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Författare: David Svensson 

 

Färdigställt: 2018 

 

Abstract: The starting point of this thesis is that there are 

students who do not have an appropriate study 

environment at home and are dependent on the 

library to find a suitable place to work. Through an 

analysis of interviews conducted with students and 

librarians, this thesis aims to contribute knowledge 

about different perspectives on the study 

environment and on so called ‘resources’ of the 

library. Examples of resources are books and 

databases. The thesis is accomplished through a 

comparison of how a student group and a university 

librarian group view the students’ needs of the 

library as a study environment and how they are met 

by a university library. 

 

Central in the interviews with both groups were the 

participants’ understanding of the library as a study 

environment and a place for studying. It was also 

highlighted that a lot of group studies take place in 

the library because there are few other manned areas 

at the university. Generally, the participants had a 

positive view on the study environment at the 

library.  

 

The thesis concludes that the library is used as a 

study environment both for group and individual 

studies. The thesis is inconclusive regarding whether 

the students’ needs are met. The students and 

librarians mostly agreed on how they view the 

resources of the library. The students’ and librarians’ 

view of the students’ need of the library’s study 

environment did not differ much.  
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1 Inledning 

Det fanns läsåret 2015/2016 totalt ca 402 0001 studenter registrerade vid 

samtliga svenska universitet och högskolor (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Under samma period gjordes ca 16 324 0002 fysiska besök på bemannade 

högskole- och universitetsbibliotek (Kungliga biblioteket, 2016). Om man 

tänker att de flesta som besöker dessa bibliotek är studenter blir det ca 40 besök 

per student och år. Detta kan förstås problematiseras på olika sätt. Det kan 

finnas vissa studentgrupper som använder biblioteket betydligt mindre och de 

som använder det mer. Att människor besöker biblioteket kan säga något om 

deras behov av det. Studenter kan uppleva att studier hemma kan vara svårt. 

Mitt antagande är att det skulle kunna bero på en mindre lämplig studiemiljö 

hemma. Men hur är det då med studiemiljön för studenterna i ett 

högskolebibliotek? Studenternas egna perspektiv och bibliotekariernas syn på 

denna miljö är något som undersöks i den här uppsatsen. 

Vad används biblioteket som studiemiljö till? Mina egna tankar är att 

biblioteket kan vara en plats som associeras med studier. Vidare en plats där 

studenter kommer för att finna tystnad eller platser att studera på. Detta kan 

vara i form av läsesalar, mötesplatser eller grupprum. Biblioteket kan även 

fylla en funktion som mötesplats, plats för studiero eller en plats för 

avkoppling. 

Även bibliotekschefer på högskolor och universitet har gett sin syn på 

biblioteket som studiemiljö och menade 2012 att biblioteket som studiemiljö då 

var ”Avancerad och Unik” och ord som ”tystnad”, ”sitta” och ”fysiskt rum” 

kom upp i deras diskussion (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, s. 2). 

De menar också att 2030 ska biblioteket erbjuda en både fysisk och digital 

kreativ studiemiljö (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2012, s. 3). 

                                                 
1 Avrundat till närmaste tusental 
2 Avrundat till närmaste tusental 
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1.1 Problemformulering 

Det finns de studenter som inte har andra lämpliga studiemiljöer att välja på 

mer än biblioteket. Det kan vara trångbott, det kan finnas störande ljud i huset 

man bor i, av barn eller annat. Det kan vara stora familjer, man kan vara 

ensamstående förälder eller andra faktorer. Man har kanske inte heller en egen 

dator. Av dessa anledningar kan denna undersökning ha relevans för samhället. 

En gissning är att en del studenter väljer biblioteket för att det associeras med 

studier. Min studie kan läsas för att få reda på mer om studiemiljö i biblioteket 

utifrån olika aspekter. Det den också bidrar med är genom att se på vilket sätt 

studenterna använder biblioteket för studier och vad de känner till om vad 

biblioteket kan erbjuda. 

Ämnesmässigt så är det intressant att beforska det föreliggande ämnet då jag 

inte funnit studier med jämförande ansatser om studiemiljö. Det finns därmed 

en kunskapslucka i form av brist på jämförande studier av två olika gruppers 

uppfattning av en studiemiljö. Denna uppsats är mitt bidrag till det hittills 

sparsamt beforskade området. 

Denna uppsats är en del av biblioteks- och informationsvetenskap (B & I) 

genom att den handlar om bibliotek. Den del av B & I-ämnet som uppsatsens 

ämne befinner sig inom kallas ’bibliotek i samhället’. Högskolebibliotek fyller 

en annan roll i samhället än folkbibliotek genom att de alltid är kopplade till ett 

lärosäte.  

Högskolebiblioteket har relevans för högskolorna och universiteten på flera 

sätt. Främst som plats att inhämta information på eller träffa studiekamrater 

men också att studera på. Högskolorna hade haft svårt att fullfölja sitt uppdrag 

utan deras bibliotek. Detta uppdrag är att ”bedriva utbildning och forskning och 

att samverka med det omgivande samhället”. Att tilläggas är att de ska bidra till 

att forskningsresultaten kommer samhället till del 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Detta är saker som högskolorna stöder 

genom att hjälpa forskarna, stötta lärarna med undervisning och underlätta för 

studenterna att utbilda sig samt att använda sig av bibliotekets tjänster. 

1.2 Avgränsningar 

Högskolebibliotek är den kontext som denna undersökning tar sin plats kring. 

Avgränsningen blir mot högskolestudenter som läser ekonomi samt 

högskolebibliotekarier. Undersökningen för båda tar sin plats i ett visst 

högskolebibliotek i södra Sverige (se under rubrik ‘Forskningsdesign’). De två 

grupperna är ekonomstudenter år två och bibliotekarier där. I uppsatsen 

undersöks heller inte hemmet som studiemiljö.  
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att tillföra kunskap om olika gruppers syn på bibliotekets 

studiemiljö och resurser. Det kommer att ske med hjälp av en jämförelse 

mellan studentgruppens egna perspektiv och högskolebibliotekariers syn på 

studenternas behov av bibliotekets studiemiljö och hur de tillgodoses av ett 

högskolebibliotek.   

1.4 Frågeställningar 

• Hur ser studenternas behov av högskolebibliotekets studiemiljö och 

resurser ut och hur tillgodoses dessa av biblioteket ur studenternas 

synvinkel? 

• Hur är bibliotekariernas syn på hur studenternas behov av 

högskolebibliotekets studiemiljö och resurser ser ut och hur dessa 

tillgodoses av biblioteket? 

• Vad blir resultatet av jämförelsen mellan studenternas och 

bibliotekariernas perspektiv på ovanstående frågeställningar? 

 

För att se vilka exakta grupper se under rubrik ’Avgränsningar’.  
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1.4.1 Centrala begrepp 

Mina huvudbegrepp här är högskolebibliotek (i denna studie samma sak som 

HU-bibliotek, dvs. högskole- och universitetsbibliotek), studiemiljö och 

resurser. 

Ett högskolebibliotek är ett bibliotek vid en högskola eller ett universitet (HU-

bibliotek). Nationalencyklopedin menar att ett sådant biblioteks huvudsakliga 

målgrupp är forskare och studenter vid det egna lärosätet (Helmersson & 

Thomas, 2017) men de är principiellt öppna för alla (Statistiska centralbyrån, 

2006, s. 6). De har universitet respektive högskolor som huvudmän om de inte 

är specialbibliotek.  

För min studie definieras studiemiljö som en plats till vilken du går för att 

studera, antingen enskilt eller i grupp. I den ingår både psykosocial och fysisk 

studiemiljö. Psykosocial miljö kan innefatta jämställdhet, likabehandling, 

relationer, synliggörande, studentstöd och ljud. Fysisk innebär både lokalen 

och ljud. Studiemiljö är ”studenternas arbetsmiljö” (Göteborgs universitet, 

2006, s. 1). Denna innefattar enligt Göteborgs universitet psykosocial och 

fysisk studiemiljö (2006).  

Resurser definieras enligt Robert Glushko (2013, s. 8, [min översättning]) som 

”vadsomhelst av värde som kan stödja målorienterad aktivitet”. Han är B & I-

professor på School of Information på University of California (Robert J. 

Glushko, 2016). Han har åtminstone sedan 2009 undervisat inom 

kunskapsorganisation (University of California, 2016). En målinriktad aktivitet 

kan till exempel vara studier och exempel på resurser skulle kunna vara fysiska 

och digitala ting, tjänster och anställda enligt mig. Resurser definieras senare i 

uppsatsen och jag anser att definitionen ovan kan användas även om 

ursprungssammanhanget är inom ämnet kunskapsorganisation.  

Behov definieras på följande sätt i Nationalencyklopedins ordbok:  

”inneboende krav på upphävande av viss brist medvetet el. [eller, min 

kommentar] omedvetet; i fråga om verklig el. upplevd brist” (Behov, 2017). 

Bristen kan i uppsatsens sammanhang vara sådant som man inte har tillgång till 

hemma eller på annan plats än biblioteket. Se under rubrik ‘Resultat’.  
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2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik beskrivs tidigare forskning inom området för att ge 

sammanhang till resultatet. Här visas både att biblioteket har olika uppgifter 

som kan vara bra att veta om senare i uppsatsen, att biblioteket kan ha olika 

roller samt att olika behov har funnits. Biblioteken kan också vara stöd för 

lärandet. Litteraturgenomgången visar också bland annat hur studenter 

uppfattade studiemiljön och vad de ville ha i den samt hur de använde 

biblioteket. 

2.1 Utredningar och rapporter 

Utbildningsdepartementet gjorde en utredning, den så kallade 

Högskoleutredningen (Utbildningsdepartementet, 1991). Som resultat fann de 

bland annat att biblioteken har en studiemiljö som är ”positiv” och där 

studenterna kunde organisera sina studier tillsammans med eller utan andra 

(Utbildningsdepartementet, 1991, s. 20) (se även under rubrik ‘Studenternas 

egna syn på behovet av bibliotekets studiemiljö och resurser’ Jfr Malm, 2002). 

Högskolebiblioteken är också enligt utredningen en pedagogisk resurs. I 

utredningen identifierades olika behov som kom fram beroende på olika 

utbildningsnivåer. För nybörjarnivån, de första terminerna, fanns behov av 

”kurslitteratur” och ”litteratur för grupparbeten” (litteraturbehov). ”Läsplatser” 

och ”grupparbetsrum” behövdes också. Tillgängligheten som behövdes skulle 

vara 12-timmarsintervall från 8 på vardagar. Samt de sociala behoven som var 

en viktig del för att de bidrog till samhörighet, främjande av studentkontakt och 

att biblioteket var en del av högskolans miljö (Utbildningsdepartementet, 1991, 

s. 21). Högskoleutredningen fann sitt material bland annat genom att besöka 

bibliotek. Empirin samlades in 1990 - 1991. Enligt utredningen fanns det också 

många studieplatser men det eftersöktes än fler studieplatser för bättre 

studiemiljöer (Utbildningsdepartementet, 1991). 

En uppgift som högskolebibliotekarier har är att föreläsa och hålla workshops 

vid högskolor/universitet. Det erbjuds även på det högskolebibliotek jag har 

undersökt. Åtminstone en föreläsning/workshop som handlade om vad 

biblioteket kan användas till har erbjudits ekonomstudenterna där (personlig 

kommunikation, bibliotekarie X, 2017-11-20). Denna kan även handla om 

informationssökning. Nationellt sett är det ungefär hälften av studenterna som 

har deltagit årligen i sådan informationssökningsundervisning de senaste två 

åren (Kungliga biblioteket, 2017, s. 73, Kungliga biblioteket, 2016, s. 71.) En 

fråga om föreläsning/workshop ställs i intervjuguiden, för både bibliotekarier 

och studenter (Se under rubrik ‘Intervjuguide för studenter’ respektive 

‘Intervjuguide för bibliotekarier’).  
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I en tidig rapport (Höglund & Kungliga Biblioteket, 1995) skickades en enkät 

ut och intervjuer gjordes med 1000 studenter. Där framgick studenters attityder 

till biblioteket. Där angavs att 30 procent av de studerande var missnöjda med 

bristen på läsplatser. Av intervjuerna framgick också att biblioteket används 

intensivt under tentaperioder eller när man läser in kurslitteratur. Det är vanliga 

roller biblioteket har. En annan roll var en så kallad ”studiestödjande roll” 

(Höglund & Kungliga Biblioteket, 1995, s. 22) som innebär grupparbete och att 

få hjälp av sina studiekamrater. En tredje roll var vid uppsatser och 

självständiga uppgifter (Höglund & Kungliga Biblioteket, 1995, s. 22). Jag har 

inte hittat någon senare forskning som motsätter sig detta. Ekonomistudier är 

en del av samhällsvetenskapliga ämnet. Därför är det relevant att 

kurslitteraturen som har lånats jämfört med köpt eller anskaffat på annat sätt av 

samhällsvetare var 21 % då enligt Höglund och Kungliga Biblioteket (1995, s. 

