andra dokument som bevisar att biblioteket finns till 
(https://www.mah.se/). Nedan presenteras de teman som framkommit från deltagarnas 
uppfattningar om forskningsbibliotek som tillskrivs konstituerande dokumentalitet. 
 
Forskningsbibliotek ska tillgängliggöra litteratur, tidskrifter och databaser (med 
fulltext) som är relevanta inom lärarnas och forskarnas ämnesområden.  
Frida säger att ett forskningsbibliotek inte längre bara är böcker i bokhyllor utan mycket 
mer än så. Anna menar att man som lärare eller forskare idag inte klarar sig utan 
relevanta databaser inom sitt område och både hon och Charlie nämner att deras egna 
behov av litteratur har tillfredsställts av HS-biblioteket. Anna berättar också att det går 
att komma överens med biblioteket om man som forskare har ett speciellt litet område 
och behöver tillgång till något visst material. Björn beskriver hur forskningsbibliotek 
ska vara rika på relevant litteratur och menar att för att bygga ett forskningsbibliotek ska 
böcker köpas in efterhand, gärna efter inköpsförslag från honom och andra lärare och 
forskare. Han berättar att förr, när budgeten för inköp av litteratur var bättre på institu-
tionerna, var det vanligt att forskare satt på egna små samlingar av litteratur, men med 
de nedskärningar som varit har han lagt över mer ansvar för inköp på biblioteket, 
åtminstone vad gäller den något bredare litteraturen. Helena menar att utbudet är ganska 
präglat av utbildningarna och forskningsfältet, att det kommer därifrån och hon tror att 
det är någonting som kommer växa. Diana arbetar mycket som lärare och menar att hon 
då behöver tillgång till fulltextdokumenten i databaserna, men att hon ofta använder 
biblioteket som referensbibliotek när hon behöver slå upp ytterligare eller behöver 
fördjupningslitteratur. Eva säger att ett forskningsbibliotek måste ha en bred tillgång till 
litteratur och forskning. Hon tror att det kommer bli färre läroböcker och tidskrifter i 
fysisk form och att allt mer kommer ligga som e-böcker och e-tidskrifter, men tror ändå 
att den gamla formen av bibliotek med fysiska böcker alltid kommer finnas kvar, att det 
kommer fortsätta behövas.  

https://www.mah.se/
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Forskningsbibliotek behöver prioritera klokt, de kan inte erbjuda tillgång till allt. 
Diana förväntar sig inte att ett forskningsbibliotek ska erbjuda romaner på samma sätt 
som folkbibliotek. Hon menar att det man som lärare och forskare absolut inte klarar sig 
utan är relevanta elektroniska databaser med fulltextdokument. Biblioteket bör även ha 
kurslitteratur och referenslitteratur, men hon menar att det till viss del ändå kan ersättas 
på andra håll, vilket är svårare med den vetenskapliga litteraturen. Hon säger att de data-
baser online som är gratis inte är så många och de ger inte alltid tillgång till fulltext-
dokumenten, så det är nödvändigt att biblioteket kan bistå med det. Helena tycker också 
den vetenskapliga litteraturen är viktigast, men berättar att hon använder sig ganska 
mycket av både skönlitteratur och populärvetenskap i sin undervisning och att hon 
därför uppskattar att även sådan litteratur finns på forskningsbibliotek. Eva undervisar 
på både grundnivå och avancerad nivå och behöver ibland läsa in sig på något, men 
nämner att numera får lärare mycket litteratur från förlagen direkt. Om hon behöver en 
bok till en kurs brukar hon skriva till förlaget och fråga om det finns något lärar-
exemplar och då skickar de nästan alltid över boken gratis. Så om det inte rör sig om 
speciell litteratur som inte går att få tag på tycker hon att kurslitteraturen på biblioteket i 
första hand kan gå till studenterna. Hon nämner också att om en artikel inte finns i 
fulltext i någon av de databaser biblioteket tillhandahåller så måste studenterna betala 
för att få tillgång till artikeln, men det behöver inte lärare och forskare. Hon menar att 
det påverkar forskningen på icke-forskarnivå, men säger samtidigt att man annars skulle 
behöva dra in på något annat och det är svårt att veta vad det skulle kunna vara. Björn 
säger att forskningsbibliotek kanske behöver begränsa sig kring vad man ska ta in och 
inte och ger som exempel filmerna som tidigare fanns på HS-biblioteket: ”det öppnar ju 
för ännu fler världar som man måste hantera”. Han menar att HS-biblioteket verkar ha 
dämpat sig under det att de tagit bort filmer och gått tillbaka till böcker och artiklar.  
 
Forskningsbiblioteks digitala samlingar ska enkelt kunna nås online. Den större 
tillgängligheten som elektroniska dokument erbjuder uppskattas, men vissa lärare 
och forskare föredrar att läsa material i fysisk form. 
Björn och Eva säger att de som forskare måste kunna vara fria att ändra på sin arbets-
plats och att den virtuella tillgängligheten då behöver fungera. De tycker det fungerar 
bra att nå biblioteket via nätet och det tycker även Frida, även om hon önskar att biblio-
teket även prenumererade på en del andra databaser. Diana säger att det skett en enorm 
utveckling sedan 90-talet då man fick sätta in skivor i en dator för att kunna söka i data-
baser jämfört med nu då allt finns online. Hon berättar att då var understödet från biblio-
teket att man fick hjälp att lämna artikelbeställningar, medan det idag finns tillgång till 
väldigt mycket mer i fulltext. Hon vet om att biblioteket har en samling med e-böcker, 
men det är inget som hon har använt sig särskilt mycket av eftersom hon tycker bättre 
om fysiska böcker. När det gäller artiklar så läser hon vissa på skärmen och andra 
skriver hon ut, beroende på vad det är för slags artikel. Charlie känner också till att det 
finns många e-böcker på biblioteket men även hon föredrar det fysiska mediet: 
 

jag har väl inte riktigt lärt mig att läsa så himla mycket på skärmen utan jag tycker 
om att ha det i handen. Även artiklar och sånt skulle man egentligen kunna ha bara 
på skärmen för att slippa skriva ut men … det är väl en träningssak. 

 
Hon skriver ut artiklarna för att kunna stryka under och översätta ord. Charlie berättar 
att man numera använder böcker på ett annat sätt än förr. Då började man på kapitel ett 
och sedan läste man hela boken, medan man nu använder böckerna mer för att söka 
information. Hon tycker det är lite synd, men tiden räcker inte till när allting ska gå så 
fort nuförtiden. Hon beskriver hur de elektroniska lösningarna ger snabb tillgång men 
att det också kan vara problematiskt:  
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när jag började forska i slutet på nittiotalet, då gick man ju till biblioteket och sen 
så letade man ju upp tidskriften i pappersform och så letade man upp artikeln och 
så gick man till kopiatorn och så kopierade man artikeln och så satte man tillbaka 
tidskriften. Nu kan man få femtio artiklar uttryckta på fem minuter i princip. Men 
det betyder ju inte att man har möjlighet, tid, förmåga eller intellektuell kapacitet 
att läsa i den takten, men det hann man ju mer förr, för att saker och ting gick 
långsammare. 

 
Forskningsbibliotek behöver hitta bra tekniska lösningar för visning och hantering 
av elektroniska dokument. 
Gustav säger att man måste kunna få tag i litteratur i någon form, digitalt eller fysiskt 
och säger att det vore ”katastrofalt att inte kunna låna böcker. Och tidskrifter för den 
delen”. Han menar att eftersom det är så pass svårt att digitalisera allt, kanske särskilt 
böcker, så har han svårt att tänka sig att forskningsbibliotek skulle försvinna inom en 
snar framtid. Diana tror att mycket kommer gå över till mer elektroniska resurser i 
framtiden och att vi på sikt inte kommer ha så mycket pappersböcker, även om hon 
själv föredrar just fysiska exemplar. Hon menar därför att det är viktigt att hitta bra 
tekniska lösningar för att kunna ge tillgång till de elektroniska resurserna. 
 
