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information behaviour of distance students. In addition to this I 
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qualitative interview as a method. To find the informants I wanted 
to interview I made a short questionnaire study within the students 
of history of literature at Göteborg University. From the answers 
of the questionnaires, I chose seven students who I interviewed. 
The results of the interviews show, among other things, that the 
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The public library is also used for other purposes, such as a 
meeting place or a cultural centre. The results of the study also 
show that in the description of aims of the public libraries the 
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1. Inledning 
 
Att högskolestudenter är flitiga biblioteksanvändare är egentligen inget som förvånar mig. Jag 
är själv student och har läst många olika ämnen på både högskola och universitet och vet att 
biblioteket är till stor nytta, inte minst för tillgången till all kurslitteratur som annars skulle bli 
väldigt dyr att köpa. Då jag även arbetar extra på kvällar och helger på ett 
universitetsbibliotek, har jag lagt märke till att många studenter tillbringar mycket av sin tid 
där. Biblioteket verkar nästan bli som ett andra hem, dit man kan gå för att sitta och studera 
och samtidigt träffa sina studiekamrater.  
 
Forskning visar att studenter i stor utsträckning använder olika typer av bibliotek, inte bara sitt 
”eget”, högskolebiblioteket, utan även folkbiblioteket. Det är intressant tycker jag och undrar 
då vad det är som styr till vilket bibliotek man går och vilka skillnader studenterna ser hos de 
olika bibliotekstyperna. Fungerar de båda typerna av bibliotek på olika sätt, t.ex. att man går 
till högskolebiblioteket för att studera och till folkbiblioteket för mera fritidsbetonade 
aktiviteter?  
 
Jag vill försöka komma åt en grupp av högskolestudenter som använder bibliotek i mycket 
stor utsträckning och försöka se hur de använder och upplever de olika biblioteken.  
 
Dessutom tyckte jag att det skulle vara intressant att titta närmare på vad som skrivs i 
bibliotekens egna måldokument, vad man har för mål och visioner med sin verksamhet. 
Nämns gruppen högskolestudenter överhuvudtaget? I januari 2005 fick bibliotekslagen ett 
tillägg i form av 7a § där det fastslås att ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna” (Lag om ändring i bibliotekslagen 2004). Sägs det något i dessa 
planer om högskolestudenter och deras behov? 
 
 

1.1 Problemformulering 
 
Den här uppsatsen kommer att behandla högskolestudenters biblioteksanvändning. Min avsikt 
är att göra en jämförande studie mellan vad dessa studenter har för förväntningar på och hur 
de använder och upplever högskolebiblioteket respektive folkbiblioteket.  
 
Under 1990-talet ökade antalet personer som var inskrivna vid landets högskolor med ca 60 % 
och sedan mitten på 70-talet har även antalet högskoleorter i Sverige ökat kraftigt. 
Vuxenstuderande som läste in högskolekompetens via t.ex. kunskapslyftet och personer som 
läser Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) har också ökat markant sedan mitten på 90-talet 
(T.ex. Stenquist 2003, s. 83). Detta har även fått konsekvenser för biblioteken. 1998 visade en 
enkät som genomfördes av dåvarande Sveriges Allmänna Biblioteksförening, 
Kommunförbundet och DIK-förbundet att nästan hälften av alla besökare på folkbiblioteken 
uppgav att de var vuxenstuderande. Av dessa uppgav 38 % att de var studerande på 
universitet eller högskola (ibid., s. 85). 
 
Användarundersökningar visar således att studerande på olika nivåer är den största gruppen 
användare på folkbiblioteken och mitt antagande är att studenter på högskole-/ 
universitetsnivå även använder sitt eget högskolebibliotek. Finns det skillnader i vad man 
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förväntar sig av de olika biblioteken? Vari ligger i så fall dessa skillnader? Varför går man till 
det ena eller till det andra biblioteket? Använder man de olika biblioteken för olika syften och 
på olika sätt? Jag vill ta reda på detta genom att göra en kvalitativ intervjuundersökning med 
studenterna själva.  
 
Högskolestudenter verkar vara flexibla i sitt biblioteksanvändande och går till det bibliotek 
som bäst kan tillgodose deras behov. De bryr sig inte heller om vem som finansierar de olika 
bibliotekstyperna utan går dit där de känner sig hemma (Ett bildat folk 1995, s. 76). 
 
Gudrún Thórsteinsdóttir skriver i sin artikel Folkbiblioteket och attityder gentemot studerande 
som användargrupp om bibliotekspersonalens syn på gruppen högskolestudenter. Hon ställer 
frågor som: Vilka krav ställer högskolestudenterna på folkbiblioteket? Finns det problem med 
studenternas biblioteksanvändande? Anpassar sig folkbiblioteken till studenternas 
behov?(1997, s.108) Detta tycker jag är mycket intressant och det jag blir nyfiken på är då hur 
studenternas syn på detta ser ut. I Thórsteinsdóttirs artikel får man endast ta del av den 
motsatta sidans synpunkter, dvs. bibliotekariers, assistenters, bibliotekschefers, kulturchefers 
och lokala politikers synpunkter.   
 
Undersökningar visar att studerande på folkbiblioteken kan ses som ett problem då de ställer 
höga, ibland alltför höga krav på folkbibliotekens service och även att de tar för mycket tid 
och resurser i anspråk på bekostnad av andra låntagargrupper (T.ex. Skoglund 1987, 
Thórsteinsdóttir 1997 och Ett bildat folk 1995).  
 
Forskningsbiblioteket används främst i studiesyfte visar bland annat BIBSAM- rapporten 
Tusen studenter om biblioteket (1995, s. 30). Men man använder det även som social 
mötesplats. Detta stämmer bra med mina egna erfarenheter bland annat från mitt extrajobb på 
ett universitetsbibliotek. Hit kommer studenterna i första hand, enligt min uppfattning, för att 
sitta och studera eller låna kurslitteratur, men även för att träffa studiekamrater och prata en 
stund i pauserna mellan läsandet. 
 
Jag är intresserad av studenternas totala biblioteksanvändande, det vill säga både hur de 
använder biblioteket i studiesyfte och hur de använder det på fritiden. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka hur ett antal 
storanvändande högskolestudenter använder och upplever högskolebiblioteket respektive 
folkbiblioteket samt vad de har för förväntningar på de båda biblioteken. Hur skiljer sig 
förväntningarna på och användandet/ upplevelsen av högskolebiblioteket gentemot 
folkbiblioteket? Jag vill dessutom ställa detta mot hur de båda bibliotekstypernas uppdrag och 
mål ser ut.  
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
För att uppfylla mitt syfte med uppsatsen kommer jag att utgå ifrån följande frågeställningar: 
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- Vad sägs i några biblioteks måldokument om studerandegruppen? 
 

- Vad har de intervjuade högskolestudenterna för förväntningar på högskolebiblioteket 
respektive folkbiblioteket? 

 
- Hur använder de högskolebiblioteket respektive folkbiblioteket? 

 
- Hur skiljer sig användandet åt mellan högskolebiblioteket och folkbiblioteket? 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 
För att avgränsa mig har jag valt att endast undersöka högskolestuderande och missar därmed 
andra studerandegrupper såsom gymnasister, Komvux-studenter, studerande på KY- 
utbildningar samt andra vuxenstuderande.  
 
Jag kommer endast att intervjua personer som faktiskt använder biblioteken och därmed inte 
de som aldrig gör det. Icke-användarna är naturligtvis en nog så intressant grupp att studera, 
men jag anser att det inte finns tillräckligt med utrymme för dem i min uppsats och lämnar 
dem därför till framtida forskning.  
 
Distansstudenter är en annan, stor och viktig grupp som jag valt att inte ta med i uppsatsen, 
förutom i jämförelsen med Gudrún Thórsteinsdóttirs avhandling The information seeking 
behaviour of distance students.  
 
 

1.5 Definitioner 
 
I min uppsats kommer jag att använda mig av termen högskolestudenter. Med det avser jag 
studerande på grundnivå på universitet eller högskola.  
 
Jag kommer även att använda termen högskolebibliotek. Denna term innefattar för mig i den 
här uppsatsen både universitetsbibliotek och högskolebibliotek. Termen forskningsbibliotek 
innefattar dessutom övriga specialbibliotek samt Kungliga biblioteket. Anledningen till att jag 
vill använda termen högskolebibliotek är att det verkar vara den term som används mest 
frekvent i den litteratur jag läst. Dock har jag i samtalen med mina informanter använt ordet 
universitetsbibliotek, med dess förkortning UB, eftersom undersökningen gjordes vid ett 
universitet och det var den termen som mina informanter använde om ”sitt” bibliotek.  
 
Termen folkbibliotek använder jag synonymt med termerna stadsbibliotek och 
stadsdelsbibliotek. I samtalen med informanterna använde jag till största delen ordet 
stadsbibliotek eftersom det då inte verkade vara någon tvekan för informanterna vilket 
bibliotek jag menade. I övriga delar av uppsatsen använder jag termen folkbibliotek.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
I det första, inledande kapitlet klargör jag efter inledning och problemformulering, vilket 
syftet med min uppsats är och vilka frågeställningar jag vill besvara. Här talar jag även om 
vilka avgränsningar jag gjort samt definierar några viktiga begrepp som används i uppsatsen. 
 
I kapitel två går jag igenom litteratur och tidigare forskning i det ämnesområde jag rör mig 
inom. Litteraturen handlar om studerande och högskolebibliotek, studerande och 
folkbibliotek, folkbibliotekets betydelse för människors vardagsliv samt distansstudenters 
informationsförsörjning. 
 
I det tredje kapitlet ger jag en bakgrund till de två olika bibliotekstyper som min uppsats 
berör, nämligen folkbiblioteket och högskolebiblioteket. Jag beskriver deras uppdrag, mål och 
verksamhet. Detta gör jag dels utifrån allmänna dokument, som t.ex. bibliotekslagen och 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, och dels utifrån åtta utvalda biblioteks måldokument eller 
biblioteksplaner. 
 