12). 

Nutida statistik för att sätta uppsatsen i kontext är att de fysiska besöken på 

högskolebibliotek minskar något, men biblioteken är trots det välbesökta. 

Lånen av fysiskt material minskar likaså (Kungliga biblioteket, 2017, ss. 70-

71). När det gäller öppettider är högskolebibliotek den bibliotekstyp som har 

öppet längst (Kungliga biblioteket, 2017, s. 76). De har också högst andel 

timmar öppet med reducerad, dock bemannad service. Trots att besöken 

minskar har öppettiderna ökat mellan 2015 och 2016 (Kungliga biblioteket, 

2016, s. 70, Kungliga biblioteket, 2017, s. 73).  

En för uppsatsen relevant slutsats från rapporten av Lars Höglund och 

Kungliga biblioteket (1995) är vad studenterna tänkte om framtidens bibliotek. 

De ville att det skulle tillhandahållas bättre platser för grupparbete, fler 

läsplatser, bättre datortillgång och förbättrat litteraturbestånd (Höglund & 

Kungliga Biblioteket, 1995, s. 29). 

Rapporten Framtidens lärandemiljöer. Rapport från SUHF:s arbetsgrupp 

(Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2016) är skriven av nyligen 

nämnda arbetsgrupp vars uppdrag varit att se på olika scenarier för 

lärandemiljöer i framtiden. Den lämnades till SUHF:s förbundsförsamling 

(Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2016, s. 8). Den används här för 

att få ett nutidsperspektiv. Rapporten lyfter exempelvis fram att bemanning av 

personal och en central placering på campus och hög tillgänglighet gör 

biblioteket till stöd för lärandet. Informationsresurserna hjälper också lärandet 

(Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2016, s. 67). En lärandemiljö 

sett med en helhetssyn kan ha både virtuella, fysiska, informella och formella 

inslag (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 2016, s. 75). En del 

bibliotek byggs om eller till för att möta studenternas behov av lärandemiljön. 

Rapporten pekar också på att perspektivet för lärandemiljöer i biblioteket har 

gått från ’undervisning’ och till nuvarande ’lärande’ (Sveriges Universitets- 

och Högskoleförbund, 2016, s. 69). SUHF:s arbetsgrupp anser också att 

högskolepedagogiken har gått till att vara med utgångspunkt i pedagogiska 

modeller och teorier samt att tekniken är integrerad i undervisningen. 

Bibliotekariens roll är handledande numera enligt Sveriges Universitets- och 

Högskoleförbund (2016, s. 69).  
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2.2 Böcker, artiklar och uppsatser 

Boken Gør biblioteket en forskel? är skriven av biblioteks- och 

informationsforskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen 

(2000). De har gjort öppna och fokuserade intervjuer med användare och icke-

användare av biblioteket. Först genomfördes telefonintervjuer med 248 

personer. Dessa fick frågan om de ville bli intervjuade igen för att träffas, och 

efter en process utvaldes totalt 32 personer för detta. Intervjupersonerna kom 

från en typisk kommun i Danmark när det gäller sammansättning av människor 

(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, ss. 17-21). I boken tar författarna 

i kapitel 3 upp om förhållandet mellan användning och icke-användning av 

biblioteket. Boken används här för att ge bakgrund till de forskningsfrågor som 

handlar om behov. Forskarna såg att det var större sannolikhet att de som läste 

i barndomen läste som vuxna (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, s. 

44). Det har framkommit genom några av de som intervjuats att en del har 

behov av att läsa och t ex av den anledningen går till biblioteket och därför får 

en större vana att gå dit (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, s. 46). 

Ett resultat av deras undersökning är att det finns en växelverkan mellan vanor 

och behov. Att om du har som vana att besöka biblioteket har du också ett stort 

behov av det och vice versa (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000, ss. 

44-46). 

Artikeln What Do Students Want? A Focus Group Study of Students at a Mid-

Sized Public University av Michael A. Weber och Robert K. Flatley (2008) tar 

upp bibliotekets användbarhet för de intervjuade, dvs. studenterna. Författarna 

är bibliotekarier på Kutztown University i USA. Biblioteket användes där för 

studier, både i grupp och enskilt. Studenterna i fokusgrupperna uppfattade att 

det var en positiv atmosfär i biblioteket, och en student menade att man i 

biblioteket gör sitt jobb och det gav motivation (Weber & Flatley, 2008, s. 5). 

De valde också biblioteket som plats att studera, då hemmamiljön respektive 

andra studierum hade fler avbrott och distraktioner. Biblioteket var också 

neutralt och en offentlig plats (Weber & Flatley, 2008). 

Ett resultat från den studien var att datorer var det som respondenterna tyckte 

mest om i biblioteket. Dessutom kom det fram att biblioteket var en viktig plats 

för att studera och träffas eller göra grupparbeten på. Det visade sig också att 

de flesta var omedvetna om många bibliotekstjänster. Författarnas slutsatser 

indikerar att studenterna ser biblioteket som en plats för seriösa studier och 

intellektuell aktivitet för grupper och individer. De ser också biblioteket som en 

tillhandahållare och portal för elektroniska informationsresurser av god 

kvalitet. Dessutom ger de olika former av hjälp utifrån låntagares 

informationsbehov (Weber & Flatley, 2008). Hur dessa resultat relaterar till 

den föreliggande uppsatsen återkommer i analysen (se under rubrik 

‘Resultatsdiskussion’).
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En annan artikel beskriver hur studenter har uppfattat nya lärandemiljöer och 

vilket genomslag det fått på platsen att studera. Den heter Students’ Experience 

of University Space: An Exploratory Study och är skriven av Andrew M. Cox 

(2011). Han är lektor på en biblioteksutbildning (The University of Sheffield, 

u. å.) En slutsats som dras där är att det delvis går att förbättra det fysiska 

utrymmet för inlärning genom att tillhandahålla lokaler som är flexibla och har 

stor tillgång till teknologi. En annan slutsats som dras är att man i framtida 

studier behöver undersöka olika förväntningar och behov hos studenterna. Han 

menar också att diskussioner med studenterna om studiemiljön behöver 

fortsätta (Cox, 2011, s. 205). Studenterna i hans undersökning ansåg att det var 

stora svårigheter att studera hemmavid på grund av ljudnivå och antalet 

distraktioner. En del går till biblioteket i stället. Dock problematiserar 

författaren genom att skriva att även biblioteket hade distraktioner. Men de var 

mindre på natten, en tidpunkt då en av studenterna oftast studerade där (Cox, 

2011, ss. 202-203). 

Som inspiration för denna uppsats finns en uppsats utgiven av Umeå 

universitet. Den är skriven av bibliotekarien Ann Holmats och heter Icke-

användare av Umeå universitetsbibliotek. En utvärdering av Umeå 

universitetsbiblioteks studiemiljö utifrån icke-användarnas perspektiv (2013).  

Den skiljer sig framför allt från min undersökning genom att den har undersökt 

icke-användare. Den har också använt sig av enkät, vilket inte har gjorts i 

denna uppsats. Den har använt sig av ett annat bibliotek samt att den har andra 

forskningsfrågor. Dock tangerar forskningsfrågan: ”Känner studenterna inte till 

vad biblioteket har att erbjuda?” (Holmats, 2013, s. 8) min forskningsfråga: 

”Hur är bibliotekariernas syn på hur studenternas behov av 

högskolebibliotekets studiemiljö och resurser ser ut och hur dessa tillgodoses 

av biblioteket?” något. Jag undersöker heller inte vad som kan förbättras i 

studiemiljön.  

En annan uppsats som varit inspirerande är Ylva Petersons Biblioteksrum i 

förändring. Folkbibliotekariers upplevelser av ny-, om- och tillbyggnation 

(2014). Hon är bibliotekarie. Inspirationen har varit genom att se på hur en 

annan liknande teori kunde användas om olika rum. Dock är det ingen av 

varken mina forskningsfrågor eller intervjufrågor som använder begreppet rum. 

Den används inte aktivt utan endast genom att relaterandet till lokaler vid 

beskrivning av studiemiljön finns. Det finns inte många andra likheter heller.  

En uppsats som likt min studerar högskolebibliotek är Flexibel lärandemiljö. 

En studie av ett högskolebiblioteks lokalförändringar utifrån kunskapssyn och 

lärandeperspektiv av Mattias Hedberg (2011). Han är bibliotekarie. Uppsatsen 

tittar på lokalförändringar i ett högskolebibliotek. Den är relevant att ta med för 

att studiemiljön kan vara en del av lärandemiljön. I dennes uppsats skrivs om 

grupprum, vilket även jag nämner och den behandlar olika studievanor 

(Hedberg, 2011, s. iii). Men den skiljer sig mycket från min uppsats. Det gör 

den genom att dels det enda nyckelord som är liknande är biblioteksrum. Min 

uppsats har inga frågor om lokalförändringar och fokuserar inte på det. 

Hedbergs uppsats har en annan teoretisk modell också. Ett resultat därifrån är 

att det behövdes fler eluttag, som även tas upp i min uppsats. 
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I en uppsats från 2002, Yrkesroll i förändring. Forskningsbibliotekariers 

attityder till sitt arbete påstås att det är en allmänt positiv syn på arbetsmiljön i 

Uppsala universitets biblioteksdelar (Malm). Den är skriven av 

bibliotekariestudenten Lina Malm. 

I artikeln Silent and Independent: Student Use of Academic Library Study 

Space av Katherine Hall och Dubravka Kapa (2015) behandlas vad som ska 

finnas kvar och vad som ska ändras i en studiemiljö. De har ett bibliotek som 

fallstudie. Undersökningen gjordes genom en enkät och fokusgrupper. Deras 

slutsatser blev att det skilde sig mellan olika studentgrupper hur de använde 

biblioteket. Samhällsvetenskapliga studenter använde sig av bibliotekets stöd 

mer medan naturvetenskapliga dito besökte själva biblioteket mer. Min uppsats 

har inte undersökt naturvetenskapliga studenter, så därför är det svårt att 

jämföra direkt med denna artikels resultat. Jag har undersökt inom det 

samhällsvetenskapliga fältet i stället. Ett annat resultat var att 

biblioteksanvändare ville ha fler stationära datorer, sköna möbler och större 

bord (Hall & Kapa, 2015, s. 1). Ytterligare resultat var att de ville ha fler 

studieplatser allmänt sett och fler grupprum (Hall & Kapa, 2015, s. 15). 

En slutsats var också att den vanligaste anledningen till att besöka biblioteket 

inte var att låna material (35 %) utan att använda en tyst studieplats (84 %). I 

enlighet med tidigare forskning är det som studieplats som biblioteket används 

mest (Hall & Kapa, 2015, ss. 25-26).  

När det gäller bibliotekarieprofessionens syn på sig själv har den formats 

mycket av hur samhället ser på densamma. Allmänhetens syn är att 

bibliotekarieprofessionen är ”osynlig”, menar också Bowden (1994, s. 30) i ett 

sammanhang om vad som kännetecknar professioner. Han påstår också att 

bibliotekarieyrket inte har tydliga uppgifter i samhället. 