Forskningsbiblioteks lokaler med fysiska samlingar och studieplatser med tillgång 
till det digitala skapar en levande lärandemiljö med plats för möten. 
Diana menar att hon som lärare och forskare behöver tillgång till de fysiska samlingarna 
men inte på samma sätt som studenterna behöver lokalerna för att sitta och arbeta i, hon 
har ju sitt arbetsrum. Anna berättar att hon tillbringade mycket mer tid på det fysiska 
biblioteket när tidskrifterna främst fanns i pappersform, dels för att läsa dem på plats 
och dels för att kopiera dem. Nu finns det mesta tillgängligt online och hennes behov av 
att sitta på biblioteket och läsa har minskat. Anna berättar att HS-bibliotekets fysiska 
lokaler visserligen minskat men hon upplever ändå att det fungerar bra: 
 

För det är helt klart att här har vi ju en våning mindre nu. Vi hade ju tre innan. Och 
det fungerar väl bra. Studenterna är ju glada för att få ha sina fysiska platser kvar. 
Och det har ju med det som jag sa innan, alla har inte möjlighet att studera på andra 
platser. Så jag, det alltså, man måste få någon form av jämvikt här och hur den ska 
gå till handlar omigen om ekonomin [skratt, min anm.] helt klart! Vad har man råd 
med att behålla?  

 
Charlie har alltid älskat böcker och får en känsla av ”intellektuell kreativitet” av att gå 
in i biblioteket. Numera går hon sällan dit, inte ens för att bläddra, information om nya 
böcker får hon istället från reklamblad med posten eller digitalt via mejlen. Hon tycker 
ändå att det fysiska biblioteket är mycket viktigt för institutionen som är en ”lärande 
organisation” och hon menar att kontakten med studenterna hade blivit lidande om 
studenterna hade suttit och studerat på andra ställen än på Hälsa och samhälle. 
 
7.4 Performativ dokumentalitet 
Här presenteras de teman som framkommit från deltagarnas uppfattningar om 
forskningsbibliotek som tillskrivs performativ dokumentalitet. 
 
Forskningsbibliotek ska ha en hemsida där många funktioner och mycket service 
enkelt kan nås, exempelvis databassökningar, fjärrbeställningsformulär, inköps-
förslag, handledningsbeställning, kontaktuppgifter och en öppen chatt. 
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Björn tar upp problemet med att arbeta i öppna enheter och menar att det gör att allt fler 
väljer att istället arbeta hemifrån, något som ställer helt andra krav på biblioteket. Han 
menar att det vanliga har varit att biblioteket är en levande plats dit både personal och 
studenter söker sig, men om lärare och forskare arbetar hemifrån måste understödet från 
biblioteket riktas om, så att man har full tillgång hemma. Frida tycker att biblioteket 
alltid går att nå så länge man har en dator med internetuppkoppling: ”här finns 
funktioner som gör att jag kan komma åt det jag tänker att jag kan komma åt, på ett 
lättvindigt sätt”. Hon påpekar samtidigt att det inte minskar behovet av bibliotekarier 
men att de numera används mer i riktade pedagogiska insatser som privat handledning, 
men att den servicen också kan beställas via hemsidan. Diana berättar att när hon var 
doktorand fick hon gå till biblioteket och lämna in en beställning på vilka artiklar hon 
ville få tillgång till i fulltext, medan det idag finns ett elektroniskt formulär på hem-
sidan. Charlie säger att det fungerar bra att beställa hjälp eller artiklar digitalt, men 
tycker det känns lite opersonligt. Samtidigt är det inte alltid hon behöver just personlig 
service: ”För att om jag bara ska beställa en artikel så är det ju ingenting jag vill eller 
behöver diskutera med någon annan utan då vill jag liksom ha den så fort som möjligt”. 
Frida beställer många fjärrlån via hemsidan. Gustav tycker också det är smidigt med 
tjänsten som gör att man kan fjärrlåna och nämner även att det är skönt att veta att det är 
lätt att få kontakt med en bibliotekarie via mejl eller telefon: ”det finns ju en tillgäng-
lighet där även om det inte är någon direkt närvarande”, att även om ingen svarar direkt 
så gör de det så snart de kan. Eva använder ofta hemsidan till att söka på tidskrifter och 
till litteratursökningar överlag och tycker det är oerhört smidigt att kunna mejla biblio-
teket för att få en viss bok skickad till sig från Orkanenbiblioteket. Hon säger att det 
aldrig är några konstigheter att komma in på bibliotekets hemsida hemifrån eller om hon 
sitter någon annanstans, men att hon tycker att hemsidan är lite rörig: ”Där har jag svårt 
att navigera, och hitta överallt. Det är väl det enda som jag går igång på i så fall”. 
Helena säger att hon brukar tipsa sina studenter om att det går bra att ringa till eller 
chatta med biblioteket om man har några frågor under arbetstid. 
 
Forskningsbibliotek ska ha guider i informationssökning, databasinformation, 
referenshantering, publicering etcetera, men skriftliga guider (i form av text, foto 
eller film) är inte tillräckligt utan det behöver också finnas bibliotekarier som 
känner till regler och tillvägagångssätt och som kan ge personlig service och hjälp. 
Charlie berättar att när hon kommer till sånt som ska läsas och godkännas på nätet så 
scrollar hon bara ner och godkänner, utan att egentligen veta vad hon godkänt och då är 
det skönt att veta att biblioteket har koll på publiceringsregler. Hon menar att det finns 
många regler för hur publicering i MUEP ska gå till och även om det finns guider och 
texter på hemsidan kan det uppstå frågetecken och då vill hon stämma av med biblio-
teket om vad som gäller. Hon säger att hon också alltid kryssar i rutan för ”I need 
assistance” när hon ska lägga ut forskning på MUEP så att biblioteket hjälper till och 
kontrollerar att allting är okej enligt reglerna: ”Och det tycker jag är jättebra. För sån 
text hatar man ju att läsa”. Charlie berättar vidare att det även finns information om hur 
man söker i databaser på hemsidan, men att detta inte helt kan ersätta bibliotekarierna: 
”om jag inte hittar rätt i det digitala så behöver jag ju hjälp och då behöver jag ju hjälp 
av en person och inte bara en funktion liksom på nåt vis”. Gustav säger att det står i 
riktlinjerna att man ska välja att publicera sig i open access om det går. Även Eva 
beskriver hur Malmö högskola förordar open access-publicering där den skatte-
finansierade forskningen kommer tillbaka ut till samhällets nytta, men menar att det är 
svårt för forskare att hitta medel som kan betala publiceringen i open access-tidskrifter. 
Hon säger att alla forskare kan ansöka om pengar på biblioteket: ”Och då har de ju vissa 
kriterier för vad det är för form av open access till exempel. Det ska ju vara bra 
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tidskrifter. Och då slåss vi om det”. Detta med open access väcker många frågor hos 
deltagarna, eftersom det förknippas med så många regler och ibland upplevs som svårt 
att orientera sig med hjälp av de texter som finns. Eva har kontaktat biblioteket när hon 
undrar över vad som gäller när hon vill publicera i open access: ”I och för sig finns det 
på hemsidan, men nån gång har jag haft frågor om det och då har jag mejlat och då har 
jag fått hjälp”. En annan resurs som också har instruktioner på hemsidan är referens-
hanteringssystemet RefWorks. Diana anser att biblioteket har en viktig roll i att kunna 
undervisa kring RefWorks och hur man får det till att fungera. Gustav menar att all den 
kunskap som bibliotekarier har om böcker och tidskrifter skulle vara snudd på omöjligt 
att kunna ha nedskrivet, det är helt enkelt för mycket. Deltagarna utgår alltså från att 
hemsidan ska ge dem information, exempelvis i hur man söker och publicerar, men de 
förväntar sig också att biblioteket ska ha bredare kunskaper än det nedskrivna och de 
förväntar sig att de kan få hjälp med sina sökningar och publiceringsfrågor.  
 