I kapitel fyra beskriver jag den metod jag valt för min undersökning, den kvalitativa intervjun 
samt den kvantitativa enkäten och jag beskriver här även hur jag gått tillväga när jag 
genomfört undersökningen. 
 
Därefter, i kapitel fem, redovisar jag mitt empiriska material. Enkätundersökningen redovisas 
i två diagram varefter intervjuundersökningen redovisas mer utförligt. Detta gör jag under 
rubrikerna förväntningar, användning och upplevelse av universitetsbiblioteket respektive 
folkbiblioteket samt jämförelse mellan universitetsbiblioteket och folkbiblioteket.  
 
I kapitel sex analyserar och diskuterar jag mitt insamlade material, kopplat till litteraturen och 
tidigare forskning. Här besvarar jag även de frågor som jag ställde i inledningen.  
 
I det sjunde kapitlet redogör jag för de slutsatser jag har dragit utifrån min undersökning. 
 
Slutligen sammanfattar jag hela uppsatsen i kapitel åtta och avslutar med källförteckning, lista 
med förkortningar samt enkät och intervjuguide som bilagor.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
För att hitta relevant litteratur och tidigare forskning har jag bl.a. gjort sökningar i olika 
databaser och bibliotekskataloger. Jag har även funnit mycket bra och användbar litteratur 
genom att studera litteraturlistor och källförteckningar. Det jag har letat efter är främst 
litteratur och forskning om högskolestuderande och bibliotek. Jag har valt att endast ta med 
svenskt och nordiskt material eftersom det är svenska förhållanden som jag undersöker. 
 
 

2.1 Studerande och högskolebibliotek 
 
I artikeln De studerande och biblioteken som publicerades i SOM-institutets (Samhälle- 
Opinion- Massmedia) rapport från 2002, framgår att 70 % av högskolestudenterna som var 
med i undersökningen som artikeln bygger på, använder något högskolebibliotek minst en 
gång i månaden (Nowé, Berglund & Höglund 2002, s. 372-373). Artikelförfattarna vill med 
artikeln i sin helhet belysa studerande på olika nivåers användande av folk- och 
högskolebibliotek.  
 
1995 genomfördes en undersökning som dels bygger på en enkät med 1071 svarande 
studenter på åtta högskoleorter och dels på samtalsintervjuer med 54 högskolestudenter från 
23 olika studerandegrupper. Delar av resultatet av denna undersökning presenterades i 
delrapporten Tusen studenter om biblioteket: vanor, attityder och krav. Undersökningen är en 
del av utredningen ”Studenternas bibliotek” som genomfördes av BIBSAM (Kungliga 
bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling). Frågor som ställdes under 
projektet var bland annat: Hur används biblioteket idag? Vilka krav och förväntningar finns 
på olika slags bibliotekstjänster? Vilka attityder har de högskolestuderande till bibliotek och 
bibliotekarier? (s. 4) 
 
Författarna till rapporten menar att undersökningen är av en sådan omfattning att man kan få 
en bra bild av hur situationen ser ut i Sverige, men att den är långt ifrån fullständigt 
representativ. Studerandegruppen är inte någon homogen grupp, utan skillnaderna är stora 
mellan olika ämnen, individer och miljöer (ibid., s. 4). Då det är över tio år sedan den här 
undersökningen genomfördes så tror jag att väldigt mycket har förändrats sedan dess. 
Biblioteken har genomgått stora förändringar i och med Internet och den ökade tillgången till 
elektroniska resurser. Jag anser ändå att det är viktigt att ta upp den här undersökningen då 
den är så pass omfattande och den berör samma frågor som jag själv ställer i min uppsats. 
 
Huvudsyftet med undersökningen var att kartlägga hur studenter ser på biblioteket, hur de 
använder biblioteksresurserna för sina studier samt vilka önskemål och krav på 
biblioteksservice man ställer (ibid., s. 7). Bakgrunden var den pågående diskussionen om 
bibliotekens roll i samband med högre utbildning och att det inte fanns någon bredare 
kunskap om studenternas behov och erfarenheter (ibid., s. 30).  
 
Studenter valdes från olika typer av högskolor med olika typer av bibliotek. Även studenter 
från olika ämnesområden och på olika nivåer i grundutbildningen har valts för att ytterligare 
öka bredden på undersökningen (ibid., s. 8). 
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De resultat man kom fram till genom undersökningen visar, i stora drag, att de flesta studenter 
främst använder biblioteket för sina studier samt olika bibliotekstjänster, men även som 
mötesplats. Studenterna vill lära sig mer om litteratursökning, databaser och Internet, de vill 
ha mer utrymmen för grupparbeten samt fler läsplatser och de efterfrågar mer 
användarutbildning. De vill ha bättre tillgång till datorer, mer litteratur i det egna ämnet och 
de efterfrågar mer stöd och hjälp i informationssökning (ibid., s. 30f). 
 
1998 gavs rapporten Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra 
högskolebibliotek ut, skriven av Magnus Petersson. Ett av huvudsyftena med rapporten var att 
undersöka några studerandegruppers biblioteksanvändning och att förstå deras attityder till 
bibliotek och informationssökning (s. 40). Undersökningen är gjord vid fyra högskolor och 
involverar ca 900 studenter som svarat på en enkät. Studenter från tre olika 
utbildningsområden har valts, nämligen ekonomi, teknik och språk (ibid., s. 10). Här bekräftas 
bilden som gavs i BIBSAM- utredningen ovan, av att högskolestuderande inte är en homogen 
grupp, utan beroende på utbildning, och eventuellt uppsatsskrivande, värderar och utnyttjar 
studenterna bibliotekets tjänster olika. I undersökningen framkommer detta till exempel 
genom att endast var tionde teknikstudent anser att biblioteksanvändning och 
informationssökning har stor inverkan på studieresultatet medan drygt 40 % av 
språkstudenterna anser samma sak. En andra tendens som kan utläsas ur resultatet av den här 
undersökningen är att vilka attityder studenterna har gentemot biblioteksanvändning och 
informationssökning främst beror på faktorer som ligger utanför biblioteket, som till exempel 
pedagogiskt upplägg, lärarpåverkan, uppsatsskrivande m.m. Detta leder följaktligen till att 
bibliotekets möjligheter att påverka studenternas attityder och beteende är begränsade och 
man blir istället tvungen att göra satsningar i samarbete med lärare och andra 
utbildningsansvariga (ibid., s. 40). 
 
En tredje tendens som kan utläsas ur undersökningen ovan är att de flesta studenterna i 
studien har en ganska traditionell syn på biblioteket. Det är bibliotekslokalen, dess tryckta 
medier och personal som är viktigast enligt studenterna och det är många som inte känner till 
eller inte använder de nätbaserade tjänster som biblioteket erbjuder (ibid., s. 40). Denna syn 
hävdar Göran Gellerstam i Den första uppgiften, fortfarande 2001 är den rådande bland 
många, både lärare, studenter och beslutsfattare (s. 12). 
 
 

2.2 Studerande och folkbibliotek 
 
I artikeln Vad gör folk på biblioteket? som publicerades i SOM-institutets rapport Land, du 
välsignade? 2001 menar artikelförfattarna att bibliotekens roll som ”betjänare av 
allmänheten” har förändrats med den ökade utbildningsaktiviteten i samhället. 
Undersökningen som har gjorts av SOM-institutet visar att studerande i större utsträckning än 
andra utnyttjar de flesta bibliotekstjänsterna, förutom kulturarrangemang och lån av 
barnböcker. De största skillnaderna mellan studerandegruppen och övriga biblioteksbesökare 
märks när det gäller lån av facklitteratur, informationssökning, Internetanvändning, 
referenslitteratur och användande av studieplatser. Resultatet av detta borde, enligt 
artikelförfattarna, vara en rejält ökad belastning och högre krav på biblioteken i takt med de 
ökande utbildningskraven i samhället. Bland de studerande som nämns ovan finns även 
högskolestudenter med tillgång till eget högskolebibliotek, men som alltså i hög grad även 
använder sig av folkbiblioteket. Detta leder i sin tur till kraven på ökad samverkan mellan 
olika bibliotekstyper (Höglund & Johansson, s. 347f).  
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2.2.1 Användarundersökningar 
 
1995 gav Statens kulturråd ut rapporten Ett bildat folk som bygger på en undersökning som 
genomförts året innan på 18 folkbibliotek i Sverige. Syftet med undersökningen var att ta reda 
på hur olika grupper studerande använder folkbiblioteket. Man fann då att en mycket stor del 
av besökarna på folkbiblioteken var just studerande på olika nivåer (s. 5). Undersökningen 
gjordes med anledning av den snabba utvecklingen av utbildningsväsendet som skedde i 
Sverige under 1980- och 90-talen. Samtidigt som antalet studerande blev fler så kunde inte 
högskole- och universitetsbiblioteken följa med i utvecklingen på grund av mindre resurser. 
Detta ledde till att folkbiblioteken i större utsträckning än tidigare har fått åta sig rollen som 
utbildningsbibliotek (ibid., s. 7). 
                                                                                                             
Resultaten av enkätundersökningen på de 18 folkbiblioteken visar att av de studerande var   
47 % studenter på högskolenivå. Över hälften av dessa hade besökt ett folkbibliotek under den 
senaste månaden för att låna kurslitteratur. En stor andel hade även suttit på biblioteket och 
studerat. Ett genomsnittsbesök varade 3,8 timmar och nära 12 % besökte biblioteket fyra 
dagar eller mer per vecka. Studerande på gymnasienivå samt Komvux var andra grupper som 
deltog i undersökningen. Slutsatsen i rapporten är att studerande både lånar mycket och 
använder läsplatserna på biblioteket i stor utsträckning. Det framgår även av undersökningen 
att studenterna i hög grad samtidigt använder sig av flera olika typer av bibliotek, bland annat 
högskolebibliotek (ibid., s. 8). 
 