Den vetenskapliga artikeln Study Spaces and Environments: Recognizing the 

Needs of Students in Africa (Ali & King, 2015) grundar sig i en enkät. Deras 

slutsats var bland annat att det var ett glapp mellan studentbehov och det som 

biblioteket tillhandahöll. Till exempel fanns där behov av finansiellt stöd, 

exempelvis indirekt genom att det skulle finnas behov av att låna ut bärbara 

datorer och ha tillgång till bredband (Ali & King, 2015, s. 105). Studenterna 

hade också svårt att få tillgång till datorer överlag i biblioteket och svårt att få 

tag i tillräckligt mycket kurslitteratur där (Ali & King, 2015, s. 103). Många 

studenter, (47 %) ville använda biblioteket för studier i stället för hemmet (Ali 

& King, 2015, s. 99).  
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3 Teoretisk ram 

I artikeln The local library: its profile and anchorage av Dorte Skot-Hansen 

(1996) beskrivs teorin om bibliotekets olika centra. Det mest relevanta är 

biblioteket som kunskapscentrum då de flesta som besöker ett 

högskolebibliotek antingen studerar själva, verkar inom utbildning eller arbetar 

med forskning. Genom teori om bland annat kunskapscentrum förklaras olika 

roller och funktioner för biblioteket. En kan vara i rollen som ”ramverk” 

innefattande information och utbildning. Detta inbegriper erbjudandet av 

”studieplatser” och ”riktade tjänster för biblioteksinformation och 

informationssökning” (Skot-Hansen, 1996, s. 5., [mina fria översättningar]). 

Enligt en annan artikel är kunskapscentrum en plats för att ”öka sin kunskap” 

(Andersson & Skot-Hansen, 1994, s. 14, [min översättning]) med syftet att få 

en formell utbildning eller för eget lärande. Det ska också vara en plats för 

upplysning. Teorin kommer att användas som analysverktyg för att testa 

resultatet gentemot denna. Teorin är i första hand utarbetad för folkbibliotek. 

De övriga centra som används i Skot-Hansens artikel, men som mest nyttjas 

här för att få en helhet till själva teorin är ”kulturellt centrum”, 

”informationscentrum” respektive ”socialt centrum” (1996, s. 5., [mina 

översättningar]). Dessa används därför mindre än kunskapscentrum framöver i 

uppsatsen. Kulturellt centrum betyder att kulturella aktiviteter anordnas som till 

exempel aktiviteter för barn eller utställningar. Ibland i samarbete med andra 

organisationer som exempelvis skola. Informationscentrum handlar om att 

biblioteket ger information till allmänheten och engagerade 

biblioteksanvändares behov av information. Här blir de dåvarande små 

möjligheterna att använda internetbaserade källor tydligt. Dessa och till viss del 

de gamla källorna kan användas ändå som ursprungen för offentliga affärer, 

sociala register och affärsinformationsservice. Som socialt centrum fungerar 

biblioteket som en plats för den som inte arbetar; en plats för vuxna att läsa 

tidningar och spela olika typer av spel eller samtala samt en mötesplats för barn 

och andra. Det kan också vara en slags ram för socialt liv i allmänhet (Skot-

Hansen, 1996, ss. 5-6). En roll kan alltså vara att finnas i människors 

vardagsliv med målet att få en social välfärd, ett slags ”socialt erbjudande” 

(Skot-Hansen, 1996, s. 4). Detta erbjudande gäller även på fritiden. 

Den kända fyrfältsmodellen har utvecklats ur ovanstående teori (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012). Denna används dock inte 

senare i uppsatsen. 
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3.1 Relation mellan teori och metod 

För att få reda på hur biblioteket används som kunskapscentrum var det 

lämpligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer för att på detta sätt be 

dem man intervjuar att förklara hur de använder biblioteket för att få kunskap. 

För att förstå transkriberingarnas syn på kunskap användes kvalitativ 

innehållsanalys som redskap. Som intervjuare får man fram mer material 

genom den flexibla möjligheten dessa intervjuer ger samt att den också kan 

vara rikare än med en enkät. Användning av intervjudata får vissa 

konsekvenser, exempelvis att de inte är generaliserbara till större populationer 

(se under rubrik ‘Resultatsdiskussion’). 
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4 Metod 

4.1 Metodval 

4.1.1 Kvalitativ 

Genom mitt val att se på upplevelser av studiemiljön samt skillnader mellan 

hur studenter och bibliotekarier uppfattar studiemiljön gjordes det 

metodologiska ställningstagandet att använda en kvalitativ forskningsmetod. 

En av de främsta anledningarna till att använda mig av intervju som metod var 

att det bäst besvarade frågeställningarna. Jag frågade i intervjuguiden om 

upplevelser och orsaker, då en enkät med sina begränsningar inte bedömdes 

besvara frågorna på bästa sätt. I stället användes nu intervjumaterialet från den 

studentgrupp jag undersökte och jämförde med bibliotekarieintervjuerna. 

Intervju valdes alltså som den metod som var bäst lämpad för uppgiften. 

Inom kvalitativ forskning finns olika metoder som kan användas. Jag har 

använt semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys därifrån. En 

jämförelse har sedan gjorts genom att se på likheter och skillnader mellan 

studenternas syn på studiemiljö och högskolebibliotekariernas uppfattning om 

studenternas syn på denna miljö. Det gjordes genom att först se vad som var 

gemensamt för grupperna på varje intervjufråga, sedan vad som var likheter 

och skillnader avseende huvudkategorierna. 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuer erbjuder en flexibilitet i mitt fall. Det finns några saker som 

kännetecknar en semistrukturerad intervju. Frågorna är till sin karaktär öppna 

och flexibiliteten består i att ordningsföljden av frågorna kan ändras. Dessa 

kommer från en lista med ämnen (en intervjuguide) (Denscombe, 2009). 

Förklaringar kan läggas till och ordalydelser kan ändras, vilket skiljer den från 

den strukturerade intervjun (Luo & Wildemuth, 2009). Alan Bryman (Bryman, 

2011, s. 415) menar att denna intervjuform gör att det är specifika teman som 

tas upp. Det betyder en form av flexibilitet i likhet med Denscombes 

beskrivning (2009) samt att svaren också kan utvecklas.  
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4.2 Arbetsgång 

Det som gjordes i praktiken och specifikt var att jag gjorde en intervjuguide 

som användes till att intervjua ekonomstudenterna. Jag frågade också en 

studiekamrat om att läsa igenom frågorna för att se om de var förståeliga. Jag 

fick ingen som ställde upp från sjuksköterskestudenterna, som var den 

intervjugrupp som avsiktligen skulle jämföras med ekonomstudenterna. När 

jag sedan i stället skulle intervjua bibliotekarier använde jag mig av en 

liknande intervjuguide som godkändes av handledaren. Det var dock andra 

bakgrundsfrågor, då frågorna från första intervjuguiden var inriktade på 

studenterna. Jag gjorde ingen ny intervjuguide då syftet var att jämföra två 

grupper samt att det fanns stor risk för så kallat bias, en skevhet i resultatet. 

Handledningen gav mig också råd hur intervjuguiden skulle omformas i stället 

för att göra en helt ny. Tanken med bakgrundsmaterialet i intervjuguiden var 

att se om det fanns bakomliggande grundläggande fakta om de här 

personerna/grupperna som kunde påverka eller förklara resultatet. Om det på 

detta sätt hade gått att finna ut mönster som påverkat synen på studiemiljön för 

dem.  

Respondenterna bestod av tre studenter och fem bibliotekarier. Studenterna 

intervjuades på våren 2017 och bibliotekarierna på hösten samma år. 

Studenternas intervjuer varade mellan 19 - 26 minuter. Dessa intervjuades i 

grupprum på högskolan. Bibliotekariernas intervjuer var mellan 26 - 42 

minuter långa. I bibliotekariernas arbetsrum skedde intervjuerna med dem. 

Samtliga intervjuer var enskilda.  

4.3 Forskningsdesign 

Designen utformades för att skapa ett underlag där en komparativ analys av två 

gruppers synsätt skulle kunna göras. Det stämmer överens med studiens syfte. En 

jämförande forskningsdesign definieras enligt Bryman här nedan: 

En forskningsdesign som inbegriper en jämförelse mellan två eller fler [studieobjekt, 

min ersättning] i syfte att […] generera teoretiska kunskaper som en följd av motsatta 

resultat som bygger på jämförelsen i fråga (2011, s. 650)  

Forskningsdesignen ger att det blivit en fallstudie av ett högskolebibliotek. 
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4.4 Dataanalysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys används som analysmetod. Den innebär en tolkning 

av textens mening. Man kodar texten och försöker att hitta mönster och 

meningar i den (Hsieh & Shannon (2005) i Zang & Wildemuth (2009, s. 308)). 

Betydelsen av texten är inte uppenbar och därför behöver den tolkas. Text är 

det huvudsakliga ’studieobjektet’ vid denna analys. Den passar när man har 

samlat in data själv och när man använder sig av uttrycksfulla data som kräver 

tolkning (Schreier, 2012, ss. 2-3). Resultatet blir mönster och beskrivningar, 

samt de uttryck som fåtts från källan (Zang & Wildemuth, 2009). Kategorierna 

som använts för att analysera transkriberingarna har tagits med ett induktivt 

perspektiv, dvs. tolkat från transkriberingarna. Detta perspektiv kallas också 

ibland för datadrivna strategier. 

Första steget i analysmetoden är förberedelse av datan. Det handlar om 

transkribering av intervjun i det här fallet. Det går att göra olika noggrant. Jag 

har valt att göra det ordagrant, med rimliga noteringar för talpauser. 

Nästkommande steg är definition av kodningsenhet. Det finns olika 

analysenheter i litteraturen, till exempel paragrafer och meningar (Schreier, 

2012). Jag har valt att ha delar av meningar som analysenhet, då det täcker det 

nödvändiga. Ett exempel på det är från bibliotekarie 2. Hen fick frågan av mig 

”… jag undrar vilket behov studenterna har av just biblioteket som 

studiemiljö?” Då svarade hen ”… det är ju som sagt en stor tilltagen lokal med 

möjlighet att sitta, med tillgång till böcker, med tillgång till personer att fråga 

om hjälp.” Då jag ville se vad som skrivits om underkategorin bemanning, 

ansåg jag att den senare delen av meningen räckte för det. Det blev då i 

enlighet med understrukna ovan. Student 2 menade på frågan om vad som är 

viktigt i studiemiljön med att det var att bland annat få hjälp ”… då var det en 

artikel som jag skulle gå in och hitta men så funkade inte det och då kunde jag 

fråga dem och få hjälp.” Även här handlade det understrukna om bemanning. I 

första fallet handlade meningen om något annat till att börja med. I vissa fall då 

delar av meningarna varit för korta har dock hela meningar använts som 

analysenhet. 

Sedan kommer kategoriutveckling. Det innebär att de huvudkategorier som 

framgår av texten arbetas fram. Underkategorier anges sedan. Vilka dessa 

kategorier är i föreliggande uppsats syns under rubrik ’Respondenterna’. 

Kategorierna är tagna av vad jag tolkat vara mest centrala i empirin. 

Huvudkategorierna i min undersökning är de som uppkommit flest gånger. 

Därpå kommer steget utveckla kodschema samt testa på ett textavsnitt. Här 

skrivs begrepp in som ska vara på varje nivå för sig. Kodschemat innefattar 

namn på koden, beskrivning av regler för koden och exempel. Som ett led i den 

kvalitativa innehållsanalysen testade jag min kodning på en 

bibliotekarieintervju. Där sågs att mina koder var konsekventa och relativt 

klara i sitt språk. Dock var de ganska vida men det var nödvändigt för att täcka 

in mer material i analysen.  
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När det gäller textkodning och textkodningskonsekvens, som är nästkommande 

steg, så kodas hela texten och det ses om det behövs läggas till någon kod. Hela 

texten är kodad i detta fall och en bedömning som gjordes var att det inte 

behövde läggas till någon kod. 

Det slutliga steget att dra slutsatser från kodningen handlar om att få fram 

meningen från de kategorier som identifierats, att se mönster i texten (i detta 

fall transkriberingarna) (Zang & Wildemuth, 2009, ss. 310-313). Se också i 

denna uppsats under rubriken ‘Slutsatser’. 
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4.5 Urval, studenter och bibliotekarier 

4.5.1 Bekvämlighetsurval och studieobjekt 

Studien har gjorts med en typ av bekvämlighetsurval. Bryman menar att 

bekvämlighetsurvalet innebär att program valts ut med en viss avsikt, dvs. inte 

slumpmässigt och att respondenter används som finns i forskarens närhet 

(2011, s. 195). På liknande sätt har jag valt program med en viss avsikt och de 

som just då funnits i min närhet. Från urvalet görs ett stickprov. Studieobjekten 

i uppsatsen var en studentgrupp och anställda bibliotekarier vid en högskola i 

södra Sverige. 