Forskningsbibliotek ska tydligt informera om vilken service de erbjuder samt 
informera om olika arrangemang de anordnar. Forskningsbibliotek får gärna 
påminna forskare när de missat att publicera sin forskning i lärosätets lokala 
databas samt påminna lärare om att skicka in uppdaterade kurslitteraturlistor. 
Anna, Björn och Helena beskriver olika arrangemang som biblioteket anordnat. Anna 
har lyssnat till bokstafetten och deltagit i en bokcirkel. Jag missade att fråga hur hon fått 
reda på dessa arrangemang, men har sett att biblioteket gjort reklam för liknande 
arrangemang på hemsidan, Facebook, Twitter och på tryckta affischer uppsatta i 
lokalerna. Biblioteket brukar också mejla ut information om arrangemang till fakultet-
ernas personal. Sociala medier nämndes inte av någon deltagare utan det som disku-
terades var hemsidan. På hemsidan finns emellertid en ruta med bibliotekets senaste 
Twitter-uppdateringar, vilket gör att man kan följa bibliotekets inlägg via hemsidan 
även om man själv inte är aktiv på Twitter. Anna beskriver hur hon saknade information 
om hur det fungerar med e-böcker och att hon därför kontaktade biblioteket och fick gå 
en kurs i e-bokshantering. Helena uppskattar att biblioteket försöker öka tillgänglig-
heten av biblioteket genom olika kulturella arrangemang och brukar informera sina 
studenter om sådana aktiviteter. Gustav hade gärna sett att biblioteket tydligare 
kommunicerade vad biblioteket kan och vill göra. Han menar att det är svårt i dagens 
samhälle, för alla, att veta hur man ska sprida information om sig själv och nå fram, 
men att det skulle vara synd om man inte använder sig av bibliotekets resurser och 
service bara för att man inte riktigt känner till vad de erbjuder:  
 

För det är klart att när man går in på bibliotekets hemsida så ser man ju vad man 
kan komma åt och vad man kan använda där och sen finns det ju fråga en 
bibliotekarie, en chatt så och, så jag tycker de är tillgängliga och så, men det 
kanske finns saker och så där vi underanvänder. 

 
Eva uppskattar påminnelser från biblioteket om hon glömt publicera en artikel, ett 
konferenspaper eller något annat i MUEP:  
 

där har jag fått såna påminnelser emellanåt och det, det, i och för sig så ska ju inte 
det behövas, men det har hjälpt mycket. Du, har inte du … ah, just det, och så får 
man, den här hjälpen. Det är ju synd att det behövs men det är bra att det finns för 
att man tappar bort att det ska ut … 
 

Eva nämner även att biblioteket mejlar ut och påminner lärare om att skicka in 
uppdaterade kurslitteraturlistor inför terminsstarterna. 
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Forskningsbibliotek ska känna till och förmedla användbara teorier, modeller 
samt andra användbara redskap inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Forskningsbiblioteks studentstöd ska utvärderas.  
Alla deltagare talar om bibliotekariernas kompetens. Frida ger ett specifikt exempel när 
hon beskriver hur hon tycker om att bibliotekarierna förmedlar forskning som berör den 
pedagogiska sidan, där man kan titta på teorier, modeller och mönster för att exempelvis 
få reda på bra sätt att lära sig att söka efter information eller hur den processen fungerar: 
 

Det har jag glädje av som lärare, när jag ska undervisa mina studenter. Jag kan 
säga, ni ska inte … ni ska bryta ihop här, mitt i, när vi kommer till den delen i 
litteratursökningen, men ni kommer över den punkten, och då blir ni glada igen. 
[…] finns det liksom bevisat så kan jag säga: ni är inte ensamma, det visar sig att 
det är så här. Hade ni inte blivit det hade jag blivit orolig. Och då lär ni er inte 
nånting. 

 
Helena tycker samarbetet med bibliotekarier i studentundervisning är mycket givande 
och skulle gärna se mer av det samarbetet, helst på flera kurser för att studenterna ska få 
mer generella förhållningssätt och strategier att söka: 
 

Det är fortfarande jättemånga som bara googlar [Helena knackar här planlöst på 
bordet som om det vore ett tangentbord, min anm.] på allting. Har ingen aning om 
hur den här, ja men om de här olika filtren och hur den här informationen är 
organiserad och hur den … de vet ingenting om det. Det är väldigt svårt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt då.  

 
Anna berättar att de har en del frågor i programmet, både utvärderingar och tillfällen då 
de pratar om utbildningen och hon menar att studenterna oftast är nöjda med biblioteks-
servicen och de är även nöjda med den delen när de har projekt som att skriva uppsats 
och kan boka en handledare till sökningar och så vidare. Frida berättar att när hon och 
en bibliotekarie undervisat tillsammans utvärderar de efteråt hur det kunnat göras ännu 
bättre. Det framgår att studenterna utvärderar biblioteket när de gör sina kursutvärder-
ingar och att teamet lärare och bibliotekarie utvärderar utbildningen för studenter, men 
inga deltagare nämner övriga former av utvärderingar. 
 
7.5 Kategorierna av legitimitet och dokumentalitet i samverkan 
I avsnitten ovan har det undersökts hur lärares och forskares uppfattningar kan placeras 
utifrån intern eller extern legitimitet och konstituerande eller performativ dokument-
alitet. Nu följer några korta kommentarer om hur de fyra kategoriernas analysresultat 
samverkar enligt det modifierade analytiska ramverket. 
 
7.5.1 Intern legitimitet och konstituerande dokumentalitet 
Oaktat vad som kanske väntar i framtiden anser lärare och forskare idag att forsknings-
bibliotekets främsta uppgift är att tillhandahålla relevant litteratur och att utbilda an-
vändarna att hitta och använda denna. Detta är inget någon av deltagarna i nuläget kan 
tänka sig att kompromissa med, varför tillgång till relevanta samlingar och utbildning i 
att hantera dem ses som helt nödvändigt för undervisning och forskning, varför även 
forskningsbiblioteket ses som helt oumbärligt. 
 
7.5.2 Intern legitimitet och performativ dokumentalitet 
Nu när så stora delar av samlingarna är elektroniska måste tekniken för att få tillgång till 
dem fungera och detta oavsett var man befinner sig. Men hemsidan ska inte bara 
fungera utan den behöver också vara uppbyggd så det är lätt att navigera och så det 



 

 45 

förstås hur man ska använda resurserna. Det är viktigt med tydlig information om hur 
saker fungerar och om vilken service som erbjuds. Mängden av vetenskap och annan 
information ökar hela tiden och biblioteket behöver hjälpa användarna att sortera fram 
det relevanta. 
 
7.5.3 Extern legitimitet och konstituerande dokumentalitet 
Resurser och service som tillskrivits extern legitimitet är egentligen inte avgörande för 
att lärare och forskare ska klara av sin profession, men med tanke på samhällets upp-
trissade tempo så har dessa ändå kommit att betraktas som självklara inslag av del-
tagarna. De förstår att de skulle klara sig utan vissa resurser och viss service, men de 
arbetar under stark tidspress och vill helst inte ägna dyrbar lärartid eller forskartid åt 
sådant som lika gärna någon annan kan göra, eller som det är trevligt att få hjälp med. 
De förväntar sig en fortsatt anpassad service efter sina behov. Av denna anledning kan 
det vara svårt att utan eftertanke avgöra vad som hör till intern och vad som hör till 
extern legitimitet, exempelvis vilken litteratur som behöver finnas i tryckt form på det 
fysiska biblioteket. 
 