Rapporten tar även upp problemet med hur de olika biblioteken är finansierade. De 
kommunalt finansierade folkbiblioteken spelar en stor roll för den högre utbildningen genom 
att tillhandahålla studieplatser och kurslitteratur för högskolestuderande och studenterna 
själva bryr sig inte om vem som finansierar respektive bibliotek. Detta gör att folkbiblioteken 
tvingas avgöra huruvida man ska anpassa sina resurser och samlingar efter en grupp som inte 
ses som bibliotekets primära målgrupp (ibid., s. 76). 
 
Den här rapporten är nu över tio år gammal, men jag anser ändå att det är viktigt att ta med 
den i min uppsats, eftersom den tar upp precis de frågor som jag själv ställer i min uppsats. 
Naturligtvis måste man dock ta i beaktande att en hel del kan ha förändrats sedan 
undersökningen genomfördes.  
 
Året efter Ett bildat folk, gavs Klaz Arvidsons magisteruppsats Biblioteksanvändning på 
institutionen folkbibliotek: sedd genom en användarundersökning vid Alingsås folkbibliotek 
ut. Här undersöker uppsatsförfattaren hur biblioteksbesökarna på Alingsås huvudbibliotek 
använder biblioteket och hur användandet ser ut i olika grupperingar. Undersökningen har sin 
bakgrund i att biblioteken under 1980-talet hade minskade medieutlån, medan siffror 
samtidigt visade ökad besöksstatistik. Författaren har gjort en kvantitativ 
intervjuundersökning med 195 deltagare. Av dessa har 88 personer uppgett att de är 
studerande och dessa är sedan uppdelade i två ålderskategorier, nämligen 13-19 år respektive 
20-44 år (1996, s. 7f).  
 
Bland studenterna i åldersgruppen 20-44 år, som ju är den mest intressanta gruppen för mig i 
den här uppsatsen, verkar de vanligaste sysselsättningarna på biblioteket vara att låna fack- 
och skönlitteratur, kopiering, läsa tidskrifter, leta i uppslagsverk och leta i datorkatalogen. 
Men även aktiviteter som att titta på utställningar, läsa tidningar, facklitteratur och medhavd 
litteratur samt låna barnlitteratur finns med på listan. De intervjuade har även fått svara på 
frågan om i vilket syfte de besöker biblioteket. Alternativen var biblioteket som studieplats, 
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för problemlösning och för tidsfördriv. De flesta tycks använda biblioteket som studieplats, 
men det ska även sägas att de flesta inte var låsta till ett syfte utan flera syften kombineras 
gärna (ibid., s. 54f). 
 
En senare undersökning, gjord i Danmark 2005, och vars resultat diskuteras bland annat i 
artiklarna The public library and students’ information needs och Students, Google and 
libraries visar bland annat att ungefär 60 % av studenterna som deltog i undersökningen 
använder folkbiblioteket i studiesyfte. Undersökningen bygger på en elektronisk enkät med 
över 110 frågor och som besvarades online av runt 1700 studenter. Syftet med studien var att 
få en bild av studenters informationssökningsbeteende och behov i relation till 
biblioteksanvändning, användning av elektroniska resurser samt deras användning av 
Internetbaserade sökverktyg som till exempel Google. Även i denna undersökning hänvisar 
man till forskning som konstaterar att studenters informationssökningsbeteende är beroende 
av vilken typ av ämne man studerar samt på vilken nivå. Annan forskning visar att den 
information som studenter väljer att använda ofta är slumpmässigt vald och de anpassar sina 
uppgifter och projekt utifrån vilken information de hittar, i stället för tvärt om. Studenter 
påstås föredra generella sökverktyg och de verkar ha svårt att skilja på Internet-resurser och 
biblioteksresurser. Författaren till artikeln The public library and students’ information needs, 
Niels Ole Pors menar att det är sådana här forskningsresultat som motiverar en starkare 
samverkan mellan utbildning och bibliotek för att öka studenternas informationskompetens 
(Pors 2006, s. 277). 
 
Resultaten av undersökningen visar att över 60 % av studenterna använder mer än ett 
bibliotek för att hitta den information de behöver. Det finns åtminstone tre olika vägar för att 
använda bibliotekets resurser: genom att besöka det fysiska biblioteket, de kan använda dess 
elektroniska resurser hemifrån eller från sin institution. Över 75 % av studenterna besöker 
högskolebiblioteket minst en gång i månaden. Studenterna använder i stor utsträckning olika 
sökmotorer och biblioteksdatabaser för sina studier, visar undersökningen. Det mest 
anmärkningsvärda är att endast tre procent av de svarande säger att de aldrig använder 
sökmotorn Google i studiesyfte. De allra flesta studenter, oavsett inriktning på studierna, 
använder Google åtminstone en gång i veckan i samband med studierna. Dessa studenter kan 
delas in i två grupper baserat på hur de använder Google i relation till andra 
informationsvägar. Den första gruppen, ca 60 % av studenterna, använder Google som ett 
komplement till ett stort biblioteksanvändande i övrigt, medan den andra gruppen använder 
Google som sin i stort sett enda källa till information för sina studier (ibid., s. 280).  
 
Ett intressant resultat i undersökningen är att det inte finns något samband mellan 
användandet av folkbiblioteket och på vilken nivå man studerar, vilket man tydligt kan se när 
det gäller användandet av högskolebiblioteket. Där ökar användandet i takt med 
utbildningsnivån (ibid., s. 280). 
 
Ca 65 % av universitetsstudenterna i undersökningen konstaterar att de använder 
folkbiblioteket i de fall då deras högskolebibliotek inte har det material de behöver (ibid., s. 
281). 
 
Sammanfattningsvis visar den danska undersökningen att studenter i stor utsträckning 
använder det fysiska biblioteket i studiesyfte. De är även flitiga användare av elektroniska 
resurser och för de flesta är sökmotorer på Internet, såsom Google, ett komplement till ett i 
övrigt flitigt användande av bibliotek och biblioteksresurser. Folkbiblioteket används även det 
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i stor utsträckning, men till största delen som ett komplement till högskolebiblioteket och inte 
som ett ställe att sitta och studera på eller göra grupparbeten och dylikt (ibid., s. 284). 
 

2.2.2 Problem med högskolestudenters användning av folkbiblioteket 
 
1997 publicerades artikeln Folkbiblioteket och attityder gentemot studerande som 
användargrupp, skriven av Gudrún Thórsteinsdóttir i Svensk biblioteksforskning. Där ställer 
artikelförfattaren frågor som: Finns det problem med högskolestudenternas 
biblioteksanvändning? Vilka krav ställer studenterna på sitt folkbibliotek? Anpassar sig 
folkbiblioteken till studenternas krav? Undersökningen består av intervjuer och enkätmaterial 
från sju respektive femton folkbibliotek runt om i Sverige. Informanterna består av 
kulturchefer, bibliotekschefer, bibliotekarier, assistenter och lokala politiker (s. 108). 
 
Informanterna upplever att en av de stora förändringar som skett på senare år är att trycket på 
dem har ökat samtidigt som de fått minskad budget. De användargrupper som främst har ökat 
de senaste åren är vuxenstuderande, högskolestuderande, invandrare och arbetslösa. 
 
Intervjuerna visar att det finns tre kategorier högskolestudenter på folkbiblioteken: de som 
ställer många och svåra frågor och tar upp mycket av personalens tid, de som vet precis vad 
de är ute efter samt de som klarar sig själva utan hjälp från personalen och eventuellt 
använder sig av läsplatserna (ibid., s. 109). 
 
Enligt enkätsvaren upplever över 70 % av de tillfrågade problem av olika slag när det gäller 
studenternas användning av folkbiblioteken. Detta skiljer sig dock ganska rejält åt mellan de 
olika biblioteken. Bibliotek i de mindre kommunerna upplever problem i mindre grad än i 
större kommuner. De största problemen som upplevs handlar om svårigheter att skaffa fram 
litteratur i tid samt att litteratur försvinner. Många tycker även att studenterna tar tid från 
andra låntagargrupper och att studenterna ställer orimliga krav på service. Några av de 
tillfrågade tog upp problemet med att många av studenterna inte har tillräcklig kunskap i att 
själva söka i biblioteket (ibid., s. 111f). 
 
Informanterna verkar överlag ha en kluven inställning till att studenterna använder sig av och 
kommer till folkbiblioteket. Å ena sidan tycker de att det är positivt att de kommer till 
biblioteket men å andra sidan tycker de att de ställer så pass höga krav att det blir ett problem. 
Några menar att studenterna ska ha samma service som övriga användare eftersom biblioteket 
är till för alla, medan andra anser att studenterna i första hand ska använda sig av sitt eget 
bibliotek, t.ex. högskolebiblioteket. Informanterna tycker att trycket från högskolestudenterna 
ibland är alldeles för stort, men samtidigt vill man gärna att de kommer dit så att man kan 
hjälpa dem med det som folkbiblioteket har att erbjuda.  
 
Thórsteinsdóttir har även tittat på de måldokument som finns på de olika biblioteken som är 
med i undersökningen. Hon fann att högskolestudenter som användargrupp inte behandlas 
alls, eller endast mycket lite, vilket även överensstämmer med nationella kulturpolitiska mål 
(ibid., s. 114). 
 
En av informanterna i undersökningen menade att många studenter först kommer till 
folkbiblioteket för att därifrån bli hänvisade till högskolebiblioteket då kurslitteraturen inte 
finns på folkbiblioteket. Det omvända förhållandet hade varit det riktiga menar informanten. 
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Mer information till studenterna om vad de kan förvänta sig av folkbiblioteket behövs (ibid., 
s. 115). 
 
Andra informanter påpekar att högskolestudenter ibland ställer högre krav på folkbiblioteket 
än vad de gör på sitt högskolebibliotek. För studenterna spelar det ingen roll vem som 
finansierar biblioteken; stat eller kommun, utan de går till det bibliotek som bäst ger dem det 
de är ute efter (ibid., s. 119). 
 