4.5.2 Stickprovskriterier 

För studenterna var kriterierna för stickprovet att de var på plats då information 

gavs, använde biblioteket mycket och ville ställa upp på intervju. Kriterierna 

för bibliotekarierna var att de helst skulle ha mycket studentkontakt och att 

deltagande var helt frivilligt när chefen frågade om intresse.  

4.5.3 Gruppen studenter 

Jag hade som avsikt att jämföra två olika studentgrupper från början, men fick 

inte tag på den grupp som var sjuksköterskestudenter. Jag ville jämföra 

sjuksköterskestudenterna med en grupp som var olik dem i utbildningen, därför 

valdes ekonomstudenter. Då information gavs om studien var inte alla 

studenter i den klassen närvarande. Därför kunde inte alla bjudas på plats som 

jag potentiellt kunde ha gjort om jag till exempel hade mailat. Dock har inte 

bekvämlighetsurvalet med aspekten att jag träffat personerna innan gjorts för 

ekonomstudenterna, däremot inte för bibliotekarierna som vi ska se. Den 

studentgrupp som valdes slutligen var ekonomstudenter. Deltagarnas antal var 

tre. 

Att jag valde att intervjua studenterna i termin fyra berodde på att jag ville att 

de skulle ha haft chansen att använda biblioteket. Det gäller alltså även 

ekonomstudenterna. Från början ville jag intervjua i termin sex. Men då skulle 

det också vara svårare att få tag på studenter att intervjua för att 

sjuksköterskestudenterna har både slutpraktik, sluttenta och uppsats då. Trots 

att jag frågade termin fyra fick jag ingen som kunde ställa upp från de 

sjuksköterskestudenterna även om de hade god tid på sig att svara. 

Att jag inte valde andra studentgrupper hade olika orsaker. Att jag inte valde 

lärarstudenter var att de inte är en distinkt grupp och därför svårare att jämföra 

och dra slutsatser mot. Bibliotekariestudenter valdes inte för att de kunde 

tänkas vara ensidiga gentemot biblioteket. Ingenjörsstudenter har så olika 

inriktningar, därför skulle de vara svårare att jämföra mot.  
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4.5.4 Gruppen bibliotekarier 

Då jag inte fick tag på sjuksköterskestudenter utvaldes i samråd med 

handledaren bibliotekarier som jämförelsegrupp i stället. Om jag inte hade 

gjort bekvämlighetsurval på det sätt som står under huvudrubriken hade det 

varit svårt att jämföra de två grupperna och deras egenskaper. Antalet 

bibliotekarier som intervjuades var fem. 

4.5.5 Fler bibliotekarierespondenter än studentrespondenter 

Anledningen till att fler bibliotekarier än studenter intervjuades var att jag hade 

behövt vänta till vårterminen 2018 för att få tag på fler ekonomstudenter som 

läser termin fyra. För att få tag på bibliotekarier räckte det att skicka några e-

postmeddelanden.  

4.5.6 Bakgrund om de intervjuade grupperna 

Studenterna är helfartsstudenter. Studentgruppen är ekonomprogrammets 

studenter årskurs två. Jag har valt att inte namnge biblioteket som är kontexten 

för studien. Studenterna har enligt dem själva mest tentor som examination de 

första fyra terminerna. De har haft möjlighet att gå på en föreläsning i 

informationssökning från biblioteket.  

Bibliotekarierna arbetar på samma bibliotek som studenterna studerar vid. 

Bibliotekarierna har varierande anställningstid som bibliotekarier, men minst 

åtta år. 

4.5.7 Angående generella slutsatser 

Det är svårt att dra generella slutsatser från kvalitativ forskning (Ryen & 

Torhell, 2004, ss. 25-26). Det gäller delvis även denna uppsats slutsatser. Det 

beror på att man oftast får tag i för få respondenter för att det skulle vara 

representativt för grupperna som undersöks. Om det är mycket olika grupper 

kan det vara svårt att säga något om de båda grupperna gemensamt. Ibland 

används kvalitativa metoder för att gå in på djupet med några få personer och 

då det just är en individ gör att resultatet och slutsatserna blir påverkade av 

dennes enskilda perspektiv.  
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4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Alla fyra etiska principer har använts. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet (dessa två slås ibland ihop som varianten informerat 

samtycke), konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När det gäller 

informationskravet betyder det att deltagarna ska få information om studiens 

syfte och deras roll i den. Samtycke betyder att personen som intervjuas själv 

bestämmer medverkan eller inte (Vetenskapsrådet, u. å.). Detta samtycke kan 

när som helst och med omedelbar verkan återtas (Johansson, 2017). Avseende 

konfidentialitetskravet betyder det att den information som lämnas av 

informanterna kommer att behandlas säkert och förvaras oåtkomligt så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet sker så 

att ingen enskild kan identifieras (Vetenskapsrådet, u. å.). Nyttjandekravet 

innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast [sic!] 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, u. å., s. 14). 

Detta framgår av mitt informationsbrev där alla delar utom det inspelade 

samtycket är med. De etiska kraven ansågs därmed vara uppfyllda. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom anonymisering. Nyttjandekravet 

har förklarats genom att jag berättat vad det insamlade materialet ska användas 

till.  
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4.7 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Här nedan beskrivs två mått (reliabilitet och validitet) med specifika varianter 

på dem. De används då de är den äldsta typen av sådana här mått. Det jag avser 

är att de funnits med och prövats länge inom vetenskapen. 

- Reliabilitet är ett mått på huruvida en mätning är pålitlig och stabil 

(Trost, 1997, s. 99).  

- Vid hög intern reliabilitet stämmer måtten med den konstruktion som 

man mäter med och är pålitliga. Måtten ska då vara väl relaterade till 

varandra (Bryman, 2011, s. 157, 160-161) 

 

- Intern validitet handlar om hur pass giltiga resultaten är. Med andra ord 

hur orsak och verkan stämmer med varandra (Bryman, 2011, s. 650).  

- Extern validitet handlar om huruvida resultaten går att tillämpa på en 

annan kontext än den givna i t ex uppsatsen (Bryman, 2011, s. 649). För 

båda typerna av validitet handlar det om korrektheten i mätningarna 

(Nelhans, 2015). 

 

Begreppet trovärdighet används oftast i kvalitativ forskning som ersättning för 

validitet. Det är ett mått på ”om en viss fråga mäter eller beskriver det 

forskaren har för avsikt att mäta” (Eklund, 2014, s. 2). Idar Magne Holme och 

Bernt Krohn Solvang menar i sin bok Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder att man alltid finns närvarande för respondenten vid 

intervjuer (1991, ss. 100-116). Det gör att det är lättare att korrigera om en 

fråga inte förstås av respondenten så att av den eller andra orsaker spontana 

följdfrågor behöver ställas.  

Avseende reliabiliteten på min studie svarar bibliotekarierna oftast mer 

utförligt än studenterna på frågorna om de olika resurserna, troligen för att de 

vet mer om dem, de har ett annat perspektiv. Studenterna har svarat liknande 

på frågorna om studiemiljö och behov, fast olika utförligt. Därav blir det en 

hög intern reliabilitet.  

När det gäller trovärdighet betyder det i mitt fall att det fanns bestämda frågor 

och följdfrågor, med möjligheten för ytterligare spontana frågor under 

intervjuns gång. Det går att ställa sig frågande till om alla mina befintliga 

frågor beskriver det som jag har för avsikt att mäta. Jag ville veta om 

resurserna kändes till och användes över huvud taget. Annars kunde fler frågor 

ha ställts om varje resurs. Dock hade det varit svårare att jämföra de 

intervjuade grupperna då. En hög trovärdighet anser jag finns då jag valt att ta 

med mina intervjuguider i uppsatsen för att på så sätt se och därav följa hur 

frågorna har ställts. Ett sådant förfarande påpekar Trost (1997, s. 102) höjer 

trovärdigheten.  
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5 Resultat 

5.1 Respondenterna 

Endast en av de tre studentrespondenterna hade varit på workshop/föreläsning 

som anordnats av biblioteket. Övriga har inte erbjudits eller har inte deltagit. 

De har studerat ett och ett halvt till två och ett halvt år på högskola/universitet 

före den terminen då de intervjuas i studien. De flesta studenterna i min studie 

besöker i snitt biblioteket fyra gånger i veckan och spenderar den 

överväldigande majoriteten av tiden där för studier jämfört med hemma. När 

bibliotekarierna får frågan om hur ofta studenterna besöker biblioteket i snitt 

spretar svaren mycket, men de flesta är överens om att det är välbesökt. 

Bibliotekarierna har alla hållit i workshops och/eller föreläsningar för 

studenterna.  

Behov av bibliotekets studiemiljö och resurser presenteras under nedanstående 

två rubriker (‘Bibliotekariernas syn på studenternas behov av bibliotekets 

studiemiljö och resurser’ och ‘Studenternas egna syn på behovet av bibliotekets 

studiemiljö och resurser’). Först presenteras bibliotekariernas syn på 

studenternas behov av bibliotekets studiemiljö och resurser, därefter 

studenternas egna syn.  

För att se vilket resultat som skulle bli har transkriberingarna analyserats och 

då har huvudkategorierna blivit studiemiljö, studier och resurser. Det finns 

även underkategorier till huvudkategorierna. Dessa är bemanning, ljud, 

enskilda studier och gruppstudier (Se även under rubrik ‘Dataanalysmetod’ 

och ‘Resultatsdiskussion’). Bemanning och ljud är underliggande studiemiljö.  

Enskilda studier och gruppstudier ligger under studier. 
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5.2 Bibliotekariernas syn på studenternas behov av 
bibliotekets studiemiljö och resurser 

Ett område inom bibliotekariers syn på studenternas behov är studiemiljö. 

Biblioteket används som sådan, man pluggar där om man pluggar i grupp 

enligt bibliotekarierna. Bibliotekarierna anser också att det kan vara svårt att 

plugga på andra studieplatser än biblioteket men det är lite olika hur mycket 

biblioteket används med tanke på hur många studenter som går totalt på skolan. 

Alla bibliotekarierna säger att bibliotekens studiemiljö används för grupper                           

”…det är väldigt mycket grupparbeten som pågår här.” (bibliotekarie 2). De 

flesta bibliotekarier uppger också att biblioteket är en plats att vara på över 

huvud taget. De flesta anger också att det är viktigt med bibliotekets öppettider. 

Någon bibliotekarie anger att biblioteket används vid uppsatsskrivande.  

Bibliotekariernas syn på studenternas behov framkommer också i bemanning, 

en kategori underordnat studiemiljö. Det används av mig när det skrivs om 

personal i transkriberingarna eller när bemanning i sig tas upp där. Personal 

som finns på plats fungerar som en trygghet för studenterna. Som bibliotekarie 

1 säger: ”… i och med att det är bemannat så känner man också att det finns 

en… kanske en viss trygghet då.”. De menar också att dem finns att ställa 

frågor till och ett par bibliotekarier (4 och 5) menar att de också går att 

diskutera mer kontinuerligt med. 

Avseende studier så definierar jag det som aktiviteten att läsa för inlärningens 

skull. Minst hälften av bibliotekarierna ansåg att biblioteket inbjöd till studier.  

Lokalerna används för studier, fast på olika sätt. När det gäller vad studenterna 

prioriterar ska finnas anser de flesta bibliotekarier att det är tillgång till teknik.  

Inom studier finns det två områden. Dessa är: enskilda studier och 

gruppstudier, vilka jag presenterar här nedan.  

Begreppet enskilda studier används när min tolkning av transkriberingarna är 

att man studerar själv. De flesta av de intervjuade bibliotekarierna anser att 

biblioteket nyttjas för enskilda studier, till exempel genom att sitta med böcker 

och dator.  

Avseende gruppstudier definierar jag det som när studier sker med flera 

personer. Det används när det står grupp eller vid tolkningen av att man talar 

om flera som studerar. Gruppstudier görs i bibliotekets lokaler för det är lättare 

än att sitta på andra ställen som övriga högskolan eller hemma hos någon ”Är 

man liksom en grupp på åtta pers så vet jag inte om man är så sugen på att dra 

hem till varandra” (bibliotekarie 2).  