7.5.4 Extern legitimitet och performativ dokumentalitet 
Det gick utmärkt att forska även innan forskningsbibliotek erbjöd elektroniska resurser 
från hemsidan, så det går att argumentera för att denna service är något extra, en slags 
bonusservice som användarna kan vara glada över. Samtidigt är det så att många 
tidskrifter inte längre finns i tryckt format och då handlar det inte om en bonus att få 
tillgång till dem online utan det är en nödvändighet. Då måste allt tekniskt fungera och 
användargränssnitt vara utformade så att systemen blir lätthanterliga. Det går också att 
diskutera om studieplatser hör till extern eller intern legitimitet, men klart är att 
användarna uppfattar det som en viktig del av forskningsbiblioteket, som även kan ses 
som en mötesplats. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas först undersökningens slutsatser och några av resultaten 
avhandlas i förhållande till tidigare forskning. Sedan diskuteras ett par av de mest 
intressanta resultaten i mer ingående form och slutligen tas metod- och teorikritik upp. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares och forskares uppfattningar om vad 
som utgör och legitimerar ett forskningsbibliotek och studien utgick från följande 
forskningsfrågor:  
 

• Vad har lärare och forskare för förväntningar på ett forskningsbibliotek? 
• Hur tänker lärare och forskare kring tillgänglighet och resurser? 
• Vad har lärare och forskare för uppfattning om framtidens forskningsbibliotek? 

 
Nedan sammanfattas vad som efter analysarbetet framstår som de uppfattningar under-
sökningens deltagande lärare och forskare har om forskningsbibliotek. Jag vill betona 
att detta inte är generaliserbara uppfattningar som gäller för alla lärare och forskare, 
utan detta är mina tolkningar över hur deltagarna i undersökningen uppfattar forsknings-
bibliotek i allmänhet och HS-biblioteket på Malmö högskola i synnerhet. Med det sagt 
kan en bild av hur några lärare och forskare 2016 uppfattar forskningsbibliotek vara av 
intresse även för andra forskningsbibliotek och lärosäten. 
 
8.1 Uppfattningar om forskningsbibliotek, exemplet Hälsa och 
samhälle – sammanfattande slutsatser 
 Forskningsbibliotek behöver prioritera klokt eftersom det är ekonomiskt 

omöjligt att erbjuda tillgång till allt, men material som lärare och forskare 
efterfrågar bör behandlas med förtur och biblioteket ska tillhandahålla litteratur, 
tidskrifter och databaser som är relevanta för lärosätets utbildningar och 
forskningsområden. Deltagarna uppskattar den stora tillgången av elektroniska 
fulltextdokument, men föredrar ofta att läsa tryckt material. 
 

 Det ska vara lätt att komma i kontakt med biblioteket och deltagarna förväntar 
sig snabb och personlig service. Hemsidan ska ge tillgång till en mängd material 
och service online, som exempelvis digitala samlingar, beställningsformulär 
samt information om arrangemang och om vad biblioteket erbjuder för service. 
Där ska också finnas guider i informationssökning, databasinformation, 
referenshantering, publicering och så vidare, men skriftlig information kan 
aldrig helt ersätta bibliotekariernas stora kunskaper om litteratur, publicerings-
regler och informationssökning, varför den personliga servicen och hjälpen ses 
som ovärderlig. Deltagarna uppskattar även assisterande service som internlån 
eller påminnelser om att skicka in en aktuell kurslitteraturlista eller att något bör 
publiceras i lärosätets lokala databas. 

 
 Forskningsbibliotek ska känna till hur olika databaser fungerar och vilka som är 

relevanta för olika användare. Deltagarna förväntar sig att biblioteket kan hjälpa 
dem att hitta både vetenskapliga och icke-vetenskapliga källor och att de kan 
hjälpa till att värdera olika källor, exempelvis tidskrifter. 

 
 Forskningsbibliotek ska kunna stödja forskare, lärare och studenter i sök-

processer och veta vilken hjälp dessa behöver även om de själva inte kan 
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formulera sitt behov. Biblioteket ska erbjuda privat handledning och kunna gå in 
i forskningsteam som pedagogisk resurs. 

 
 Forskningsbibliotek ska vara delaktiga i utbildningen av studenter och kunna 

arbeta tillsammans med lärare i team där biblioteket kan bidra med sökning och 
värdering av källor samt relevant forskning kring teorier, modeller samt andra 
användbara redskap inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 
 Det fysiska forskningsbiblioteket ska finnas nära tillhands, helst i samma hus, 

där det förutom tryckta samlingar ska erbjudas tillgång till studieplatser, datorer 
och skrivare. Deltagarna vill ha generösa öppettider men förväntar sig inte att 
bibliotekarier ska vara ständigt närvarande, dock ska det tydligt framgå när 
bibliotekarier finns på plats och det ska helst vara varje dag. Den personliga 
kontakten är mycket viktig för vissa av deltagarna och dessa önskar sig en fast 
stab av bibliotekarier. Deltagarna ser det fysiska biblioteket som en levande 
lärandemiljö som skapar plats för möten och vill gärna att det fylls av biblioteks-
användare och att där finns gott om arrangemang och aktiviteter. De förväntar 
sig inte att det ska vara tyst på biblioteket men önskar sig en trevlig tyst zon. 

 
 Forskningsbibliotek ska ha kunskaper om publiceringsregler och hålla sig 

uppdaterade om utvecklingen inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Deltagarna förväntar sig att forskningsbibliotek hittar eller utvecklar bra 
tekniska lösningar för visning och hantering av elektroniska dokument. De 
föreställer sig att även om ”markservicen” skulle skötas av någon annan och 
även om tillgången av material skulle bli mer eller mindre fri – exempelvis 
genom att open access-tidskrifter helt skulle dominera utbudet – så skulle de 
ändå behöva hjälp att finna effektiva strategier för att kunna hitta rätt och sortera 
bland de stora mängderna vetenskap och annan information. Deltagarna ser dock 
inte att varken tryckt eller digital litteratur kommer tillgängliggöras från annat 
håll inom överskådlig tid varför de inte ser att deras behov av forsknings-
biblioteket kommer minska framöver, det kommer bara se annorlunda ut och 
troligtvis innehålla fler pedagogiska inslag. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ett forskningsbibliotek inte längre ses som en 
fysisk lokal där alla resurser och all service samlas. Istället rör det sig idag om en 
komplext sammansatt organisation med många olika delar: både en fysisk och en digital 
plats, både fysiska och digitala samlingar, både service och utbildning från biblio-
tekarier samt studie- och mötesplats. I mångt och mycket är forskningsbiblioteket vad 
ledning och bibliotekarier gör det till, möjligheterna är obegränsade och det gäller 
därför att inte tappa fokus utan att fastställa vad biblioteket vill erbjuda och varför.  
 
8.2 Analysresultat i förhållande till tidigare forskning 
Deltagarna anser att biblioteket ska tillhandahålla relevant litteratur, tidskrifter och 
databaser vilket är väl känt sedan tidigare och som kanske tydligast illustreras med 
exemplen från Indien (Khan, 2012) där bibliotek med bra samlingar ansågs mer 
effektiva eller från Nigeria där avsaknaden av relevant material gjorde användarna 
missnöjda (Oyewole & Adetimirin, 2015). Liksom Borrego och Anglada (2016) fann 
jag att lärare och forskare tycker det är smidigt med elektroniska vetenskapliga artiklar 
men att de helst läser böcker i tryckt form. Mycket talar för att e-böcker kommer bli 
vanligare och då får vi se om det bara är en vanesak att läsa elektroniskt eller om vissa 
användare inte kommer lyckas anpassa sin läsning till skärmen. Tills vidare får vi nog 
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ändå betrakta de fysiska samlingarna som viktiga för många vilket innebär att de inte 
bör gallras för hårt bara för att vissa böcker även finns som e-böcker. Svensk biblioteks-
förening föreslår att hanteringen av forskningsbibliotekens fysiska samlingar behöver 
ses över på nationell nivå (Samuelsson et al., 2015). Den gamla bilden av bibliotek som 
organisatör, förvarare och tillgängliggörare av litteratur är så sakteliga på väg bort, 
vilket visas av exempelvis Robertson (2015), Guthrie och Housewright (2011), Creaser 
och Spezi (2014), Hollister och Schroeder (2015). Deltagarna i min undersökning var 
mycket väl medvetna om vem som stod bakom tillgängliggörandet av databaser, vilket 
skiljer sig från Kaatrakoski och Lahikainen (2016) där vissa forskare ansåg att de inte 
behövde biblioteket eftersom de fann forskning på nätet, omedvetna om att det var 
biblioteket som möjliggjorde åtkomsten till fulltexterna. Det föreföll som att deltagarnas 
kännedom om att biblioteket betalar för olika elektroniska resurser också innebar en 
större förståelse för att man inte kan få tillgång till allt utan måste prioritera. Dock får 
deltagarna i undersökningen betraktas som vana biblioteksanvändare och det är troligt 
att mindre biblioteksvana lärare och forskare inte skulle vara lika medvetna om vem 
som tillgängliggör resurser eller att det utgör en stor kostnad för biblioteken. 
 