2.2.3 Folkbibliotek och studenters litteraturförsörjning 
 
I Skåne genomfördes år 2000 ett projekt mot bakgrunden av det ökade trycket på 
folkbiblioteken när det gällde studenters litteraturförsörjning. Året efter utkom rapporten 
Folkbiblioteken och studenternas litteraturförsörjning. Frågorna man inledningsvis ställde sig 
i projektet var ifall Länsbiblioteket skulle kunna satsa mer pengar på kurslitteratur för att 
kunna förbättra fjärrlåneverksamheten till kommunbiblioteken och vad detta i så fall skulle 
kosta samt ifall kommunbiblioteken själva skulle kunna förbättra servicen gentemot de 
studerande (Aronsson 2001, s. 3ff). 
 
En tanke som de involverade i projektet verkar ha haft före projektet var om det verkligen 
kunde löna sig att satsa pengar på kurslitteratur, då det ofta är många som vill låna samma bok 
samtidigt, att det är dyrt med kurslitteratur, samt att kursböcker skulle ha kortare livslängd än 
annan litteratur. 
 
Det visade sig dock att kurslitteraturen under projekttiden fick många utlån, alla läser inte 
samma kurs samtidigt och många av böckerna används på flera kurser. Man har inte kunnat 
utvärdera huruvida livslängden på kursböcker skulle vara kortare än på vanlig facklitteratur, 
då tiden för projektet var för kort, men å andra sidan så har man sett att en stor del av de 
inköpta böckerna var fyra år eller äldre vilket skulle betyda att mycket kurslitteratur står sig 
längre än vad man skulle kunna tro. När det gäller priser på kurslitteratur jämfört med annan 
facklitteratur så var det inga anmärkningsvärda skillnader där förutom vissa titlar som var 
mycket dyrare (ibid., s. 22). 
 
 

2.3 Om folkbibliotekets roller och betydelse för människors 
vardagsliv 
 
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen undersöker i boken Gør biblioteket en 
forskel? folkbibliotekets betydelse för människor, genom att titta på förhållandet mellan 
bibliotek och vardagsliv. De har intervjuat ett antal personer, både de som använder sig av 
biblioteket, men även de som inte gör det. Författarna vill ta reda på vad som kännetecknar 
informanternas föreställningar om folkbiblioteket och om de eventuellt kan jämföra 
biblioteket med någon annan typ av institution. Även frågor om hur informanterna utnyttjar 
biblioteket, vad de gör där, hur ofta och hur länge de är där och så vidare, ställs i 
undersökningen (2000, s. 13).  
 
Det ska nämnas att undersökningen som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen gör speglar 
danska förhållanden och kan inte överföras rakt av till de förhållanden som råder på 
folkbibliotek i Sverige. Men det tycks finnas en hel del likheter länderna emellan och jag 
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tycker därför att det är värdefullt att ta upp undersökningen i min uppsats. Mig veterligen så 
finns det inte någon lika omfattande undersökning i Sverige med samma utgångspunkt som 
den i Gør biblioteket en forskel?  
 
När det handlar om hur biblioteket används träder en relativt spretig bild fram i Jochumsens 
och Hvenegaard Rasmussens material. De har använt sig av analysmodellen från boken Det 
lokale bibliotek: afvikling eller udvikling (Andersson och Skot- Hansen 1994, s. 18-19). Den 
är ursprungligen gjord för att analysera och diskutera bibliotekens profil i det lokala 
samhället, men går även att använda som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen har gjort 
här, alltså för att analysera användandet av biblioteket.  
 
I modellen visas folkbibliotekets fyra huvudfunktioner: 
 
Socialt center: Biblioteket ses som en mötesplats. I intervjuerna framgår särskilt att 
barnfamiljer använder biblioteket som mötesplats. Ett ställe dit man går hela familjen för att 
umgås i en stressfri miljö. Man känner att biblioteket är en trygg och problemfri plats där man 
lätt kan lämna barnen utan uppsikt en stund (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 
33f). 
Även personer utan barn använder sig av biblioteket som mötesplats. Då handlar det om att gå 
dit för att möta vänner eller att träffa nya människor att prata en stund med, eller att bara gå 
dit och sitta en stund och läsa en tidning och dricka en kopp kaffe (ibid., s. 34f). 
 
Kulturellt center: Biblioteket ses som kulturellt och konstnärligt upplevelsecentrum, vilket 
för intervjupersonerna betyder estetiska medier, såsom skönlitteratur, musik och film, 
utställningar och arrangemang. För det första lånar man skönlitteratur (och andra medier), för 
det andra går man på olika arrangemang som ordnas på biblioteket. Det som nämns av 
intervjupersonerna är i första hand sådana arrangemang som är riktade till barn, till exempel 
barnteater. För det tredje så tittar man på de utställningar som arrangeras på biblioteket (ibid., 
s. 35ff). 
 
Kunskapscenter: Biblioteket ses som förmedlare av kunskap. Här kommer frågan upp i hur 
stor utsträckning folkbiblioteken ska serva det lokala skolväsendet, vilket ofta sker på 
bekostnad av andra gruppers behov. Detta ses dock inte som ett problem för 
intervjupersonerna som i stort sett är nöjda med det utbud av material som biblioteket 
erbjuder, vare sig det handlar om att hämta kunskap i förbindelse med utbildning, arbete, fritid 
eller barn (ibid., s. 37). 
 
Informationscenter: Biblioteket ses som ett ställe där upplysningar och information finns 
samlat och där man dessutom har möjlighet att få hjälp att hitta det man letar efter. Här ingår 
uppslagsböcker, handböcker, databaser, men även broschyrer och liknande (ibid., s. 39f). 
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Modell över det lokala bibliotekets profil (Andersson & Skot- Hansen 1994, s. 18). 
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen har som utgångspunkt för insamling och strukturering 
av sitt material valt Pierre Bourdieus modell över det sociala rummet. Denna modell 
tillsammans med sociologen Henrik Dahls modifierade variant av densamma bildar en modell 
där författarna kunnat placera in sina intervjupersoner i fyra grupper, beroende på deras skilda 
livsstilar; en nordöstlig, en nordvästlig, en sydöstlig samt en sydvästlig livsstil. Variablerna är 
stort samlat kapital i norr mot litet samlat kapital i syd, ekonomiskt kapital i väst mot 
kulturellt kapital i öst (2000, s. 60-63).  
 
 

2.4 Distansstudenters informationsförsörjning 
 
Thórsteinsdóttir vill med sin avhandling uppnå en förståelse för hur distansstudenters 
informationssökningsbeteende ser ut. Hon har gjort en kvalitativ studie där det empiriska 
materialet består av 42 intervjuer med 20 strategiskt utvalda distansstudenter som läser 
Biblioteks- och Informationsvetenskap (B&I), samt med två anställda vid värdhögskolan. 
Utöver det innehåller även studien dagboksanteckningar från nio av studenterna. Hennes 
teoretiska utgångspunkt kommer från både B&I och från pedagogiken. För att förklara 
distansstudenternas informationssökningsbeteende utgår hon ifrån Tom Wilsons modell över 
informationssökningsbeteende i kombination med Carol C. Kulthaus modell över 
informationssökningsprocessen. Kulthaus modell innehåller sex nivåer: ”Task initiation, topic 
selection, prefocus exploration, focus formulation, information collection and search closure”. 
(2005, s. 73)  
 
Kulthaus modell ser informationssökningsprocessen ur studenternas perspektiv och beskriver 
den som en process som är integrerad i inlärningsprocessen.  
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Thórsteinsdóttir tar även upp teorier om studenters inställning till olika inlärningsuppgifter, 
bl.a. Säljö och Marton, vilka hon anser kan hjälpa till att förklara studenternas 
informationssökningsbeteende. Dessutom tar Thórsteinsdóttir upp teorier om 
distansutbildning. Hon sammanfattar sitt teoretiska ramverk i följande figur: 
 
 

 
 
 
Utifrån detta ställer hon ett antal forskningsfrågor:  

- Hur upplever och använder distansstudenter olika informationsvägar och källor? 
- Hur påverkar platsen där man bor distansstudenternas informationssökningsbeteende? 
- Hur uppfattar och upplever distansstudenter sin informationssökningsprocess och 

lärande? 
- Hur påverkar typen av studieuppgifter studenternas informationssökningsbeteende och 

lärande? 
 
(ibid., s. 108f) 
 
Thórsteinsdóttirs undersökning visar, i likhet med tidigare undersökningar, att majoriteten av 
informanterna upplever att biblioteket är deras viktigaste plats för att hitta information på. 
Böcker och tidskrifter var de viktigaste informationskällorna. Studenterna var mycket flitiga 
biblioteksbesökare och i många fall var det även deras arbetsplats. Tillgång till olika databaser 
var en viktig informationsväg och då speciellt bibliotekskataloger online.  
 
Biblioteket var viktigt som informationsväg för studenterna av två anledningar: Tillgången på 
litteratur, genom egna samlingar samt fjärrlån och för tillgången till databaser.  
 
Vad det gäller folkbiblioteket så tyckte de flesta studenterna i undersökningen att det var 
mycket användbart för deras informationsbehov. Två av studenterna använde inte 
folkbiblioteket alls, utan föredrog att istället använda högskolebiblioteket i staden där de 
bodde. Många av informanterna uttryckte en förvåning över hur mycket som verkligen fanns 
att få tag på på deras folkbibliotek. Personalen upplevdes ofta som hjälpsam och 
tillmötesgående (ibid., s. 143f). 
 
Några av informanterna bodde i städer där det fanns högskolebibliotek. Vilket bibliotek de då 
valde att använda berodde på olika faktorer: 

- Tillgång på information 
- Hur kvalitén på servicen upplevdes 
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- Vilken typ av uppgift man arbetade med 
- Vana  

 
(ibid., s. 145) 
 
En informant berättade att hon tyckte bäst om att gå till folkbiblioteket och gick bara till 
högskolebiblioteket om det var absolut nödvändigt. Högskolebiblioteket upplevdes som stort 
och skrämmande.  
 