Angående ljud tar alla bibliotekarier upp det på ett eller annat sätt. De flesta 

bibliotekarier anser att det ska finnas någon form av ro i åtminstone delar av 

biblioteket. De menar på att det bör finnas platser som är tysta i biblioteket, 

men att det nog är viktigare att man ska kunna vara ifred. Därför prioriteras 

grupprum över mötesplats. Det grundar sig i att man kan prata ostört och det 

hörs inte ut där.  
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Ett annat område inom bibliotekariernas syn på studenternas behov är så 

kallade resurser, som definierats under rubrik ‘Centrala begrepp’. För att 

beskriva hur de olika resurserna känns till respektive används av studenterna 

kommer följande stycke. 

När det gäller databaser känner studenterna enligt bibliotekarierna till dem i 

stor utsträckning och använder dem för att besvara uppgifter i utbildningen. 

Enligt bibliotekarierna används det också betydligt mindre i början av 

utbildningen. Ämnesguider känner många studenter inte till innan 

introduktionsföreläsning om dem. Efter det kan man se att användningen av 

dem tillfälligt går upp. De används vidare mindre än databaserna enligt 

bibliotekarie 2. De flesta bibliotekarierna i studien anser att e-böckerna känns 

till av studenterna. Undantag är om du inte varit student innan enligt 

bibliotekarie 3. De flesta bibliotekarier anser att de används om de är 

kurslitteratur. I övrigt beror det mycket på vilket program som läses. Avseende 

papperstidskrifter känner de flesta studenter till att de finns men inte i full 

omfattning. Det kan också skilja mellan studentgrupper som detta citat belyser: 

”Ja, det är alltså en sån otrolig spann på […] studenter.” (bibliotekarie 3). 

Tidskrifterna används inte särskilt mycket. Böcker känner studenterna till att 

det finns. När det gäller kursböcker vet bibliotekarierna att de används. Sen är 

uppfattningen olika hur mycket andra böcker används. Datorer känner alla till 

att de finns och de används till stor del även om en del har egna. Skrivare 

likaså. De används hela tiden av de som sitter vid datorn. Angående lokalerna 

så känns de till och används mycket. Personalen känns till men det är delade 

meningar om användningen. Åtminstone då och då används de.  

När det gäller ytterligare resurser används Språkverkstaden3. Ibland i 

kombination med en bibliotekarie som hjälper till med sökningar (de kan vara 

beroende av rätt sökspråk ibland). Språkverkstaden tas upp av de flesta av 

bibliotekarierna. Det kommer också fram mycket som är tekniskt på något sätt. 

Exempelvis eluttag, wi-fi. 

När det gäller hur behoven tillgodoses med tanke på vad som finns anser de 

flesta bibliotekarierna att det borde tillgodoses väl. De tar upp att det är få 

klagomål generellt sett och att det finns mycket material att tillgå och tolkar det 

då som att behoven tillgodoses.  

                                                 
3 Det är tillfällen att jobba med språket för alla studenter men främst för de som inte har 

svenska som modersmål. Det är en språkpedagog som är anställd för det. 
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5.3 Studenternas egna syn på behoven av bibliotekets 
studiemiljö och resurser 

Under den här sektionen finns tre likadana huvudkategorier och samma tre 

underkategorier som fanns under rubrik ‘Respondenterna’.  Dessa används för 

att analysera intervjutranskriberingarna. Dessa huvudkategorier är studiemiljö, 

studier och resurser. Underkategorier till dessa tre blir därför bemanning, 

gruppstudier och enskilda studier (se även rubrik ’Respondenterna’). 

Kategorin ljud testades också men det förekom på för få ställen sett över hela 

studentintervjumaterialet för att den skulle kunna användas. Den skulle varit en 

underkategori till studiemiljö. 

Studiemiljö är ett område inom studenternas syn på deras egna behov. 

Studenterna i undersökningen har en positiv grundsyn på bibliotekets 

studiemiljö ”Jag tycker det är en väldigt bra [betoning] studiemiljö” (student 

1). De tar upp olika delar av studiemiljön men de flesta behandlar det här med 

ljudnivå. Till exempel säger en student ”Jag tycker att det är viktigt att man 

ändå kan ha nån slags ro” (student 2). Samma student menar att ”Det ska inte 

vara för livat”. Någon student anger också att hen tänker använda biblioteket 

när hen skriver uppsats. 

Biblioteket används även som mötesplats. När det gäller prioritering av tyst 

läsesal, grupprum eller mötesplats för att träffa studiekamrater väljer 

studenterna mötesplats. ”I min klass brukar vi träffas, eller vi har mycket 

grupparbeten och vi brukar plugga tillsammans även fast det är individuella 

arbeten” (student 1).  

Underkategorin bemanning ligger under studiemiljö. Här framkommer att 

studenterna lägger märke till närvaron av personal. De flesta studenter tar upp 

att de pratar med personalen ”Men jag vet ju också att det alltid finns nån man 

kan prata med och så.” (student 2). Med andra ord att personalen finns 

tillgänglig. 

Inom studenternas egna syn på deras behov finns även området studier. De 

som uttalar sig om det menar att det ingår att sitta och plugga i biblioteket. 

Under studier kommer kategorierna gruppstudier och enskilda studier. 

Gruppstudier anger de flesta studenter att de arbetar med. De anser att det 

fungerar väl och att det är bra att göra det i biblioteket. 

Biblioteket används som plats för enskilda studier också. Studenterna uppger 

att det är så för att man kan koncentrera sig på studierna där och inget annat. 

Enligt student 2 går det också att anpassa sig för goda enskilda studier vid t ex 

hög ljudnivå i biblioteket. Alla studenter tar upp att de studerar enskilt, 

åtminstone delar av tiden de studerar. Platsen de gör det är dock mest hemma.  

Angående ljud antyder de flesta av studenterna att det ska finnas platser som är 

tysta i biblioteket men i övrigt uttrycker de för lite om det för att kunna ge ett 

entydigt svar.  
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Ytterligare ett område inom hur studenterna ser på sina egna behov är resurser, 

som definierats under rubrik ‘Centrala begrepp’. I kommande stycke kommer 

det beskrivas om studenterna känner till respektive använder olika resurser.  

Databaser känner alla studenterna i intervjuerna till men de flesta använder 

dem inte så mycket. De flesta av de intervjuade studenterna känner till vad 

ämnesguider är efter en förklaring. De flesta av dem har inte använt dessa. Mer 

än hälften känner till e-böcker men de används inte av dem. Papperstidskrifter 

känner alla intervjuade studenterna till men de flesta använder dem inte alls. 

Böcker känner alla tillfrågade studenterna till och de flesta använder. De flesta 

har också behov av dem. När det gäller datorer och skrivare känner alla till 

dem och använder. Lokalerna känns till och används av alla tillfrågade 

studenterna. Likaså känns personalen till och används av alla respondenter som 

var studenter.  

Studenterna är nöjda med de resurser som finns. När det gäller fler resurser -

dessa har inte nämnts av dem i intervjuerna - uppkommer åtminstone någon när 

det frågas om för alla intervjuade. De flesta studenterna uppger dock inte mer 

än en resurs medan flertalet bibliotekarier nämner flera. 

När det gäller hur behoven tillgodoses är det svårt att uttala sig för att de är 

mycket kortfattade där. Studenterna tycker endast att de tillgodoses väl med 

inga övriga kommentarer. 
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5.4 Jämförelse 

5.4.1 Likheter och skillnader avseende ekonomstudenternas och 
bibliotekariernas perspektiv på studenternas syn på 
studiemiljön 

Såväl bibliotekarier som studenter anser att lokalen associeras och inbjuder till 

studier. På så sätt fungerar biblioteket som kunskapscentrum för båda 

grupperna (se under rubrik ‘Tidigare forskning’). Grupperna uppger att 

studenterna grupparbetar. Båda ser också på studiemiljön på ett positivt sätt. 

Gruppstudier görs och fungerar väl i biblioteket menar studenterna uttryckligen 

och bibliotekarierna antyder genom att prata om att grupprummen ofta är 

bokade. Studenterna tar upp ljudnivån, vilket inte bibliotekarierna gör. Det är 

dock lite nyanserat då bibliotekarierna tycker att det ska finnas någon form av 

ro i om inte annat i delar av biblioteket. Bibliotekarierna i sin tur pratar om 

öppettider. Det gör inte studenterna alls. En större andel av bibliotekarierna och 

alla studenterna anger att studenterna prioriterar biblioteket som mötesplats. På 

detta sätt är biblioteket ett socialt centrum (se under rubrik ‘Tidigare forskning’ 

och ‘Resultatsdiskussion’)). Båda för på tal att det är en plats att spendera tid 

på.  

5.4.2 Likheter och skillnader avseende ekonomstudenternas och 
bibliotekariernas perspektiv på studenternas syn på studier  

Bibliotekarierna säger att tillgång till teknik är något som de undersökta 

studenterna prioriterar. Men det är bara någon student som nämner teknik här. 

Avseende enskilda studier säger en bibliotekarie ”… sen ser man också många 

som jobbar här enskilt ofta med sin egen dator, kanske med lite böcker jämte 

sig.” (bibliotekarie 1). De flesta bibliotekarierna håller med om det påståendet. 

Båda grupperna anser att lokalen används för enskilda studier. Bibliotekarierna 

specificerar dock inte varför studenterna använder biblioteket för enskilda 

studier. När det gäller gruppstudier anser de intervjuade studenterna att det 

fungerar väl att göra det i biblioteket och där antyder bibliotekarierna det också 

genom att de genomgående talar om att biblioteket används för gruppstudier, 

vilket kan säga något om dess funktionalitet. På så sätt blir biblioteket ett 

kunskapscentrum. De flesta bibliotekarierna anser också att gruppstudier görs i 

bibliotekets lokaler för att det är lättare att göra där än hemma hos varandra 

eller på andra platser på högskolan. Även här används biblioteket som socialt 

centrum (se även under rubrik ‘Resultatsdiskussion’). Detta anger inte 

studenterna mer än att de tycker om bibliotekets lokaler överlag, vilket skulle 

kunna öka sannolikheten att de går dit. 
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5.4.3 Likheter och skillnader avseende ekonomstudenternas och 
bibliotekariernas perspektiv på studenternas syn på 
bibliotekets resurser 

Båda grupperna anger att studenterna känner till databaser nu. Däremot gjorde 

de inte det i början, om de inte fick en uppgift enligt bibliotekarierna. 

Ämnesguider känns till efter studenterna fått en förklaring vad det är. Däremot 

har de flesta studenterna inte använt dem och statistik för att belägga det finns 

men den finns inte i författarens ägo. Både de flesta bibliotekarierna och 

studenterna anser att studenterna känner till e-böcker men när det gäller 

användning påstår studenterna att de inte nyttjar dem medan de flesta 

bibliotekarier anser att de används om det är kurslitteratur. Bibliotekarierna 

anser också att det beror på vilket program som läses. Papperstidskrifter känner 

studenterna till, medan bibliotekarierna håller med i den mån att de flesta 

studenter känner till men att de inte gör det i full omfattning och att det kan 

skilja mellan studentgrupper ”Ja, det är alltså en sån otrolig spann på […] 

studenter.” (bibliotekarie 3). De används knappt enligt bådas uppfattning. 

Böcker känns till enligt både bibliotekarier och studenter och de flesta av de 

intervjuade studenterna använder dem. Studenterna specificerar dock inte 

medan bibliotekarierna menar att de vet att kursböcker används. 

Datorer och skrivare känner alla till och de används av alla, till stor del även av 

de som har egen dator. Skrivare används hela tiden av de som sitter vid datorn. 

Detsamma gäller att man känner till och använder lokalerna. Personalen likaså. 

Av de resurser som inte nämnts i intervjuerna uppkommer åtminstone någon 

när jag frågar om det för alla intervjuade.  Bibliotekarierna nämner av 

förklarliga skäl fler ytterligare resurser än studenterna, som t ex 

Språkverkstaden. I övrigt är det resurser av teknisk karaktär som wi-fi och 

eluttag som nämns. 

Studenterna specificerar när de beskriver varför de går till biblioteket för att 

just studera, vilket inte bibliotekarierna gör. 