Åström och Hansson (2013) framhåller bibliometri som ett sätt att omdefiniera och 
utvidga forskningsbibliotekets roll och som också kan komma att påverka dess 
relationer inom lärosätets organisation. Hammarfelt et al. (2016) visar hur utbrett 
bibliometri redan blivit på svenska lärosäten, något som Creaser och Spezi (2014) 
bekräftar i sin studie där bibliometrisk service inte alls tillskrevs lika högt värde i 
varken USA eller Storbritannien som i Sverige. Vissa av deltagarna i min undersökning 
kände till bibliometri, men ingen hade använt sig av det för sin forskning även om en 
deltagare diskuterat möjligheterna med biblioteket och tänkte sig prova ett sådant 
samarbete inom en snar framtid. Även om det uttrycktes en del önskemål om att 
tydligare få veta vad biblioteket kan och vill göra tycks medvetenheten om bibliotekets 
resurser och service vara tämligen god bland undersökningens deltagare, likaså viljan att 
samarbeta. Framför allt sågs samarbetsviljan i deltagarnas lärarroll, där alla såg mycket 
positivt på samarbete med biblioteket, men även i forskarrollen uttrycktes nyfikenhet 
och förväntan på vad biblioteket skulle kunna bidra med ytterligare. Det motsäger den 
bild av att somlig fakultetspersonal är direkt avvisande till samarbete som Creaser och 
Spezi (2014) beskriver. Det är möjligt att även jag skulle träffat på avogt inställda lärare 
och forskare om jag intervjuat fler eller om urvalet varit mer slumpmässigt, eller så 
finns det en viss skillnad mellan exempelvis Sverige och USA. Creaser och Spezi 
(2014) tog upp exemplet med fakultetsstatus i USA, där bibliotekarier som fått 
fakultetsstatus i högre utsträckning betraktades som jämlikar av övrig fakultetspersonal, 
vilket underlättade samarbetet.  
 
8.3 Be om hjälp eller klara sig själv 
Deltagarna tycker att en av de viktigaste kompetenserna på ett forskningsbibliotek är att 
känna till och kunna lära ut effektiva sökstrategier. Här finns ett av undersökningens 
mest intressanta resultat: frågan om hur mycket man förväntas klara av på egen hand 
som forskare eller i forskargruppen, vilket torde angå även lärare som letar kurslitteratur 
eller bara allmänt bevakar sitt ämnesområde. Alla deltagare anser att biblioteket ska 
kunna bistå med sökhjälp, men däremot har de något olika uppfattningar om i vilken 
utsträckning denna hjälp behövs. Det är fullt möjligt att placera sökhjälp för forskare 
och lärare både i intern och i extern legitimitet; internt då man ser det som en nödvändig 
del av det akademiska arbetet och externt då man ser det som en hjälpservice som 
lärarna och forskarna egentligen borde klara av på egen hand. Creaser och Spezi (2014) 
beskrev hur många forskare uppvisar ett revirtänkande kring sin forskning och har svårt 
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att se vad biblioteket kan bidra med till deras forskning och då tillskrivs knappast 
forskningsstöd i form av sökhjälp hög intern legitimitet. Eva beskrev hur synen på att ta 
hjälp av bibliotekarier förändrat sig från när hon började forska, då det först när man 
disputerat och ingick i en forskargrupp betraktades som legitimt att ta hjälp av en biblio-
tekarie i sökprocessen. Hon tycker det är bra att denna inställning håller på att förändras 
eftersom bättre sökningar bör gynna forskningen. Gustav uttryckte att det på forskarnivå 
inte ska behövas hjälp i att söka, vilket kanske kan ses som ett exempel på den hållning 
många haft till att ta hjälp utifrån, men ger även exempel på den förändrade inställ-
ningen flera tycks ha att forskningen blir bättre om man utnyttjar de stödfunktioner och 
den kompetens som finns. Gustav menade att om man börjar forska i ett nytt ämne kan 
det mycket väl vara så att man kan behöva hjälp samt att han som forskare inte kan hålla 
reda på allt som händer i biblioteks- och informationsvärlden utan behöver få 
information från de som är insatta. Min egen uppfattning är att den inställning man har 
till att söka och ta emot hjälp i hög grad kan komma att påverka kvaliteten av ens 
forskning eller undervisning. Naturligtvis finns det även lärare och forskare som är 
oerhört kompetenta i informationssökning – inte minst de som själva håller i student-
utbildning tillsammans med bibliotekarier – men det kan heller knappast skada med en 
”second opinion” som Eva uttryckte det. Det går att föreställa sig att ens inställning till 
att söka och ta emot hjälp också skapar olika slags relationer, där det kanske mest blir 
fråga om rådgivande och rådtagande om det i hög grad anses att man bör klara sig själv, 
medan det kanske lättare utvecklas till ett verkligt givande samarbete om det betraktas 
som ett självklart inslag i arbetet att utnyttja och ta tillvara på de kompetenser 
biblioteket kan erbjuda.  
 
8.4 Personliga möten och kontakter 
Ett resultat som vuxit fram under analysarbetet är att den personliga kontakten värderas 
högt av de flesta av deltagarna. I tider då det mesta går att sköta via datorn blir det 
kanske ännu viktigare att de få verkliga kontakterna man har med riktiga människor 
finns kvar och att de fungerar. Här ser jag stor potential för forskningsbibliotek att hitta 
ett område där de kan göra sig ännu mer betydelsefulla för lärare och forskare, dels 
genom att inte byta ut personal för ofta och dels genom att låta lärar- och forskarservice 
få ta större plats. Det finns naturligtvis fördelar med att bibliotekarier känner till verk-
samheten på alla bibliotek som hör till lärosätet och att de har viss ämneskännedom om 
många ämnen. Men fördelen med att begränsa antalet bibliotekarier som har hand om 
samma ämne är att de lär känna de lärare och forskare de ska hjälpa och de lär känna 
deras forskningsområden. Över tid kommer det då byggas fruktbara samarbeten där de 
inblandade inte bara känner varandra utan även känner till varandras behov, kunskaper 
och preferenser. Flera deltagare nämner att när de har en fråga så föredrar de att vända 
sig direkt till en särskild bibliotekarie istället för att höra av sig till biblioteket i all-
mänhet. Det är förvisso också möjligt att vissa personer inte alls upplever någon god 
personkemi, så det får inte heller vara för få bibliotekarier som har hand om ett ämne. 
Utöver de långsiktiga personliga relationerna framgår också att personlig kontakt rent 
allmänt värderas högt. När det finns ett fysiskt bibliotek i närheten ökar chansen att 
både lärare, forskare och studenter kan ha spontana kontakter med bibliotekarierna och 
för lärarna ökar chansen till spontana kontakter med studenterna då det finns studie-
platser på biblioteket. Personliga kontakter var ingenting jag fäste någon större vikt vid 
innan analysarbetet, men det var något nästan alla deltagare berörde, något som visade 
sig i alla analyskategorierna och dessutom något som togs upp på flera håll i tidigare 
forskning (Blake et al., 2016; Creaser & Spezi, 2014; Watson, 2010), varför personliga 
möten samt möjligheten att kunna odla sina personliga kontakter och känna sig trygg 
med att få kvalificerad och individuell hjälp bör betraktas som en viktig fråga. 
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8.5 Metod- och teorikritik 
I detta avsnitt reflekteras det först kring undersökningens kvalitet och därefter tas  
metod- och teorikritik samt avgränsningar upp. 
 