Den tredje typen av bibliotek som studenterna i Thórsteinsdóttirs undersökning använder är 
högskolebiblioteket på värdhögskolan. Detta bibliotek spelade endast en viktig roll när de inte 
kunde få tag på litteraturen på något av biblioteken i sin hemstad. Trots att de hade möjlighet 
att få kursböcker hemskickade med tre dagars längre lånetid, så använde man inte denna 
service i speciellt stor utsträckning (ibid., s. 146ff). 
 
Studenterna i undersökningen bor på olika orter runt om i Sverige, vissa i mindre samhällen, 
andra i städer och några i större städer. Detta hade viss betydelse för tillgången på information 
för studenterna. Alla hade samma möjlighet att få tillgång till värdhögskolans biblioteks 
databaser, genom att skaffa en speciell Internetuppkoppling. Men då denna uppkoppling inte 
alltid fungerade, så kunde det vara svårt för de studenter som inte hade något högskole- eller 
universitetsbibliotek i närheten att få åtkomst till viktiga databaser som behövdes för studierna 
(ibid., s. 193f). Dessa studenter var även i högre utsträckning beroende av fjärrlån av 
litteratur, då inte allt fanns att tillgå på det lokala folkbiblioteket. Detta kunde medföra att de 
även såg sig tvungna att köpa litteratur i större uträckning än de andra studenterna eftersom 
fjärrlån ibland tar lång tid (ibid., s. 188f).  
 
Thórsteinsdóttir refererar till en stor undersökning som gjorts i England, där en majoritet av 
de studenter som svarat menade att folkbiblioteket inte var en tillräcklig resurs i jämförelse 
med andra bibliotekstyper (ibid., s. 235). Detta stämmer inte överens med resultatet av 
Thórsteinsdóttirs undersökning. Hon har funnit att studenterna använde det bibliotek som bäst 
kunde tillgodose deras informationsbehov oavsett bibliotekstyp. Många använde i stort sett 
endast folkbiblioteket. I Thórsteinsdóttirs studie kunde dock detta påverka vad man valde för 
uppgifter att arbeta med och så vidare. Tillgången på information fick styra vilka uppgifter 
studenterna valde. 
 
 

2.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar litteraturen ovan en relativt enhetlig bild av studenternas 
biblioteksanvändande. Litteraturen visar att högskolestudenter överlag är flitiga besökare på 
biblioteken, de använder biblioteken i flera olika syften och de går till det bibliotek som de 
anser bäst kan tillgodose deras behov och ofta använder de flera olika typer av bibliotek 
parallellt.  
 
På folkbiblioteken kan studenterna ibland uppfattas som en problematisk grupp eftersom de 
ibland ställer mycket höga krav på personalen och, enligt personalen, inte alltid har klart för 
sig vad de kan förvänta sig för service. Både personalen på folkbiblioteken och studenterna 
själva verkar efterfråga mer användarutbildning.  
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Studenter är en långt ifrån homogen grupp och skillnader i biblioteksanvändande kan skönjas 
bland annat mellan studenter på högre och lägre nivå och beroende på uppsatsarbeten och 
liknande.   
 
Om folkbibliotekets betydelse för människors vardagsliv skriver Henrik Jochumsen och 
Casper Hvenegaard Rasmussen i Gør biblioteket en forskel? De delar in bibliotekets 
funktioner i fyra centra: Socialt centrum, kulturellt centrum, kunskapscentrum samt 
informationscentrum. Denna modell använder de för att analysera användandet av 
folkbiblioteket 
 
För distansstudenter råder andra förutsättningar för informationsförsörjning än för studenter 
som bor på sin studieort och där har tillgång till sitt ”eget” högskolebibliotek. 
Distansstudenterna har flera vägar att finna den information de behöver, de kan använda 
folkbiblioteket där de bor, och de som bor i en högskole- eller universitetsstad kan använda 
biblioteket där och alla kan även använda biblioteket på värdhögskolan. Vilken av dessa vägar 
de använder beror bland annat på tillgång på information, kvalitén på servicen, vilken typ av 
uppgift man arbetar med samt vana. 
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3. Om biblioteksverksamheterna 
 
Eftersom min undersökning i den här uppsatsen är en jämförelse av högskolestudenters 
förväntningar, upplevelse och användande av två olika bibliotekstyper, kommer jag i detta 
kapitel ge en bakgrund till folkbiblioteket respektive högskolebiblioteket, deras uppdrag, 
uppgifter, ansvar, mål osv. Jag har tittat på en del allmänna dokument som beskriver 
bibliotekens uppdrag generellt, men jag har även gått in på några enskilda exempel och tittat 
på måldokument och liknande för de enskilda biblioteksverksamheterna.  
 
 

3.1 Bibliotekslagen 
 
I Bibliotekslagen § 2 fastslås att varje kommun skall ha folkbibliotek, vilka ska vara 
tillgängliga för alla. 
 
6 § i Bibliotekslagen säger att: ”Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla 
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning 
vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets 
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice”. I 7 § fastslås att kommunerna ska ansvara för 
folk- och skolbiblioteken och staten för högskolebiblioteken (förutom de med 
landstingskommunalt huvudmannaskap).  
 
Den första januari 2005 utvidgades bibliotekslagen med en ny paragraf som bl.a. fastslår att 
kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna (Lag om ändring i 
bibliotekslagen 2004)  
 
 

3.2 Högskolebiblioteken 
 
I KB/ BIBSAM och SCB:s (Statistiska centralbyrån) skrift Forskningsbiblioteken 2005 
definieras forskningsbibliotekens uppdrag och målgrupp så här:  
 
”Biblioteken vid universitet och högskolor har i första hand till uppgift att stödja det egna 
lärosätets utbildning och forskning. I andra hand ska de även vara en resurs i ett bredare 
sammanhang och vara tillgängliga för alla som vill använda sig av bibliotekets tjänster.”  
 
Detta är det grundläggande uppdraget och utifrån det så kan det skilja sig en del mellan de 
olika biblioteken. Exempelvis så ingår det på flera ställen i bibliotekens uppdrag att vara en 
pedagogisk resurs i utbildningen (Statistiska centralbyrån 2006, s. 6). 
 
Forskningsbiblioteken som ingår i denna statistik är 73 stycken: Ett nationalbibliotek, 37 
högskole- och universitetsbibliotek samt 35 specialbibliotek (ibid., s. 4). 
 
Högskole- och universitetsbibliotekens primära målgrupp är studenter, lärare och forskare på 
det egna lärosätet. På specialbiblioteken är den primära målgruppen normalt den egna 
moderorganisationens personal, men de är även öppna för studenter och forskare (ibid., s. 6). 
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3.2.1 Måldokument 
 
Jag har undersökt måldokumenten för fyra olika högskole- och universitetsbibliotek, närmare 
bestämt två högskolebibliotek och två universitetsbibliotek. Jag ville få tag i tydliga 
måldokument, vilket dessa fyra bibliotek har. Göteborg valde jag eftersom det är där jag gjort 
min empiriska undersökning och för att direkt kunna relatera undersökningens resultat till 
bibliotekets måldokument. De andra tre biblioteken valde jag ut efter att ha letat runt på ett 
antal högskolebiblioteks hemsidor. Jag hittade slutligen dessa dokument som jag fann tydliga 
och lättöverskådliga. De bibliotek det gäller är Högskolan Västs, Högskolan i Halmstads samt 
Uppsala universitets bibliotek.  
 
Vid närmare granskning av måldokumenten för ett antal högskolor och universitet, kan man 
se att det ser liknade ut som det som KB/ BIBSAM skriver ovan. Göteborgs 
universitetsbibliotek anger till exempel att deras primära målgrupper är forskare, doktorander, 
lärare, studerande och distansstuderande vid Göteborgs universitet. Men man skriver även att 
man ska vara en del av det omgivande samhället och samverka med det nationella och 
internationella biblioteksnätverket och även serva bland annat allmänhet, företag och 
gymnasiestuderande. De övergripande målen för Göteborgs universitetsbibliotek beskrivs i tre 
delar; informationsförmedling, mötesplats och kompetens. Detta betyder att biblioteket ska 
”betjäna och främja vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier” 
vilket uppnås genom att ”förvärva och förmedla information och dokument i tryckt och 
elektronisk form”. Vidare ska biblioteket vara en ”kreativ och virtuell mötesplats i 
universitetsmiljö” samt ska biblioteket vara en del av den kunskapsintensiva 
universitetsmiljön och man lägger vikt vid att personalen håller en hög nivå på ämnes- och 
yrkeskompetenserna (Göteborgs universitetsbibliotek 2004, s. 2).  
 
Under de allmänna målen för Göteborgs universitetsbibliotek står förutom beskrivningen av 
målgrupperna även punkter som att biblioteket ska erbjuda kvalitativt god service med ett 
pedagogiskt och välkomnande förhållningssätt gentemot användarna. Biblioteket ska vara en 
del av universitetets dagliga verksamhet och arbeta i dialog med universitetets institutioner 
och det ska vara en inspirerande studiemiljö. Dessutom nämns faktorer som marknadsföring, 
effektivitet och teknik under de allmänna målen. I måldokumentet tar man även upp hur 
bibliotekets samlingar utformas, hur de ska förvärvas och vårdas. Även 
informationsförmedling tas upp. Biblioteket ska vara lätt att använda, både lokalerna, 
samlingarna och webbsidorna. Personalen ska hjälpa användarna så att de på egen hand ska 
kunna utföra avancerade informationssökningar och erbjuda undervisning till lärare och 
studenter för att öka deras informationskompetens (ibid., s. 2-5).  
 