När det gäller bemanning uttrycker båda grupperna att personalen finns där 

som en viss trygghet. Detsamma gäller att de finns att prata med. En skillnad är 

att ett par bibliotekarier specificerade det som att studenterna kunde diskutera 

mer kontinuerligt med bibliotekarierna. Studenterna använde heller inte 

bemanningsbegreppet utan pratar mer om personal. Här finns en möjlig social 

ram för studenterna och därigenom blir det också som ett socialt centrum (se 

även under rubrik ‘Resultatsdiskussion’). I övrigt finns det för lite material för 

att säga mer. 

Bibliotekarierna har en god uppfattning av studenternas behov av biblioteket 

och dess resurser. Studenterna uppfattar det egna behovet av biblioteket och 

dess resurser på liknande sätt som bibliotekarierna. 
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6 Analys 

6.1 Biblioteket som centra 

En förklaring till att studenterna använder biblioteket som studiemiljö är att de 

ser biblioteket som ett kunskapscentrum (Skot-Hansen, 1996 och Andersson & 

Skot-Hansen, 1994). Det blir tydligt av att ett syfte är att öka kunskapen och att 

utrustning behövs för biblioteket som sådan plats. Teorin hänger också ihop 

med bibliotekets resurser genom att biblioteket ska ha utrustning för 

studieplatser. Både någon student och någon bibliotekarie pratar om att ha en 

person att ställa frågor till, därför kan biblioteket bli en plats för upplysning. 

Dessutom kan en del av resurserna i sig själva vara informationsbärare, som till 

exempel böcker och databaser. Högskolebibliotekets relevans för högskolorna 

ses här som upplysningsplats. En möjlig förklaring till att studenterna väljer 

biblioteket som mötesplats kan vara att de ser det som ett socialt centrum. Eller 

åtminstone som en ‘mötesplats för att möta studiekamrater’, vilket är en fråga i 

intervjuguiden och som studenterna i mitt resultat prioriterar framför tyst 

läsesal och grupprum. Som jag skrivit i inledningen skulle högskolornas 

uppdrag vara svåra att fullfölja om inte biblioteket fanns. Uppdraget är att 

”bedriva utbildning och forskning och att samverka med det omgivande 

samhället” exempelvis genom att forskningsresultat kommer det till del 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Härigenom anser jag att biblioteket fyller 

en funktion. Funktionen kan vara i form av kunskapscentrum, men även socialt 

centrum då det kan tänkas att utbildningar har grupparbeten. Det blir också ett 

kunskapscentrum genom användandet av bibliotekets tjänster för 

informationssökning och information. Genom grupparbetena kan biblioteket 

vara en naturlig mötesplats för studier. Som socialt centrum samverkar 

biblioteket med övriga samhället. 
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6.2 Resultatsdiskussion  

När det gäller resultatet finns följande att säga. De huvudkategorier som har 

kommit fram ur resultatet har varit studiemiljö, studier och resurser. Att det 

blivit dessa är inte konstigt då den första och tredje har behandlats mycket i 

intervjuguiden. Som uttrycket säger ‘Som man frågar får man svar’ eller min 

egen variant ‘Det ämne man behandlar talas det mest om’. Det finns även 

underkategorier (se under rubrik ‘Bibliotekariernas syn på studenternas behov 

av bibliotekets studiemiljö och resurser’ respektive ‘Studenternas egna syn på 

behovet av bibliotekets studiemiljö och resurser’). Ytterligare kategorier har 

inte kommit fram för att de förekommit för sällan. 

Av måtten validitet, reliabilitet eller trovärdighet är validitet mest relevant på 

en generell nivå i det här fallet. Den interna validiteten kan fungera bra då det 

frågas i intervjuerna som legat till grund för uppsatsen om studiemiljö, som är 

huvudämnet för uppsatsen, så svarar respondenterna om studiemiljö också. 

Eftersom det definieras blir heller inte begreppet så vagt som det skulle blivit 

annars. Som tagits upp tidigare i uppsatsen anser jag att den externa validiteten 

är låg.  

6.2.1 Studiemiljö 

Att studiemiljön uppges som positiv kan ha att göra med att de som tillfrågats 

om intervjun skulle vara frekventa biblioteksanvändare (Jfr 

Utbildningsdepartementet, 1991). I enlighet med tidigare forskning var det som 

studieplats som biblioteket används mest (Hall & Kapa, 2015, ss. 25-26). 

Studiemiljön kan se olika ut på olika bibliotek. Urvalet är inte heller 

representativt för att studenter utvalts som använder biblioteket mycket, men 

de flesta övriga ekonomstudenter använder inte biblioteket lika mycket. Det vet 

jag genom att jag bad om att få studenter som använder biblioteket mycket utav 

den studentgrupp som tillfrågades. Det kan dock betyda att respondenterna har 

större chans att säga något mer välgrundat än de som är där sällan. Likafullt 

kan det finnas andra orsaker till att studenterna inte valde att delta i 

undersökningen. Studenter från olika program har heller inte valts ut. Att 

intervjua studenter som inte använder biblioteket hade troligen gett ett annat 

resultat med annat synsätt på bibliotekets studiemiljö. I det här sammanhanget 

är det också viktigt att veta att när bibliotekarierna får frågor om hur 

studenterna uppfattar studiemiljön, hur de använder biblioteket eller liknande 

frågor är det endast gissningar som bibliotekarierna gör. Dock har jag bett om 

att träffa de bibliotekarier som har mycket studentkontakt, vilket i någon mån 

kompenserar de mest vidlyftiga gissningarna. 

När det gäller studiemiljöns underkategori bemanning så beskriver 

bibliotekarierna hur de används utifrån ett anställningsperspektiv, medan 

studenterna mest pratar om att deras existens är bra. Sveriges Universitets- och 

Högskoleförbund (2016, s. 67) behandlar bemanning som stöd för lärandet. 

Underkategorin ljud behandlas i en bakåtsyftande reflektion i 

’Metodreflektion’. 
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6.2.2 Studier 

Även studier har nämnts i intervjuguiden i ett par frågor. Men studier kanske är 

vagare som kategori. Dock har transkriberingsbearbetningen visat att det är en 

samlande kategori, därav blir det en huvudkategori. 

Mer specifikt om resultatet kan sägas om bibliotekariernas syn till exempel att 

de anser att det kan vara svårt att studera på andra studieplatser än biblioteket. 

Weber och Flatley (2008) menar att andra miljöer än biblioteket har fler 

distraktioner vilket stämmer överens med bibliotekariernas syn. Vidare 

stämmer denna syn med Weber och Flatleys påstående att biblioteket används 

för studier både enskilt och i grupp. På så sätt blir biblioteket både ett 

kunskapscentrum och socialt centrum (Skot-Hansen, 1996, ss. 5-6) (se även 

under rubrik ‘Tidigare forskning’). Hall och Kapas (2015) resultat att det 

önskas fler grupprum stämmer med denna syn också. Det är också vad de flesta 

bibliotekarier i min studie tror att studenterna vill ha. Bowden däremot (1994, 

s. 30) anser att bibliotekarieprofessionens uppgifter i samhället inte är tydliga 

och därför kan funktionen som t ex socialt centrum möjligen problematiseras. 

Att det behövs eluttag är något sammanfaller med ett resultat från Hedbergs 

studie (2011). 

Studenterna i denna undersökning har generellt en positiv syn på bibliotekets 

studiemiljö. Det överensstämmer med vad studenterna i Weber och Flatleys 

undersökning (2008) upplevde. Undersökningen menar att biblioteket används 

både enskilt och i grupp, vilket studenterna i min studie också gör. Till skillnad 

från hur studenternas egna syn är i denna undersökning väljer Weber och 

Flatleys studenter (2008) att studera enskilt mest hemma. Weber och Flatley 

ansåg i likhet med studenterna i denna studie att biblioteket var en viktig plats 

att studera och träffas på. På detta sätt blir det ett socialt centrum och 

kunskapscentrum (se under rubrik ‘Tidigare forskning’). 

6.2.3 Resurser 

När det gäller resurser var de flesta av studenterna i min undersökning 

medvetna om bibliotekets tjänster, åtminstone efter förklaring av vad de 

innebär. Det skiljer sig från studenterna i Weber och Flatleys undersökning 

(2008), där motsatt uppfattning kom fram. 

Beträffande att studenterna berättar om behov av endast några av bibliotekets 

resurser som nämnts för dem är det svårt att säga att de har något större behov 

av de flesta resurserna. På en annan nivå finns dock behov av biblioteket i sig 

genom att de besöker det ofta och att de uppger användning av både lokalerna 

och personal. Det är även klart att det kan vara så att de inte kommer ihåg fler 

resurser då de inte bad att få se på listan av resurser i intervjuguiden (fråga 11) 

när frågan ställdes. Därför kanske de inte säger det heller. Dock hade de 

antagligen känt till och använt färre resurser om de inte heller hade varit 

frekventa användare av biblioteket. Med tanke på att de har behov av 

biblioteket så kan det tänkas att studenterna besöker det ofta också. Även att 

studenterna vet välgrundat vad de prioriterar av tyst läsesal, grupprum eller 

mötesplats (fråga 12) kan ha att göra med att de är ofta på biblioteket och att de 

har varit där mer än ett år och lägger nästan all studietid där i stället för 

hemma.  
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Studenterna accepterar att resurser, med den specifika definition jag gjort, finns 

som de är medan bibliotekarierna beskriver vad det är för mening med dem.   

En skillnad på att använda och känna till tjänster och att erbjuda dem kommer 

fram i jämförelsen mellan bibliotekarierna och studenterna. Resursen fysiska 

böcker fanns det ett behov av nu och det bör betyda att de lånas mer nu än om 

man jämför med Höglund och Kungliga Bibliotekets resultat (1995) (21 % av 

samhällsvetarna lånade då). Denna slutledning sker även om jag inte frågat 

specifikt i intervjuguiden om böckerna lånas utan bara om de används. I 

samma undersökning framgår att 65 % av samhällsvetarna köpte 

kurslitteraturen (Höglund & Kungliga Biblioteket, 1995, s. 13). Det stämmer 

inte med min studie där de flesta i den gruppen använder litteraturen på 

biblioteket. Att min jämförelse visar på mycket likheter mellan studenterna och 

bibliotekarierna tror jag dels beror på att bibliotekarierna skulle se det från 

studenternas syn och också att grupperna hade ganska lika uppfattning. Samt 

också att frågorna var så pass lika.  

6.2.4 Reflektion om datorer och teknologi 

Denna studie har ett resultat när det gäller resurser, att när studenterna och 

bibliotekarierna tänker på ytterligare resurser än de jag presenterat så är de 

vanligaste resurserna av teknisk karaktär. Det skulle kunna tyda på att de 

önskar stor tillgång till teknologi precis som Coxs (2011) slutsatser i sin studie. 

Det gäller även med Ali och Kings (2015) studie med den stora skillnaden att 

alla de jag intervjuat i Sverige har tillgång till bredband. En annan skillnad är 

att det är ett mindre glapp mellan studenternas behov och vad biblioteket 

tillhandahåller i min studie. Någon student (3) tyckte att de kunde låna ut 

bärbar teknologi i form av surfplattor, vilket liknar Ali och Kings (2015) 

studies resultat fast teknologin där var i stället bärbara datorer. Om det är 

många studenter som vill använda biblioteket i stället för hemmet för studier 

stämmer det överens med Ali och Kings studie (2015). Avseende resultatet från 

denna studie skiljer den sig från den föreliggande då urvalet av studenter var de 

som använde biblioteket mycket redan.  

I min studie antyds ett resultat att det ska finnas någon typ av ro i biblioteket. 

Coxs studie (2011) menar att det är mindre distraktioner i biblioteket än 

hemma och därför kan resultaten för studierna föras samman.  