8.5.1 Bedömning av kvaliteten av undersökningen 
Det finns olika sätt att bedöma kvaliteten av en kvalitativ undersökning. Reliabilitet, det 
vill säga om det går att upprepa undersökningen och ändå få samma resultat är inte lika 
intressant vid en kvalitativ studie som validitet, det vill säga om man undersöker det 
man säger sig undersöka (Bryman, 2002). Bryman (2002) presenterar Guba och 
Lincolns förslag av alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa studier: trovärdig-
het och äkthet, där trovärdighet består av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet kan bestå av respondentvalidering/ 
deltagarvalidering, där forskaren återkopplar till deltagarna för att få bekräftelse på att 
forskarens beskrivningar stämmer överens med undersökningspersonernas uppfatt-
ningar eller om beskrivningarna behöver justeras eller av triangulering, det vill säga 
använda sig av mer än en undersökningsmetod eller informationskälla (ibid.). Tyvärr 
har det inte funnits utrymme för varken deltagarvalidering eller triangulering av min 
studie. Om resultaten är möjliga att överföra till en annan miljö kan bedömas lättare om 
studien har en fyllig redogörelse eller tät beskrivning (ibid.). Pålitlighet är en slags 
motsvarighet till reliabilitet, där alla faser i forskningsprocessen redogörs för (ibid.). Jag 
har försökt att tydligt redogöra för gjorda val och tillvägagångssätt. Möjlighet att styrka 
och konfirmera handlar om att det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit 
sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning styra i undersökningen (ibid.) 
vilket har jag försökt undvika efter bästa förmåga. Äkthet handlar bland annat om att ge 
en rättvis bild av åsikter och uppfattningar av deltagarna och att den kan bidra till större 
förståelse eller möjligheter till förändringar (ibid.), vilket förmodligen är svårbedömt 
men naturligtvis har målsättningen varit att ge en opartisk skildring av deltagarnas 
åsikter och uppfattningar och förhoppningsvis bidrar undersökningen till en större 
förståelse för detta element av forskningsbibliotekens användare. 
 
8.5.2 Metodkritik 
Något som troligen påverkat resultatet är urvalet av deltagare. Den bibliotekarie som 
hjälpte till att hitta lämpliga deltagare ombads välja så olika lärare och forskare som 
möjligt, men som samtidigt skulle ha något att säga om bibliotek. Bibliotekarien tipsade 
om personer hon kände till sedan tidigare eftersom dessa av olika anledningar varit i 
kontakt med biblioteket. Nicol och O’English (2012) fann att fakultetspersonal som 
använder biblioteksresurser är mer nöjda med biblioteksservicen samt har större för-
väntningar på vad biblioteket kan erbjuda än de som inte använder sig av biblioteket. 
Detta bekräftades av bibliotekarien som föreslagit deltagare, hon menade att fakultets-
personal som har mycket kontakt med biblioteket och bibliotekarierna förefaller mer 
positivt inställda till biblioteket överlag (personlig kommunikation under hösten 2016). 
De deltagare som föreslog andra kolleger att kontakta kan tänkas ha tipsat om personer 
med liknade åsikter som de själva. Det är alltså troligt att resultatet har blivit mer 
positivt vinklat till forskningsbibliotek än om urvalet hade gjorts mer slumpmässigt.  
Med tanke på undersökningens upplägg, tidsram samt omfattning bedömer jag ändå 
avsaknaden av slumpmässigt urval som acceptabel. 
 
Mitt sätt att först redogöra resultatet tematiskt i resultatkapitlet och sedan göra en annan 
slags presentation av det i analyskapitlet kan kanske uppfattas som en aning redundant, 
då många uttalanden upprepas. Sättet som det analytiska ramverket användes på gör att 
även analyskapitlet kan läsas som ett resultatkapitel, men användningen av det 



 

 51 

teoretiska ramverkets analysverktyg skapar en något tydligare och delvis annan bild av 
resultatet och båda dessa bilder ville förmedlas. Det provades också att skriva ihop de 
två kapitlen resultat och analys, men det blev otydligt och rörigt så därför valdes att 
behålla uppdelningarna där intervjuresultat skiljs från det teoretiska ramverkets analys-
resultat. Analyskapitlets resultat är mer omfattande då jag anser att det är detta resultat 
som är det mest intressanta, dels genom att belysa att resurser och service kan betraktas 
ur olika perspektiv utifrån hur viktiga de är för professionen och dels för att det är där 
analysarbetets resultat i form av teman presenteras. Sättet intervjuerna analyserades på i 
fyra olika kategorier innebar att transkriberingarna behövde gås igenom så många 
gånger att väl förtrogenhet med materialet uppstod. Trots detta och trots försök att 
arbeta systematiskt var det i mesta laget att använda alla åtta intervjuer då det blev 
väldigt mycket empiri att hålla reda på och alltså mycket att hålla i huvudet samtidigt. 
Några intervjuer hade kunnat strykas eftersom många sa ungefär samma sak som de 
andra, men samtidigt bidrog varenda en av deltagarna med utomordentligt intressanta 
resonemang och därför behölls samtliga trots insikt om att det skulle bli mer arbete. 
Såhär i efterhand kan arbetssättet inte rekommenderas för fler än cirka sex intervjuer 
och oavsett antalet deltagare rekommenderas starkt att försöka upprätta någon slags 
kodning av materialet, då det förmodligen innebär en betydligt mindre arbetsinsats. 
Funderingar har funnits kring huruvida det modifierade analytiska ramverket var ett bra 
val att analysera resultatet genom och trots vissa förtjänster visade det sig tyvärr inte 
fullt lika givande som jag hade trott och hoppats, vilket jag diskuterar närmare i 
nästföljande avsnitt. Fördelen att ändå se empirin från fyra kategoriers betraktelsesätt 
samt tillsammans i det modifierade analytiska ramverket som fyrfältmodell var att 
empirin behövde gås igenom gång på gång när den skulle bedömas utifrån olika 
kriterier. Det fick mig att ingående reflektera kring vad empirin egentligen sade. 
 
8.5.3 Teorikritik 
Det modifierade teoretiska ramverk som valdes som analysverktyg hade vissa 
förtjänster, men även en del brister. Hanssons (2015) ursprungliga teoretiska ramverk 
betraktar biblioteket inifrån själva institutionen. De modifieringar jag gjorde till 
modellen var tänkta att flytta fokus inifrån och ut, så att biblioteket kunde bedömas av 
användare utanför institutionen. Av denna anledning justerades kategorierna över 
legitimitet, medan kategorierna över dokumentalitet bedömdes kunna fungera även vid 
ett utifrånperspektiv. Det visade sig emellertid inte vara särskilt givande att analysera 
empirin utifrån en uppdelning av konstituerande respektive performativ dokumentalitet. 
Resultatet i sig var intressant, men själva uppdelningen i vilken slags dokumentalitet det 
rörde sig om bidrog kanske inte till ytterligare förståelse av empirin. Däremot förstärkte 
dessa kategorier det resultat som ficks genom de två uppdelningarna av legitimitet, som 
visade sig vara den största behållningen av tillämpningen av det modifierade teoretiska 
ramverket. Uppdelningen i vad som bör tillskrivas intern respektive extern legitimitet 
vållade inga större problem när analysredskapet utformades och lärarna och forskarna 
själva framhöll de resurser, service och tjänster som hör till intern legitimitet som de 
viktigaste. Däremot visade det sig att även de resurser, service och tjänster som hörde 
till extern legitimitet värderades mycket högt och även om de inte beskrevs som absolut 
nödvändiga så fanns det förväntningar på att även dessa skulle erbjudas. Nicol och 
O’English (2012) fann att bland fakultetspersonal så ökade förväntningarna stadigt på 
vad ett forskningsbibliotek ska göra samt erbjuda och det verkar vara fallet även bland 
deltagarna i min undersökning. Detta kan kopplas till Hanssons (2015) ursprungliga 
modell vilken gör det möjligt att betrakta bibliotek ur ett utvecklingsperspektiv genom 
att se på olika biblioteks prioriteringar under olika tider. Hansson argumenterade för att 
bibliotek går allt mer mot att hitta nya sätt att göra användare nöjda och att detta även 
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gäller för forskningsbibliotek. Detta stämmer överens med vad jag funnit; 
forskningsbibliotek som HS-biblioteket har hittat olika sätt att verka understödjande för 
forskare och lärare och även de resurser och den service som krasst sett inte skulle 
behövas skulle säkerligen försvåra lärarnas och forskarnas arbete avsevärt och kanske 
också försämra kvaliteten på deras arbete. Även om de resurser och den service som 
placerades i intern legitimitet ses som den absolut viktigaste även av deltagarna så är 
mycket av övriga resurser och service så intimt förknippade med biblioteket att de ses 
som självklara delar av bibliotekets uppdrag. Uppdelningen av intern och extern 
legitimitet tydliggör att förväntningarna från användarna har förändrats över tid. 
 