När det gäller Uppsala universitetsbibliotek, är måldokumentet inte lika utförligt. Där står att 
bibliotekets uppgift är att ”med ansvar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vara 
en stödfunktion för universitetets verksamhet”. Samverkan med såväl det omgivande 
samhället som på internationell nivå nämns också. Vidare beskrivs hur verksamheten ska 
präglas av ”kvalitet i service och samlingar, öppenhet och lättillgänglighet, uppslagsrikedom 
och pedagogiskt förhållningssätt”. Man vill att biblioteket ska vara en stimulerande 
arbetsplats för användare och anställda (Uppsala universitetsbibliotek 2004). 
 
I dokumentet Vision och övergripande mål för biblioteket vid Högskolan Väst beskrivs bland 
annat att högskolebiblioteket spelar en central roll för högskolans verksamhetsområden, är en 
pedagogisk resurs inom högskolan, är väl integrerat i högskolans undervisning och forskning, 
är en attraktiv, funktionell och kreativ arbetsmiljö samt är en naturlig samarbetspartner för det 
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omgivande samhället. För att uppnå detta så lägger man bland annat vikt vid professionell 
personal, tillhandahållande av ett mediebestånd och informationsresurser som speglar 
högskolans utbildnings- och forskningsområden. Vidare skriver man att man vill utveckla och 
fördjupa studenternas, lärarnas och forskarnas informationskompetens och man vill ha ett nära 
samarbete mellan bibliotek och undervisande personal på högskolan (Biblioteket vid 
Högskolan Väst 2005).  
 
För Högskolan i Halmstad är den övergripande idén att kunskap, kompetens, reflektion och 
dialog ska stå i centrum för verksamheten, vilket även skall gälla högskolebiblioteket. Vidare 
ska biblioteket ses som en central pedagogisk resurs och har till uppgift att på ett effektivt sätt 
tjäna och främja forsknings- och utvecklingsarbete, undervisning och högre studier. 
Målgruppen för verksamheten är studenter, lärare, forskare, övrig personal samt allmänheten. 
Utöver detta så nämns även här att biblioteket ska tillhandahålla samlingar av hög kvalitet, 
biblioteket ska vara ett kompetenscentrum, det ska präglas av tillgänglighet och man ska 
samverka med det omgivande samhället. Slutligen tas i dokumentet upp mediapolicy, 
informationskompetens samt att biblioteket skall vara en intellektuell och social mötesplats 
(Högskolan i Halmstad 2006).  
 

3.2.2 Diskussion kring högskolebibliotekens uppdrag 
 
Göran Gellerstam skriver i rapporten ”Den första uppgiften” om högskolebibliotekens 
förändrade roll i utbildningssystemet sedan mitten av 1990-talet. Han menar att många, både 
lärare, studenter och beslutsfattare på olika nivåer, fortfarande har en något gammaldags syn 
på högskolebiblioteken som endast ett ställe dit man går för att låna böcker och där den 
viktigaste uppgiften för bibliotekarierna är deras arbete med de lokala samlingarna. Dessa 
uppgifter menar han har kraftigt förändrats genom datoriseringen. Biblioteken kan numera 
även ses som portar till all slags elektronisk information och de har också fått en mer 
pedagogisk roll som innebär att tillhandahålla allt som krävs för att orientera sig i de nya 
informationslandskapen (2001, s. 12). Bibliotekens viktigaste uppgift är inte längre att bygga 
upp samlingar av litteratur utan att göra information tillgänglig, oberoende av var den finns 
någonstans (ibid., s. 23). 
 
Gellerstam skiljer även på olika typer av högskolebibliotek. Det finns å ena sidan de stora 
forskningsbiblioteken, som är inriktade mot forskningens behov av informationsförsörjning, 
och å andra sidan de nyare högskolornas bibliotek där samlingarna inte är lika omfattande och 
främst speglar högskolans utbildningars behov (ibid., s. 12). 
 
Enligt Biblioteksbarometern 2000 använde en fjärdedel av alla studenter aldrig någon 
elektronisk bibliotekstjänst alls (Hansson & Rimsten, s. 39). Högskolebiblioteken erbjuder 
idag elektroniska resurser i stor utsträckning, men fortfarande finns stora brister i kännedomen 
om och utnyttjandet av dessa resurser (ibid., s. 41).  
 
I debattskriften Börjar grundbulten rosta? som utkom 1999, skriver Göran Gellerstam ett 
inlägg om bibliotekets nya roll i högskoleutbildningen. I artikeln tar han bland annat upp ett 
antal myter om biblioteksverksamheten, som fortfarande många har fastnat i, menar 
Gellerstam. Den första myten han tar upp handlar om att många ser bibliotekets viktigaste 
uppgift som den att köpa och låna ut böcker. Detta är självfallet en viktig uppgift, men kan 
numera snarare ses som en delfunktion av högskolebibliotekets uppgifter än som själva 
kärnverksamheten, enligt Gellerstam. De lokala lånen på högskolebiblioteken i Sverige har 
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förvisso dubblats eller tredubblats under 1990-talet, men själva utlåningen är ändå endast en 
del av det totala biblioteksutnyttjandet. Man räknar med att på varje formellt lån går det 4-6 
andra tjänster, såsom användning av de referenssamlingar och IT-tjänster som biblioteket 
erbjuder. Biblioteket blir då mer av en arbetsplats där arbetsmaterialet finns på stället eller kan 
nås genom olika IT-redskap. Uppgifter som att ge omfattande informationsstöd till studenter 
och forskare, att ordna och strukturera de egna referenssamlingarna och lokala databaserna, 
skaffa access till databaser och fulltextresurser online etc. håller på att ta över mycket av 
bibliotekspersonalens tid på bekostnad av traditionella uppgifter som att köpa, registrera och 
katalogisera litteratur till den egna samlingen (Westling, s. 98f). 
 
En andra biblioteksmyt som Gellerstam tar upp är uppfattningen om att i och med Internet så 
behövs inte längre biblioteken (ibid., s. 99). Den danska undersökningen ”Students, Google 
and libraries” både bekräftar och dementerar denna myt kan man säga. Den visar att en 
majoritet av studenterna använder sökmotorn Google i studiesyfte, men att de flesta gör det 
som komplement till ett i övrigt flitigt biblioteksanvändande. Endast en mindre del av de 
undersökta studenterna använde Google som sin i stort sett enda sökväg för information (Pors 
2006, s. 279f).  
 
En tredje myt handlar om att studenterna endast sitter och läser kurslitteratur på biblioteken. 
Detta har ändrats en hel del enligt Gellerstam. I och med att utbildningarnas upplägg 
förändrats och studenterna numera redan på grundnivå skriver rapporter, bearbetar material 
enskilt och i grupp, för vilket det krävs att man kan vara på biblioteket och utnyttja dess 
material och resurser. Givetvis sitter fortfarande många på biblioteket och läser kurslitteratur, 
men det är inte det huvudsakliga, menar Gellerstam (Westling, s.100f).  
 

3.2.3 Högskolebiblioteken 2006 
 
Resultatet av en enkätundersökning som genomfördes 2006 och riktade sig till de 38 
BIBSAM- anslutna universitets- och högskolebiblioteken (varav svar inkom från 35 bibliotek) 
går att läsa i rapporten De svenska universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och 
service (Midy 2006). De kriterier som ett BIBSAM- bibliotek bör uppfylla är bland annat att 
det ska betjäna svensk forskning och utveckling, vara allmänt tillgängligt och ingå i det 
svenska fjärrlånesystemet. Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på i vilken mån 
biblioteken lever upp till dessa krav (ibid., s. 1).  
Resultaten visar bland annat att det totala öppethållandet har ökat något sedan 2003, 
visserligen med reducerad service på vissa tider. Serviceformer som chatt och e-böcker har 
ökat sedan 2003 och chattservicen ”jourhavande bibliotekarie” finns nu på 19 bibliotek. När 
det gäller användarutbildning så syns en tydlig satsning på distansstuderande. På många 
bibliotek erbjuds nu även tjänsten ”boka en bibliotekarie”, som blivit mycket populär. Annat 
som tas upp i enkäten är vad det finns för praxis på biblioteken när det gäller inloggning på 
publika datorer, vilka satsningar man gjort på service till funktionshindrade samt hur man 
samverkar med andra bibliotek (ibid., s. 3-4). 
 

3.2.4 Sammanfattning 
 
De biblioteksplaner och måldokument för några utvalda högskolebibliotek som jag har tittat 
på följer i stort sett den definition av forskningsbibliotekens uppdrag och mål som KB/ 
BIBSAM lägger fram i skriften Forskningsbiblioteken 2005. Högskolebiblioteken skall i 
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första hand stödja det egna lärosätets utbildning och forskning, men det ska även vara en 
resurs i ett bredare sammanhang och vara tillgängligt för alla. I måldokumenten beskrivs även 
att biblioteket ska erbjuda kvalitativt god service, de ska vara en del av högskolans dagliga 
verksamhet, en social mötesplats och man ska hjälpa användarna att på egen hand hitta 
information. Även kvalitet och tillgänglighet nämns. 
 
En diskussion kring högskolebibliotekens förnyade uppdrag förs av Göran Gellerstam i 
rapporten Den första uppgiften (Gellerstam 2001) samt i debattskriften Börjar grundbulten 
rosta? (Westling 1999) 
 
 

3.3 Folkbiblioteken 
 
Folkbibliotekens uppdrag beskrivs i allmänna ordalag i Bibliotekslagen. I 2 § fastställs att alla 
medborgare, till främjande av intresse för bl.a. litteratur, information, utbildning och kulturell 
verksamhet i övrigt, ska ha tillgång till folkbibliotek. Det ska finnas folkbibliotek i varje 
kommun och dessa ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare. Vidare klargörs att det ska vara gratis att låna litteratur (Bibliotekslag 1996).  
 