Min studie visar att datorer och teknik används mycket på biblioteket. Det 

behovet finns även i Afrika (Ali & King, 2015) men tillgången har varit lägre 

där. Internet finns men det kanske inte är tillgängligt hela tiden (personlig 

kommunikation, bibliotekarie Y, 2018-03-22) med vad det innebär. Det kan 

finnas fler studenter som till exempel har egna datorer och surfplattor i Sverige 

2018. Flertalet har också med sig något att kopplas upp mot internet, vare sig 

det är en smartphone, bärbar dator eller surfplatta (personlig kommunikation, 

bibliotekarie Y, 2018-03-22). Dock används de stationära datorerna även av de 

som har bärbar dator. De vanligaste resurserna på biblioteket förutsätter IT 

eller teknik.   
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6.3 Metoddiskussion 

Som bekant har forskningsdesignen fallstudie använts i uppsatsen. Frågan är 

om fallstudiens resultat kan generaliseras på något sätt. Vad går det att lära av 

detta falls unika drag som inte finns i andra exempel? Något går att lära sig 

genom att det är en jämförelse men sammanhanget som fallet finns i, de lokala 

förutsättningarna är på ett sätt just väldigt givna omständigheter. Trots dem går 

det att jämföra med en annan fallstudie. Studiemiljön kan se olika ut på olika 

bibliotek. Det kanske hade kommit fram fler uppenbara skillnader mellan 

grupperna om studenterna frågats om vad de tror att bibliotekarierna 

uppfattning är om studiemiljön. Men det hade varit svårt att svara på tror jag. 

En nackdel med en intervju är att det är svårare att få överblick än med en 

enkät. Det kunde blivit mer material om jag hade haft andra frågor i 

intervjuguiden, men den har ändå blivit godkänd varje gång med mindre 

förbättringsområden.  

I min intervjuguide kunde fler specifika frågor ställts och begrepp definierats 

som hör till dem. Dessa är teknik, mat och dryck, skyltning, möblemang, ljus, 

temperatur och ventilation samt öppettider i studiemiljön (Henriksson & 

Fredriksson, 2013, ss. 15-17). Min intervju kunde utökats med de frågorna om 

jag velat styra in och få fler specifika svar som hade fungerat som exempel på 

studiemiljö. Några av begreppen ovan har tagits upp spontant i intervjuerna av 

bibliotekarierna men jag har inte fört dem vidare, då de inte var helt relevanta. 

Som nämnts i resultatet säger studenterna att deras behov tillgodoses väl och 

utvecklar inte det. Bristen på utveckling kan bero på att jag inte bad 

respondenterna motivera varför behoven tillgodosågs väl eller inte för 

studenterna med tanke på vad som fanns. 
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6.3.1 Metodreflektion 

Då analysmetoden kvalitativ innehållsanalys ansågs skulle användas gav det 

konsekvenser för resultatet. Det blev nämligen inte så många kategorier som 

kunde vara giltiga för merparten av underlaget. Därför blev det tre 

huvudkategorier och tre underkategorier sett över hela materialet. 

Bakgrundsmaterialet i intervjuguiden har heller inte använts mer än något i 

analysen då det fanns en respondent som ifrågasatte relevansen av en fråga där. 

Därför valdes att inte ha med detta för anonymitetens skull, vilket innebar 

mindre material att aktivt arbeta med. Dock har det använts delvis under 

rubriken ‘Respondenterna’. Två av intervjufrågorna hängde samman med 

anonymiteten (‘Ålder?’ och ‘Hur många år har du varit anställd på 

högskolebiblioteket?’ respektive ‘Tidigare studievana? Antal studieår på 

högskola och universitet. Denna terminen räknas inte.’) Den första frågan 

gäller båda grupperna medan den andra gäller bibliotekarierna och den tredje 

gäller studenterna. Den tredje frågan hade varit intressant att fundera kring 

resultatet med men det görs inte av ovan nämnda skäl. De allra flesta frågorna i 

bakgrundsmaterialet var olika för de två grupperna, vilket gör det mindre 

meningsfullt att jämföra och det var heller inte syftet med studien att jämföra 

dem primärt. Det är begränsat med material om vilket upplevt behov som 

studenterna har också. 

På ett subjektivt sätt trodde jag att underkategorin ljud skulle komma upp mer i 

resultatet. Det fanns även andra möjliga kategorier, nämligen utrustning och 

litteratur som underkategori till resurser, men de togs inte med för de 

bedömdes inte vara lika centrala från transkriberingen. Som tidigare nämnts i 

resultatet talar alla bibliotekarier och någon student om att ekonomstudenterna 

grupparbetar. Det anknyts till den tidigare forskningen om den så kallade 

”studiestödjande rollen” som biblioteket hade då den undersökningen gjordes 

(Höglund & Kungliga Biblioteket, 1995, s. 22). Det skulle kunna betyda att den 

rollen kan finnas nu också. Likaså rollen som stöd vid uppsatser som nämns av 

både bibliotekarier och studenter.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Kommande forskning kan intressera sig till exempel för vad studenter och 

bibliotekarier vill förändra och förbättra i studiemiljön. Hur de ser på 

biblioteket i sig. Det blev tunt med resultat i denna uppsats, därför skulle 

ytterligare forskning kunna göras på liknande sätt. Man skulle även kunna 

fråga hur ämnesinstitutionerna (eller vad det kallas på lärosätet) ser på 

biblioteket. En undersökning om studenternas informationsbehov skulle kunna 

genomföras. Det skulle också kunna göras en undersökning om hur 

studiemiljön uppfattas bland studenter på olika högskole-/universitetsbibliotek, 

till exempel med samma utbildning. Eller att jämföra olika studentgrupper på 

samma högskola. Det går också att använda fler aspekter som ovan. Det skulle 

också kunna göra en liknande undersökning på ett folkbibliotek med 

bibliotekarier och låntagare.  

Man skulle också kunna fråga uttryckligen vad studenterna uppfattar som 

lämplig studiemiljö, inte bara hur de upplever att använda biblioteket för 

studier. Vidare kan det utvecklas så att det inte endast är lämplig utan också 

hur man skulle kunna få bästa möjliga bibliotek. Man skulle kunna ha ett ännu 

större underlag för att säga mer om studiemiljön. Att titta på studiemiljöer som 

inte är bibliotek skulle också kunna göras. Ett vidare fokus med begreppet 

lärandemiljö i stället för studiemiljö skulle också kunna skrivas om i en studie. 
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6.5 Slutsatser 

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som ändå dragits utifrån materialet.  

Resultatet visar svar på syftet. Orsakerna till det är att resultatet har kommit 

fram genom en jämförelse av de grupper som angivits där. Olika syn 

framkommer delvis. Det har dock blivit tunna svar om deras behov tillgodoses 

av biblioteket för studenterna. Svaren speglas av att det kan finnas specifika 

resurser i biblioteket som bibliotekarierna tänker på men som studenterna inte 

vet om, även om de viktigaste nämnts i mina frågor till dem. Utformningen av 

frågorna speglar också svaren.  

En slutsats som kan dras är att det är mest likheter mellan de undersökta 

gruppernas svar på frågorna som ställts. Behoven hos båda grupperna 

tillgodoses väl, men på vilket sätt motiveras inte av studenterna. Nedan följer 

en punktlista med forskningsfrågorna och specifika slutsatser från dessa:  

• Hur ser studenternas behov av högskolebibliotekets studiemiljö och 

resurser ut och hur tillgodoses dessa av biblioteket ur studenternas 

synvinkel? 

Biblioteket används som studiemiljö, mest genom gruppstudier. Studenterna 

behöver biblioteket då det inte finns grupprum på så många andra ställen på 

högskolan och inte heller andra bemannade platser för studier. Studenterna tar 

nämligen upp en del om gruppstudier. En del behöver det för enskilda studier 

också. Det är dock svårt att uttala sig om studenternas behov är rimliga då inte 

studenterna fått någon fråga om vad som skulle kunna förbättras konkret. 

Den tidigare forskningen tar upp om bibliotekets användning och användbarhet 

för studenterna. Sättet det används på blir enligt rollerna som ett 

kunskapscentrum och socialt centrum. På så sätt är biblioteket också 

användbart. Teorin relateras till empirin genom att studenterna beskriver att de 

gör mest gruppstudier i biblioteket, studier görs i biblioteket som 

kunskapscentrum och träffarna i grupp gör att det blir ett socialt centrum. 

• Hur är bibliotekariernas syn på hur studenternas behov av 

högskolebibliotekets studiemiljö och resurser ser ut och hur dessa 

tillgodoses av biblioteket? 

Bibliotekarierna tror att biblioteket används som studiemiljö och att biblioteket 

har en viss trygghet som studieplats. Biblioteket används för gruppstudier och 

enskilda studier enligt bibliotekariernas observation, så därför bör det visa på 

ett fyllt behov. Det finns inte så många andra ställen att studera i grupp på 

högskolan enligt bibliotekarierna. De ser studenternas behov som rimliga.  

Bibliotekens användning tas upp i tidigare forskning. Bland annat som plats för 

grupparbete och ett stöd för lärandet. Det blir ett sätt att inhämta kunskap och 

ett så kallat ”socialt erbjudande” (Skot-Hansen, 1996, s. 4., [min översättning]) 

(det innebär här att man kan träffas och studera). Så uppfylls rollerna 

kunskapscentrum och socialt centrum i teoretiska ramen. Empirin uppger att 

det är vanligt med grupparbete i biblioteket ”… det är väldigt mycket 

grupparbeten som pågår här.” (bibliotekarie 2) 
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• Vad blir resultatet av jämförelsen mellan studenternas och 

bibliotekariernas perspektiv på ovanstående frågeställningar? 

Det finns mest likheter generellt sett, trots att bibliotekarierna ’gissar’ vad 

studenterna svarar på frågorna (se under rubrik ‘Analys’). Därför kan man säga 

att bilden av studenternas studiemiljö är ganska lika. Både student- och 

bibliotekarieperspektivet anser att det finns behov av grupprum för studier. 

Dessutom att biblioteket används som studiemiljö och för enskilda studier. De 

uppger att biblioteket är en positiv studiemiljö. Det finns mest likheter 

avseende resurser. När det gäller resurser finns det specifika skillnader på 

följande resurser: databaser, ämnesguider och papperstidskrifter. I övrigt 

avseende resurser se under rubrik ‘Likheter och skillnader mellan 

ekonomstudenternas och bibliotekariernas perspektiv på studenternas syn på 

bibliotekets resurser’. 

Avseende hur behoven tillgodoses är det svårt att uttala sig för att båda 

grupperna är mycket kortfattade där. Studenterna tycker bara att de tillgodoses 

väl till exempel. Dock lägger dessa studenter en stor del av sin tid för studier i 

biblioteket (fråga 10 i intervjuguiden) så därför kan de anse att det är en bra 

lokal för detta ändamål. 

Det är stora likheter i tidigare forskningens och teorins förhållande till empirin 

mellan studenterna och bibliotekarierna. Forskningen beskriver att biblioteket 

används för gruppstudier, vilket kopplas till teoretiska begreppen 

kunskapscentrum och socialt centrum och till empirin genom gruppstudier som 

behandlas där. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjubrev ekonomstudenter 

 

Bibliotekariestudent 

Namn     2017-05-03 

Adress 1      

Adress 2 

Mobilnr 

s142237@student.hb.se 

 

     

Förfrågan om deltagande i en studie om användning av biblioteket som 

studiemiljö.  

 

Hej, 

 

Jag heter David Svensson och läser till bibliotekarie på Högskolan i Borås. 

Studien som jag ska göra är ett examensarbete (kandidaten). Studien kommer 

att genomföras med intervjuer under nnnn-nnnn 20XX. Intervjun kommer att 

beröra din uppfattning av hur biblioteket används som studiemiljö och varför 

du använder biblioteket. Intervjun beräknas ta max 60 minuter, det är viktigt att 

intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Det 

behöver dock vara i maj. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Studien som sådan tar upp biblioteket som studiemiljö. Syftet med studien är 

att tillföra kunskap om och jämföra två olika studentanvändargruppers behov 

av bibliotekets studiemiljö och hur de tillgodoses av ett högskolebibliotek. 

Studien utförs i Borås och jag vänder mig till sjuksköterskestudenter och 

civilekonomstudenter. 

 

Just du tillfrågas för att det är spännande att se på vilket sätt du använder 

biblioteket samt att jag vill ha uppfattningar från två olika studiegrupper. Du 

förväntas svara på mina frågor så gott det går. OBS! Deltagandet är helt 

frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. Avbrott skulle inte innebära några negativa konsekvenser. Jag vill 

bara veta vad jag kan lära mig av det i så fall. 