Anpassningen av det teoretiska ramverket till min undersökning var ett försök som även 
om det hade sina brister ändå var lärorikt och intressant att arbeta med. Nu när vi vet att 
det modifierade teoretiska ramverket inte fungerar helt tillfredsställande kan det inte 
rekommenderas att användas i sin nuvarande modifierade form för vidare forskning. 
Däremot betraktar jag fortfarande de två kategorierna av legitimitet som mycket 
givande och dessa skulle säkert kunna bidra med intressanta insikter inom biblioteks- 
och informationsvetenskapsforskningen.  
 
8.5.4 Avgränsningar 
Då den ursprungliga tanken var att undersöka hur lärare och forskare uppfattar vad ett 
forskningsbibliotek är i kontexten av att nyligen ha infört meröppet, så kontaktades bara 
personer vid HS-biblioteket. Det fanns inte utrymme att kontakta alla lärare och 
forskare utan ett urval fick göras, vilket troligen påverkade resultatet, se metodkritiken. 
En annan tänkbar brist är att deltagarna uppmuntrades att tala om forskningsbibliotek i 
allmänhet men att de gärna fick ge exempel från HS-biblioteket. Detta innebar att det 
inte alltid var så lätt att särskilja om deltagaren talade om HS-biblioteket, om Malmö 
högskolas bibliotek eller om forskningsbibliotek i allmänhet. Det kanske är mindre 
viktigt i en sådan här mindre och utforskande undersökning, men är något som bör 
beaktas vid större studier. Tidigt funderades det på att göra en avgränsning till antingen 
enbart lärare eller enbart forskare, men då många anställda lärare och forskare samtidigt 
innehar båda dessa yrkesroller bestämdes det att bortse från en sådan avgränsning.  
 
8.5.5 Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att se hur resultatet blivit om undersökningen upprepades vid 
andra forskningsbibliotek, men då det modifierade analytiska ramverket hade vissa 
brister skulle det i så fall behöva ytterligare modifieringar för att motivera en upprepad 
likadan undersökning. Det hade också varit intressant att undersöka hur studenter 
uppfattar forskningsbibliotek eftersom de på många sätt skiljer sig från lärare och 
forskare som användare av forskningsbibliotek. Vidare hade det varit intressant att ta 
del av uppfattningar från dem på insidan av biblioteksinstitutionerna, som bibliotekarier 
eller bibliotekschefer, eftersom de troligen har en del spännande att dela med sig av vad 
gäller framtida förhoppningar och strategier, vilket kanske kan ge ännu fler ledtrådar om 
vad som väntar än vad som framgått i denna uppsats. 
 
Ett annat förslag på vidare forskning grundar sig i avsnitt 8.3 Be om hjälp eller klara sig 
själv, där synen på att ta hjälp av bibliotekarier i sökprocessen diskuteras. Relaterat till 
det hade det varit intressant att undersöka vilka inställningar lärare och forskare har till 
att söka hjälp eller att utnyttja hjälp av forskningsbibliotek. Ser de det som en själv-
skriven service som de bör utnyttja eller tycker de att de ska klara sig själva? Det hade 
varit spännande att se om och i så fall hur olika inställningar påverkar relationerna med 
bibliotekarierna och kvaliteten på eller produktionen av forskning eller annat arbete. 
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9 Sammanfattning 
Forskningsbibliotek har de senaste decennierna genomgått stora förändringar med ökat 
antal användare och nya tekniska lösningar med snabbare och större åtkomst, där många 
bibliotek försökt anpassa sig efter användarnas behov och satsat på både underlättande 
service och mer kvalificerade tjänster. Detta har bidragit till en splittrad bild av vad 
forskningsbibliotek är eller bör vara. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka 
lärares och forskares uppfattningar om vad som utgör och legitimerar ett forsknings-
bibliotek och studien har utgått från följande forskningsfrågor:  
 

• Vad har lärare och forskare för förväntningar på ett forskningsbibliotek? 
• Hur tänker lärare och forskare kring tillgänglighet och resurser? 
• Vad har lärare och forskare för uppfattning om framtidens forskningsbibliotek? 

 
Undersökningen har haft en kvalitativ ansats med intervjuer av åtta lärare och forskare 
vid Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. Analysen har utgått från ett 
analytiskt ramverk av Joacim Hansson (2015) i form av en fyrfältsmodell med två olika 
kategorier av dokumentalitet och två olika kategorier av legitimitet, där legitimitetens 
kategorier modifierats. I analyskapitlet synades deltagarnas uttalanden genom det 
teoretiska ramverkets kategorier. Uppdelningen i dokumentalitet visade sig inte särskilt 
givande medan uppdelningen i legitimitet bidrog till att belysa att resurser, service och 
tjänster kan betraktas ur olika perspektiv utifrån hur viktiga de är för professionen. 
Ramverket som helhet genererade en rad åskådliggörande teman. 
 
Analysresultatet visade att deltagarna värderar traditionell kärnverksamhet som sökhjälp 
och tillgängliggörande av relevant litteratur, tidskrifter och databaser allra högst, men 
även assisterande service värderas högt. Deltagarna förväntar sig stöd i forsknings-
projekt, publiceringshjälp och samarbete i undervisning av studenter. De uppskattar en 
stor tillgång av elektroniska fulltextdokument, men föredrar ofta att läsa tryckt material. 
De vill nå resurser och service via hemsidan men också kunna få tag i en bibliotekarie 
vid frågor och förväntar sig snabb och personlig service. De har olika syn på när sök-
hjälp från biblioteket bör anlitas. De vill att det fysiska biblioteket ska finnas nära och 
ha generösa öppettider, men förväntar sig inte att bibliotekarier ska vara ständigt när-
varande. För vissa deltagare är den personliga kontakten mycket viktig och dessa önskar 
sig en fast stab av bibliotekarier. Flera deltagare ser det fysiska biblioteket som en plats 
för möten och uppskattar arrangemang och aktiviteter. Några deltagare vill att biblio-
teket ska se behov de själva ännu inte är medvetna om och uttrycker en förväntan om att 
biblioteket ska hitta eller utveckla tekniska lösningar för visning och hantering av elek-
troniska dokument. Deltagarna menar att oavsett hur framtiden ser ut kommer de 
behöva hjälp att finna effektiva strategier för att sortera och hitta rätt bland mängderna 
av vetenskap och annan information och de ser inte att behovet av forskningsbibliotek 
kommer minska, men förändras och troligtvis innehålla fler pedagogiska inslag.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningsbibliotek inte längre kan ses som 
en fysisk plats med samlade resurser och service, utan det rör sig numera om en 
komplext sammansatt organisation med många olika delar: både en fysisk och en digital 
plats, både fysiska och digitala samlingar, både service, tjänster och utbildning från 
bibliotekarier samt både studie- och mötesplats. I mångt och mycket är forsknings-
biblioteket vad ledning och bibliotekarier gör det till utefter sina resurser, möjligheterna 
i sig är obegränsade och för forskningsbibliotek gäller därför att utveckla initierade 
strategier för att kunna fastställa vad som ska erbjudas och varför. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuförfrågan 
 
Hej NN! 
 