Lite mer utförligt beskrivs folkbibliotekens uppdrag i det folkbiblioteksmanifest som 
UNESCO antog 1949 och som sedan reviderades 1972. 1994 antogs en tredje version av detta 
manifest. I detta manifest, som är utarbetat i samarbete med IFLA (International Federation of 
Library Associations and Institutions) anges vilka mål som folkbiblioteken bör arbeta mot 
samt vilka tjänster som bör finnas. ”Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället”.  
 
I manifestet understryks att folkbiblioteket ska vara till för alla, oavsett ålder, ras, kön, 
religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Alla åldersgrupper ska kunna hitta information 
som tillgodoser deras behov. Folkbibliotekens huvuduppgifter definieras i manifestet som att 
verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Detta skall bland annat ske genom 
att skapa och stärka läsvanor hos barn från tidig ålder, stödja både självstudier och formell 
utbildning på alla nivåer, garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 
och så vidare (Statens kulturråd 2007). 
 
Åsa From beskriver i sin magisteruppsats Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik 
problematiken kring formulerandet av ett allmängiltigt uppdrag för folkbiblioteket. Hon gör 
en diskursanalytisk jämförelse av hur uppdraget beskrivs i ett antal biblioteksrelaterade 
tidskrifter, å ena sidan genom ett teoretiskt synsätt och å andra sidan genom ett mer praktiskt 
förankrat synsätt. Det hon kommer fram till är bl.a. att det i båda perspektiven finns 
motsättningar och oenighet kring hur uppdraget ska formuleras. Till exempel råder delade 
meningar om vad som egentligen är folkbibliotekets grundläggande värderingar (2006, s. 62-
63).  
 

3.3.1 Biblioteksplaner 
 
Jag har även tittat närmare på fyra biblioteks måldokument, verksamhetsberättelser eller 
biblioteksplaner. Tre av dessa har jag valt ut utifrån Svensk biblioteksförenings kartläggning 
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av kommuner där man i oktober 2006 antagit en så kallad biblioteksplan (Svensk 
biblioteksförening 2006). Jag har medvetet valt kommuner där det finns högskola eller 
universitet eftersom jag vill kunna undersöka i vilken utsträckning biblioteken valt att 
fokusera på studerandegruppen. De kommuner jag valt är Lund, Malmö och Jönköping. 
Dessutom valde jag att titta på Göteborgs stadsbiblioteks verksamhetsberättelse för 2005, 
eftersom det är i Göteborg jag har gjort min egen undersökning. Detta av samma anledning 
som jag valde att granska Göteborgs universitetsbiblioteks måldokument ovan.  
 
I Jönköpings kommun har kommunfullmäktige i december 2006 antagit en biblioteksplan för 
biblioteksverksamheterna i kommunen. Den innehåller bland annat mål för folkbiblioteken 
och fastslår att folkbiblioteken är kommunens viktigaste kulturinstitutioner och ska vara en 
aktiv del av det lokala kulturlivet. En av bibliotekens huvuduppgifter ska vara att stimulera 
intresset för läsning och litteratur för barn, ungdomar och vuxna, men även att vara ”vägvisare 
till kunskap i det brusande informationsflödet”.  
 
I presentationen av målen nämns vidare att man ska ha ett allsidigt mediebestånd, där alla ska 
kunna hitta något oavsett ålder eller språk. Folkbiblioteket ska vara kommunens offentliga 
rum för kunskap, upplevelser och möten mellan människor samt en arena för 
samhällsinformation. Man nämner även att folkbiblioteken ska vara tillgängliga och attraktiva 
för alla invånare i kommunen, detta genom att bastjänsterna är gratis, generösa öppettider, 
kompetent personal m.m. Det understryks även att det är av särskild vikt att nå ut till de 
personer som annars sällan deltar i det offentliga kulturlivet. Till sist nämns samverkan med 
övriga biblioteksvärlden, andra kulturaktörer m.fl. Under avsnittet ”Framtidens bibliotek” 
beskrivs sedan närmare hur biblioteken skall gå till väga för att uppnå de utsatta målen 
(Jönköpings kommun 2006). 
 
I Lund har man inte någon lika utförlig biblioteksplan som den i Jönköping, men har ändå ett 
klart och tydligt dokument som talar om hur målen för folkbiblioteksverksamheten i 
kommunen ser ut. De övergripande målen ligger i linje med bibliotekslagen och 
folkbiblioteksmanifestet, man nämner att det ska vara gratis att låna och att man vill befrämja 
läsförmåga, läslust och livslångt lärande. Därefter delar man in målen för verksamheten i tre 
delar: Biblioteket som samhällsresurs, biblioteket som utbildningsresurs samt biblioteket som 
kulturinstitution. Under dessa kategorier står bland annat sådant som att biblioteket ska verka 
för demokrati, mångfald och integration. Det skall främja livslångt lärande samt vara en 
offentlig mötesplats (Kultur- och fritidsnämnden 2007). 
 
I Malmö antogs den första (och senaste) biblioteksplanen 2005 av kommunstyrelsen. Den 
omfattar mål för verksamheterna på kommunens folk- och skolbibliotek. I slutet nämns att 
man har för avsikt att nästa biblioteksplan som antas även skall omfatta Malmö Högskolas 
bibliotek. I inledningen till biblioteksplanen beskrivs allmänt det som biblioteksverksamheten 
står för och strävar mot. Gratisprincipen nämns, likaså bibliotekens uppgift att visa vägar till 
nya kunskaper och fungera som navigatör i det nya informationssamhället. Intressant är att 
man skriver att fokus ska läggas på ”barn och studerande, från förskolebarn, grundskoleelever 
via gymnasister till högskolestuderande och vuxenstuderande”. Detta är det enda stället i de 
fyra kommunernas beskrivningar av sina biblioteksverksamheter som gruppen 
högskolestudenter nämns. Själva målen för Malmö stads biblioteksverksamheter delas sedan 
in i tre kategorier; tillgänglighet, kvalitet samt samverkan och åtgärder för att uppnå målen 
beskrivs därefter relativt ingående (Malmö stadsbibliotek 2005). 
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När det gäller Göteborg, den stad där jag gjort min egen undersökning, så har jag inte kunnat 
få fram några regelrätta måldokument eller biblioteksplaner för stadsbiblioteket. Det jag har 
funnit är Göteborgs stadsbiblioteks verksamhetsberättelse för 2005. Den är uppdelad i fyra 
olika perspektiv; processperspektivet, de vi är till för- perspektivet, medarbetarperspektivet 
samt ekonomiperspektivet. Den första delen, processperspektivet, indelas i sin tur i tre delar; 
medieförsörjning, inspiration samt handledning. Det övergripande målet under 
medieförsörjning är att det ska styras av göteborgarnas behov när det gäller mediernas 
innehåll och tillgänglighet (Göteborgs stad Kultur 2005, s. 6). Under rubriken inspiration 
lyder det övergripande målet att ”inspirationsprocessen ska levandegöra innehållet i 
bibliotekets medier, inspirera till läsning och främja språkutveckling samt stimulera till eget 
skapande” (ibid., s. 10). När det gäller handledning så är det övergripande målet att 
handledningsprocessen ska utföras på ett professionellt sätt och i delaktighet med användaren. 
Detta har bland annat inneburit att man mer börjat röra sig ute i biblioteket för att kunna fånga 
upp frågorna aktivt, snarare än att sitta i en informationsdisk. Här är även enda stället i 
verksamhetsberättelsen som studerande nämns och då är det vuxenstuderande på komvux- 
utbildningar och liknande som åsyftas och inte, vad jag förstår, högskolestudenter. Under 
rubriken de vi är till för- perspektivet är det övergripande målet att det är göteborgarnas behov 
av kunskap och upplevelser som ska styra stadsbibliotekets utbud och de ska känna till vad 
som erbjuds på stadsbiblioteket. Här är alltså inte specificerat olika användargrupper, utan alla 
göteborgare är inkluderade i denna målformulering. Inget specifikt nämns om studerande som 
grupp. Verksamhetsberättelsen avslutas med en vision som lyder: ”Stadsbiblioteket ska vara 
så angeläget för göteborgarna att det blir det självklara valet när de söker kunskap, insikt och 
upplevelser” (ibid., s.13-23). 
 

3.3.2 Diskussion kring folkbibliotekens uppdrag 
 
Journalisten Bjarne Stenquist har studerat biblioteksutvecklingen och folkbibliotekspolitiken i 
sex europeiska länder; Storbritannien, Nederländerna, Finland, Danmark, Tyskland och 
Portugal och diskuterar i boken Är det på efterkälken Sverige åker? behovet av ett nytt 
nationellt uppdrag för folkbiblioteken i Sverige. Han menar i kapitel 11 att ”avstamp behöver 
ske i den enskilde medborgarens behov i ett samhälle som, på gott och ont, ställer högre krav 
på personlig utveckling och på aktivt deltagande i läsande och lärande processer”. Författaren 
refererar till en text publicerad av The Library and Information Commission i Storbritannien 
där man definierar vad ett bibliotek är. Biblioteket ska vara en fristad, en trygg och 
välkomnande offentlig plats och en icke-diskriminerande plats utan konkurrens och trösklar. 
Biblioteket ska dessutom vara kunskapsportar som underlättar lärande och utlöser förändring, 
en plats att upptäcka och glädjas åt mångfald samt en mötesplats för individer och idéer, 
skapad och skapande i växelverkan med samhället (2003, s. 91). Författaren menar att ett 
politiskt initiativ behöver tas för att placera folkbiblioteken på den nationella, politiska 
dagordningen. Ansvaret för att en process kommer igång ligger på regeringen och i synnerhet 
då kulturministern. Stenquist ger därefter ett antal förslag på hur detta skulle kunna 
genomföras. Till exempel kan en kartläggning av vilka olika departement och myndigheter 
som har verksamheter som berör folkbiblioteken göras som ett första steg, menar han. Man 
måste även titta på hur folkbiblioteken samverkar med lokala lärcentra, skolbibliotek och 
högskolebibliotek (ibid., s. 92f).  
 