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras 

oåtkomligt så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen enskild kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av ett examensarbete. Endast opponent och 

examinator kommer att ta del av hela materialet. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Det som 

sägs kommer endast att användas för att uppfylla uppsatsens syfte. Du kommer 

ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Om du samtycker till det som skrivits ovan berätta det för mig vid 

intervjutillfället. Hör av er till mig om ni är intresserade av att delta i studien. 

mailto:s142237@student.hb.se
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Uppge då kontaktuppgifter, Namn, Adress (om jag ska skicka studien till dig), 

Mobilnummer och e-post. Hör av dig senast fem dagar från det vi träffades 

(tisdag). 

 

Ansvarig för studien är jag, David Svensson. Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till mig. 

 

 

 

 

 

 

 

Namn    

Bibliotekariestudent 

S142237@student.hb.se 

Mobilnr  

 

 

Vänligen 

 

David Svensson 
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8.2 Intervjubrev till bibliotekschef (där kompletterande 
information skrivits i mail) 

 

Bibliotekariestudent 

Namn     2017-09-04 

Adress 1      

Adress 2 

Mobilnr 

s142237@student.hb.se 

 

     

Förfrågan om deltagande i en studie om din uppfattning av studenternas 

användning av biblioteket som studiemiljö.  

 

Hej, 

 

Jag heter David Svensson och läser till bibliotekarie på Högskolan i Borås. 

Studien som jag ska göra är ett examensarbete (kandidaten). Studien kommer 

att genomföras med intervjuer under dd/mm-dd/mm 20XX. Intervjun kommer 

att beröra din uppfattning av hur studenterna använder biblioteket som 

studiemiljö och varför de använder biblioteket. Intervjun beräknas ta max 60 

minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som 

Du bestämmer. (Det behöver dock vara i veckorna ?????????????.) Intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Studien som sådan tar upp biblioteket som studiemiljö. Studiens syfte är att 

tillföra kunskap om olika syn på bibliotekets studiemiljö med hjälp av en 

jämförelse mellan en studentanvändargrupp och högskolebibliotekariers syn på 

studenternas behov av bibliotekets studiemiljö och hur de tillgodoses av ett 

högskolebibliotek. Studien utförs i Borås, på en plats och tid som passar Dig. 

Jag har redan vänt mig till civilekonom-/ekonomstudenter med liknande 

material.  

 

Just Du tillfrågas för att jag ville ha tag på högskolebibliotekarier i form av en 

fallstudie. Du förväntas svara på mina frågor så gott det går. OBS! Deltagandet 

är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras 

oåtkomligt så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen enskild kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av ett examensarbete. Endast opponent och 

examinator kommer att ta del av hela materialet. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Det som 

sägs kommer endast att användas för att uppfylla uppsatsens syfte. Du kommer 

ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Om du samtycker till det som skrivits ovan berätta det för mig vid 

intervjutillfället. Hör av er till mig om ni är intresserade av att delta i studien.  

mailto:s142237@student.hb.se
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Ansvarig för studien är jag, David Svensson. Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till mig. 

 

 

Vänligen 

 

David Svensson 
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8.3 Intervjuguide för studenter 

Intervjuguide 
 

Inledning:  

Det här är undersökning som handlar om hur biblioteket används som 

studiemiljö. Syftet med studien är att tillföra kunskap om och jämföra två olika 

studentanvändargruppers behov av bibliotekets studiemiljö och hur de 

tillgodoses av ett högskolebibliotek. Civilekonomstudenter och 

sjuksköterskestudenter år 2. 

 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning av hur biblioteket används som 

studiemiljö och varför du använder biblioteket. Intervjun beräknas ta 60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Du får avbryta 

mig under intervjun och även ställa frågor. Du får avbryta studien när du vill 

vid behov. Jag kommer att försöka hålla själva intervjun till ämnet. Samtycker 

du till det jag sagt tidigare idag? 

Jag kommer att ställa bakgrundsfrågor först och sedan gå in på själva 

undersökningen. Allt behandlas dock.  

 

Har du några frågor inledningsvis? 

 (t ex hur det kommer gå till eller så?) 

 



 

 

46 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Jag kommer här att ge dig några frågor som du kan svara på 

rätt av. Det kommer att komma liknande sektion igen. 

1.  

Tidigare 

studievana? 

Antal studieår på 

högskola och 

universitet. 

Denna terminen 

räknas inte. 

 

Ange siffra 

Ålder? 

 

 

 

 

 

 

 

ange siffra 

Kön? 

 

 

 

 

 

K=Kvinna 

M=Man 

A=Annat 

Är du förälder? 

 

 

 

 

 

 

J= Ja 

N=Nej 

 18-20   

 21-25   

 26-30   

 31-35   

 36-45   

 46-55   

 56-   

 

Framöver får du gärna utveckla dina svar 

2. Vad tycker du om utbildningen? 

 

3. Hur många timmar per vecka lägger du på studier i snitt? 

 

4. a) Har du fått några föreläsningar eller workshops från biblioteket under 

utbildningen? b) Hur har de sett ut? c) Har de varit användbara? d) På 

vilket sätt? 

 

5. Hur ofta använder du bibliotekets lokaler i snitt? Jag kommer att ställa 

klargörande fråga vid behov. Varannan månad? Varje månad? Flera 

gånger i månaden? Varje vecka? Varje veckodag?  

 

Definitioner och orsaker om och kring studiemiljö samt en fråga om behov 

Jag ska nu ställa frågor om studiemiljö. För mig definieras studiemiljö som en 

plats du går för att studera antingen enskilt eller i grupp. I den ingår både 

psykosocial och fysisk studiemiljö. Fysisk innebär både lokalen och ljud. 

Psykosocial miljö kan innefatta jämställdhet, likabehandling, relationer, 

synliggörande, studentstöd och ljud. 

 

6. Hur upplever du att det är att använda biblioteket för studier? 

 

7. Varför går du till högskolebiblioteket? 

 

8. Vad gör att du går dit för att just studera? 

 

9. a) Vad är viktigt för dig i studiemiljön? Exemplifiera gärna. 
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b) Vilket behov har du av just biblioteket som studiemiljö? 

Exemplifiera gärna även här. 

 

10. Hur många procent av din tid för studier lägger du på biblioteket 

jämfört med att studera hemma? 

 

Behov av biblioteket 

Här kommer några frågor som du kan svara på som de är. Jag kommer att 

läsa upp och förklara. 

11. a) Vilka resurser känner du till respektive använder på biblioteket? 

Resurser är fysiska och digitala ting, tjänster och personal. 

  K=känner till  A=använder 

Elektroniska: Databaser   

 Ämnesguider   

 E-böcker   

    

Papper: Tidskrifter   

 Böcker   

    

Utrustning: Datorer   

 Skrivare   

 Lokal   

    

Personal:    

 

b) Vad använder du för ytterligare resurser på biblioteket? 

 

12. a) Vad prioriterar du ska finnas på högskolebiblioteket om du fick 

bestämma? b) Tyst läsesal, grupprum eller mötesplats för att träffa 

studiekamrater? c) Varför då? 

 

13. a) Vilka behov har du av bibliotekets resurser? b) Hur tycker du att dina 

behov tillgodoses med tanke på vad som finns? 

 

14. Känner du att du på något sätt får gehör för dina behov av biblioteket 

och kan påverka det genom studentkåren eller andra organisationer? 

Hur då? 

 

Avslut 

15. Tack för din tid! Är det något annat du undrar över?  

Vill du ta del av det utskrivna materialet innan det bearbetas? 
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8.4 Intervjuguide för bibliotekarier 

Intervjuguide bibliotekarier 
 

Inledning:   

Det här är en undersökning som handlar om hur biblioteket används som 

studiemiljö. 

Studiens syfte är att tillföra kunskap med hjälp av en jämförelse mellan en 

studentanvändargrupps och högskolebibliotekariers syn på studenternas behov 

av bibliotekets studiemiljö och hur de tillgodoses av ett högskolebibliotek. 

 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning av hur studenterna använder 

biblioteket som studiemiljö, varför studenterna använder biblioteket samt deras 

behov av det. Intervjun beräknas ta max 60 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text. Du får avbryta mig under intervjun och även 

ställa frågor. Du får avbryta studien när du vill vid behov. Jag kommer att 

försöka hålla själva intervjun till ämnet. Samtycker du till det jag sagt tidigare 

idag? 

Hela intervjun kommer att behandlas, även de bakgrundsfrågor jag börjar med 

innan själva undersökningen.  

 

Har du några frågor inledningsvis? 

 (t ex hur det kommer gå till eller så?) 

 

Bakgrundsfrågor 

Jag kommer här att ge dig några frågor som du kan svara på 

rätt av. Det kommer att komma liknande sektion igen. 

16.  
Tidigare 

studievana? Antal 

studieår på 

högskola och 

universitet.  

 

Ange siffra 

Ålder? 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kryssar i, 

5årsintervall 

Kön? 

 

 

 

 

 

K=Kvinna 

M=Man 

A=Annat 

 21-30  

 31-35  

 36-45  

 46-55  

 56-65  

 65-  

   

 

17. Hur många år har du varit anställd på högskolebiblioteket? 
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18. För att få ett helhetsgrepp om din erfarenhet undrar jag också hur 

många år du har arbetat totalt som bibliotekarie? 

 

19. Jag kommer att komma till en fråga om studenter känner till respektive 

använder olika resurser i biblioteket. Därför ställer jag några frågor här 

som kan vara relevanta i det sammanhanget.  

 

a) Har du hållit några föreläsningar eller workshops från biblioteket? b) 

Hur har de sett ut? c) Har de varit användbara för studenterna enligt 

dig? d) På vilket sätt? 

 

 

 

Framöver får du gärna utveckla dina svar 

 

20. Hur ofta använder studenterna bibliotekets lokaler i snitt? Jag kommer 

att ställa klargörande fråga vid behov. Varannan månad? Varje månad? 

Flera gånger i månaden? Varje vecka? Varje veckodag? 

 

Definitioner och orsaker om och kring studiemiljö 

Jag ska nu ställa frågor om studiemiljö. För mig definieras studiemiljö som en 

plats du går för att studera antingen enskilt eller i grupp. I den ingår både 

psykosocial och fysisk studiemiljö. Fysisk innebär både lokalen och ljud. 

Psykosocial miljö kan innefatta jämställdhet, likabehandling, relationer, 

synliggörande, studentstöd och ljud. 

 

21. Hur upplever du att studenterna använder biblioteket för studier?  

 

22. Varför går studenterna till högskolebiblioteket? 

 

23. Vad gör att studenterna går dit för att just studera? (De kan ha det som 

mötesplats i stället, t ex) 

 

24. a) Vad är viktigt för studenterna i studiemiljön? Det kan finnas saker i 

studiemiljön som inte är viktiga för dem. Exemplifiera gärna. 

b) Vilket behov har studenterna av just biblioteket som 

studiemiljö? Exemplifiera gärna även här. 

 

25. Har du möjligen en uppfattning hur mycket tid studenterna lägger på 

biblioteket jämfört med andra studieplatser? 
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Behov av biblioteket 

Här kommer några frågor som du kan svara på som de är. Jag kommer att 

läsa upp och förklara. 

 

 

 

11.a) Vilka resurser känner studenterna till respektive använder på 

biblioteket? Resurser definierar jag som fysiska och digitala ting, tjänster 

och personal. 

  K=känner till  A=använder 

Elektroniska: Databaser   

 Ämnesguider   

 E-böcker   

    

Papper: Tidskrifter   

 Böcker   

    

Utrustning: Datorer   

 Skrivare   

 Lokal   

    

Personal:    

 

b) Vad använder studenterna för ytterligare resurser på biblioteket? 

 

12a) Vad prioriterar studenterna ska finnas på 

högskolebiblioteket enligt vad du uppfattat? 

 b) Varför?  

c) Vad av följande tre prioriterar studenterna: Tyst läsesal, 

grupprum eller mötesplats för studenterna att träffa 

studiekamrater?  

d) Varför då? 

 

13a) Vad uppger studenterna att de har för behov av bibliotekets 

resurser? b) Hur uppfattar du vad de säger om hur deras behov 

tillgodoses med tanke på vad som finns? 

 

14) Har du någon annan tanke eller reflektion som du vill säga i 

intervjusammanhanget? 

 

Avslut 

1. Tack för din tid! Är det något annat du undrar över?  

2. Vill du ta del av det utskrivna materialet innan det bearbetas? 

 

 