Jag heter Linda Petersson och jag läser biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet. I höst skriver jag min kandidatuppsats. Uppsatsen kommer handla 
om hur lärare och forskare uppfattar högskolebiblioteket och jag vill undersöka detta vid 
Fakulteten för hälsa och samhälle. 
 
För ett par år sedan arbetade jag extra som bokuppsättare på Biblioteket hälsa och 
samhälle och numera arbetar jag extra på Orkanenbiblioteket (deweyfiering, 
bokuppsättning och i informationsdisken). 
 
Min kollega [namngiven bibliotekarie, här anonymiserad, min anm.] gav mig ditt namn 
då hon tror att du kan vara en lämplig person att intervjua för min undersökning. Jag 
beräknar intervjun till 30–45 minuter och kommer spela in ljudet på min telefon (för 
transkribering, alla intervjupersoner kommer vara anonyma). Jag är mycket flexibel vad 
gäller tid och plats för intervjun och kan anpassa mig helt till dina önskemål. Jag är väl 
medveten om att din tid är oerhört värdefull, men hoppas ändå att du har möjlighet att 
ställa upp för en intervju. 
 
Mina kontaktuppgifter: 
Mejl: [här angavs min mejladress, min anm.] 
Telefon: [här angavs mitt telefonnummer, min anm.] 
 
Med vänliga hälsningar, 
Linda Petersson 
 
P.S. Jag behöver ytterligare några intervjupersoner, så om du har förslag på någon 
kollega jag kan kontakta (ämne/institution spelar ingen roll så länge personen hör till 
Fakulteten för Hälsa och samhälle) är jag mycket tacksam!  



 

 II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 
Jag skriver en kandidatuppsats som handlar om lärare och forskares uppfattningar om 
forskningsbibliotek på högskolor och universitet. Den här intervjun kommer spelas in 
och transkriberas och kan komma att användas i min uppsats. Uppsatsen kommer 
publiceras i fulltext i databasen DIVA. Jag kan inte lova anonymitet eftersom 
examinator och handledare kan begära tillgång till mina inspelningar, däremot kan jag 
lova konfidentialitet, dvs ditt namn kommer anonymiseras och inga obehöriga får ta del 
av inspelningarna. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att närsomhelst och 
utan förklaring avbryta intervjun. Godkänner du att jag spelar in intervjun med dig för 
min uppsats? Är det något du undrar över innan vi börjar? 
 
 
1. Vad är ett forskningsbibliotek på en högskola eller ett universitet? 

2. Hur använder du bibliotek i din yrkesroll? 

3. Hur tänker du om tillgänglighet av resurser (digitala/fysiska samlingar, lokaler, 

bibliotekspersonal)? 

4. Hur tänker du om meröppet? 

5. Hur har meröppet förändrat din syn på ett forskningsbibliotek? 

6. Vad tycker du är viktigast att satsa resurser på vid ett forskningsbibliotek? 

7. Hur tänker du om forskningsbibliotek i framtiden? 

8. Något du vill tillägga? 

  



 

 III 

Bilaga C Sammanfattning av analyskategoriernas teman 
 
Intern legitimitet 
Forskningsbibliotek ska tillhandahålla relevant litteratur, tidskrifter och databaser. 
Förväntningar finns på viss uppbyggnad av ”rätt” litteratur, baserat på lärosätets 
utbildningar och forskningsområden. Forskningsbibliotek ska ta in material som lärare 
och forskare efterfrågar. 
 
Forskningsbibliotek ska ha kunskap om vilka databaser som är relevanta för en viss 
forskare eller lärare. Forskningsbibliotek ska veta hur olika databaser fungerar och hur 
man söker i dem. Forskningsbibliotek ska kunna värdera olika vetenskapliga källor men 
även ha kunskaper om hur icke-vetenskapliga källor kan hittas och hur de kan värderas.  
 
Forskningsbibliotek ska stödja forskare, lärare och studenter i sökprocesser. 
Forskningsbibliotek ska veta vilka insatser dessa kan behöva även om de själva inte kan 
uttrycka sina behov. Det ska erbjudas privat handledning vid behov. Bibliotekarier ska 
kunna gå in i forskningsteam som pedagogisk resurs. 
 
Forskningsbibliotek ska vara delaktiga i utbildningen av studenter. Läraren ska få hjälp 
av en bibliotekarie med att ta fram lämpliga övningar i informationssökning och 
källkritik. Läraren och bibliotekarien ska hålla i undervisningen tillsammans. 
 
Forskningsbibliotek ska ha kunskaper om publiceringsregler och om forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och de ska vara intresserade av utveckling. 
Forskningsbibliotek behöver hitta strategier för att kunna hantera de stora mängderna 
vetenskap och information.  
 
 
Extern legitimitet 
Forskningsbibliotek ska tillgängliggöra så mycket material det går online samt erbjuda 
så mycket service det går online. Forskningsbiblioteket ska vara enkelt att nå via chatt, 
mejl eller telefon. 
 
Forskningsbiblioteks fysiska lokaler ska ha generösa öppettider. Där ska finnas tillgång 
till datorer och studieplatser (varav vissa i tysta zoner). Bibliotekarier ska finnas på plats 
åtminstone någon tid under varje arbetsdag. Forskningsbibliotek ska vara levande 
miljöer med olika aktiviteter och arrangemang.  
 
Forskningsbiblioteks fysiska lokaler ska finnas nära, helst i samma hus som lärarna och 
forskarna själva. Bibliotekarierna får gärna utgöras av en fast stab så lärare och forskare 
lär känna dem. 
 
Forskningsbibliotek ska erbjuda personlig och snabb service utefter lärares och 
forskares behov med allt från att hantera e-böcker, internlån, fjärrlån, artiklar och inköp 
till att dubbelkolla att publiceringar görs rätt. Forskningsbibliotek ska informera lärare 
och forskare om vad de erbjuder för service. 
 
Forskningsbibliotek behöver prioritera vad de köper in, men får gärna tillhandahålla 
skönlitteratur och populärvetenskap jämte det vetenskapliga materialet. Material ska 
kunna lånas länge om ingen annan står på kö. 



 

 IV 

 
Konstituerande dokumentalitet  
Forskningsbibliotek ska tillgängliggöra litteratur, tidskrifter och databaser (med fulltext) 
som är relevanta inom lärarnas och forskarnas ämnesområden.  
 
Forskningsbibliotek behöver prioritera klokt, de kan inte erbjuda tillgång till allt. 
 
Forskningsbiblioteks digitala samlingar ska enkelt kunna nås online. Den större 
tillgängligheten som elektroniska dokument erbjuder uppskattas, men vissa lärare och 
forskare föredrar att läsa material i fysisk form. 
 
Forskningsbibliotek behöver hitta bra tekniska lösningar för visning och hantering av 
elektroniska dokument. 
 
Forskningsbiblioteks lokaler med fysiska samlingar och studieplatser med tillgång till 
det digitala skapar en levande lärandemiljö med plats för möten. 
 
 
Performativ dokumentalitet 
Forskningsbibliotek ska ha en hemsida där många funktioner och mycket service enkelt 
kan nås, exempelvis databassökningar, fjärrbeställningsformulär, inköpsförslag, 
handledningsbeställning, kontaktuppgifter och en öppen chatt. 
 
Forskningsbibliotek ska ha guider i informationssökning, databasinformation, 
referenshantering, publicering etcetera, men skriftliga guider (i form av text, foto eller 
film) är inte tillräckligt utan det behöver också finnas bibliotekarier som känner till 
regler och tillvägagångssätt och som kan ge personlig service och hjälp. 
 
Forskningsbibliotek ska tydligt informera om vilken service de erbjuder samt informera 
om olika arrangemang de anordnar. Forskningsbibliotek får gärna påminna forskare när 
de missat att publicera sin forskning i lärosätets lokala databas samt påminna lärare om 
att skicka in uppdaterade kurslitteraturlistor. 
 
Forskningsbibliotek ska känna till och förmedla användbara teorier, modeller samt 
andra användbara redskap inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Forskningsbiblioteks studentstöd ska utvärderas.  
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