Stenquist menar att en övergripande långsiktig målsättning bör vara ”att lägga grunden för en 
strategisk samsyn mellan nationella, regionala och lokala aktörer om biblioteksfrågornas 
betydelse”. Några av de stora utvecklingsfrågorna för folkbiblioteken blir då lättare att 
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hantera. Det handlar bland annat om att skapa en infrastruktur som ger folkbiblioteken 
likartade tekniska förutsättningar, kompetensutveckling, nationella tjänster som kan hjälpa till 
att utjämna skillnaderna mellan resursstarka och resurssvaga bibliotek, stöd till långsiktigt 
kvalitetsarbete samt ett nationellt program för informationskompetens (ibid., s. 93f).  
 
Stenquist beskriver ett nytt biblioteksparadigm genom en illustration som består av tre delar; 
grund, pelare och överbyggnad. Grunden består av öppethållande, personal på golvet, 
vänlighet och service samt IKT- kompetens (informations- och kommunikationsteknik). 
Pelarna består av bibliotekarierna som pedagogiska guider och överbyggnaden är biblioteken 
som arenor för förnyelse av samhället och demokratin (ibid., s. 93). 
 

3.3.3 Sammanfattning 
 
Folkbibliotekens uppdrag befästs i Bibliotekslagen och beskrivs utförligt i det 
folkbiblioteksmanifest som UNESCO antog första gången 1949. Här understryks att 
folkbiblioteket skall vara till för alla oavsett bl.a. ålder, religion, samhällsklass eller 
nationalitet. Folkbibliotekens huvuduppgifter definieras i manifestet som att verka för 
läskunnighet, information, utbildning och kultur.  
 
De biblioteksplaner från Jönköping, Lund, Malmö och Göteborg som jag har granskat, följer i 
stort sett folkbiblioteksmanifestet och nämner sådant som att biblioteket ska vara en aktiv del 
i det lokala kulturlivet, det ska stimulera intresset för läsning och litteratur för barn, ungdomar 
och vuxna, det ska vara en offentlig mötesplats, en samhällsresurs och en utbildningsresurs. 
Endast i Malmö stadsbiblioteks biblioteksplan nämns högskolestudenter som en särskild 
grupp att lägga fokus på. Gratisprincipen nämns och likaså tillgängligheten för alla.  
 
Journalisten Bjarne Stenquist diskuterar i boken Är det på efterkälken Sverige åker? kring 
folkbibliotekens uppdrag. Han menar bl.a. att ett politiskt initiativ måste tas för att placera 
folkbiblioteken på den nationella, politiska dagordningen och för att på lång sikt lägga en 
grund för en strategisk samsyn mellan nationella, regionala och lokala aktörer om 
biblioteksfrågornas betydelse.  
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4. Metod 
 
För att uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar har jag gjort ett antal kvalitativa 
intervjuer med högskolestudenter. Jag väljer att använda mig av en kvalitativ metod eftersom 
jag är intresserad av djupare förståelse kring problemet, snarare än att kunna dra 
generaliserande slutsatser. Om detta skriver bland andra Idar Magne Holme och Bernt Krohn 
Solvang i sin bok Forskningsmetodik (1997, s. 14). Jag är intresserad av att få ta del av hur 
studenterna upplever biblioteken, hur de använder dem, varför och i vilket syfte. Då mina 
frågeställningar inte är av sådan art som hur mycket eller hur ofta, utan snarare på vilket sätt, 
hur och varför någonting är på ett visst sätt, så anser jag att den bästa metoden är längre, 
kvalitativa intervjuer. Jag vill inte heller påverka informanternas svar, utan vill få dem att 
prata fritt och själva få påverka hur samtalet utvecklar sig. Då är den kvalitativa intervjun den 
bästa metoden, då det är den metod där forskaren utövar minst möjliga styrning av 
undersökningspersonen (ibid., s. 99).  
 
Att endast använda enkätundersökningen som metod skulle ha kunnat ge mig andra 
möjligheter att dra generaliserande slutsatser utifrån mitt resultat. Jag hade fått ett större antal 
informanter och förmodligen kunnat se likheter och skillnader mellan mina informanter på ett 
annat sätt än jag kan med den kvalitativa metod jag nu har valt. Men då det som intresserar 
mig här handlar om hur de utvalda studenterna upplever, använder och förväntar sig, varför de 
gör som de gör och så vidare så anser jag att den kvalitativa intervjun är den mest användbara 
metoden.  
 
Jag har valt att intervjua personer som studerar på Göteborgs universitet. Göteborg är en 
universitetsstad där universitetets institutioner och bibliotek ligger utspridda över hela staden. 
Stadsbiblioteket ligger i centrala staden och flera stadsdelsbibliotek finns runt om. Eventuellt 
kunde resultatet av min undersökning ha blivit ett annat om jag valt en mindre stad med 
högskola eller universitet, bibliotek och studentbostäder koncentrerat till ett så kallat 
campusområde.  
 
Då kurser i humanistiska ämnen bedrivs i lokaler som rent geografiskt ligger mycket nära 
både universitetsbibliotekets huvudenhet och stadsbiblioteket har jag för avsikt att intervjua 
studenter på någon institution där. För att lättare kunna analysera materialet efter mina 
frågeställningar har jag intervjuat studenter som alla läser samma kurs. 
 
För att hitta de personer jag ville intervjua tog jag kontakt med den aktuella institutionen för 
att få tillåtelse att dela ut en ganska kortfattad och övergripande enkät till ett större antal 
studenter. Därefter gjorde jag ett urval utifrån enkätsvaren och kontaktade de studenter jag 
ville intervjua. 
 
Eftersom jag är intresserad av användande av biblioteken snarare än icke-användande och 
dessutom vill komma åt en grupp som skulle kunna kallas storanvändare av biblioteken, så 
har jag funderat på vilken typ av studenter detta skulle kunna vara.  
 
Mitt beslut föll på studenter som läser B-kursen i Litteraturvetenskap. Detta för att man dels 
kan tänka sig att dessa studenter har ett intresse för böcker och läsning och dels för att mycket 
av den kurslitteratur som används finns både på Göteborgs universitetsbibliotek och på 
Stadsbiblioteket, vilket gör att det skulle kunna finnas en naturlig anledning för de här 
studenterna att använda (båda) biblioteken.  
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Då jag har valt att intervjua studenter som precis påbörjat B-nivån i Litteraturvetenskap, kan 
finnas studenter där som endast har läst A-kursen på universitet tidigare, vilket skulle kunna 
vara ett problem för mig i min undersökning, då biblioteksanvändandet skulle kunna skilja sig 
en del huruvida man läser på A-nivå eller senare kurser. På A-kursen förekommer inte heller 
något uppsatsskrivande i större utsträckning, vilket också kan ha betydelse för 
biblioteksanvändandet. De här resonemangen får jag även stöd av i Magnus Peterssons 
rapport Studenten och biblioteket: en användarundersökning av fyra högskolebibliotek (1998, 
s. 40f) och i Tusen studenter om biblioteket: vanor, attityder och krav (1995, s. 4). 
Högskolestudenter är inte någon homogen grupp, utan biblioteksanvändandet skiljer sig åt 
beroende på exempelvis nivå på studierna, uppsatsskrivande, ämne osv.  
 
Jag anser ändå att fördelarna med att välja just studenter på B-kursen i Litteraturvetenskap 
överväger nackdelarna i så pass hög grad att det känns relevant att göra så här. Där kommer 
även enkätundersökningen att spela en viktig roll, då jag efter att ha gjort den kommer att få 
en uppfattning om ifall det finns något biblioteksanvändande bland studenterna som är av 
intresse. Om så inte är fallet har jag då möjligheten att göra om enkätundersökningen i en 
annan kurs eller på en annan nivå, detta utan att allt för mycket tid går till spillo. 
Enkätundersökningen kommer alltså att ha två syften, dels för urvalet av intervjuinformanter 
och dels som en slags pilotstudie. Dessutom kan enkäten fungera som ett sätt att få igång 
tankarna hos informanterna kring problemet som jag vill undersöka. 
 
 

4.1 Enkät 
 
Jan Trost skriver i Enkätboken om öppna och icke-öppna frågor. Med öppna frågor menar han 
att frågorna inte har några fasta svarsalternativ, medan de icke-öppna har det. Fördelen med 
att ha fasta svarsalternativ där den svarande endast behöver sätta kryss i olika rutor, är enligt 
Trost bland annat att det underlättar analysen av svaren. Man slipper problem med oläsliga 
handstilar och så vidare. Dessutom menar Trost att det är lättare att få folk att svara på 
frågorna om det inte krävs att man själv ska formulera egna svar (2001, s.70- 72). Eftersom 
huvudsyftet med min enkät är att vara till hjälp vid urvalet av informanter till 
intervjuundersökningen, anser jag att icke-öppna frågor är lämpligast att använda. Enkäten 
ska vara mycket översiktlig och det ska vara enkelt att direkt se vilka personer som är 
intressanta att intervjua. (Se bilaga) 
 
Problem som kan uppstå när man använder frågor med fasta svarsalternativ är att det kan vara 
svårt att konstruera svarsalternativ som täcker in alla olika möjligheter till svar. 
Svarsalternativen ska även passa alla de personer som ska svara och man riskerar, enligt 
Trost, att få onyanserade svar (ibid., s. 74f). I mitt fall ser jag inte detta som något problem 
eftersom svaren endast ska leda till att välja ut intervjupersoner.  
 
 

4.2 Intervjuer 
 
Som jag nämnt ovan så har jag utifrån enkätsvaren valt ut ett antal personer som jag gjort 
längre intervjuer med. Jag har valt personer som svarat att de använder båda biblioteken och 
som besöker biblioteken en eller flera gånger i veckan. Detta eftersom jag är intresserad av 
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användande och inte icke-användande. Jag har även försökt att välja informanter i olika åldrar 
och med varierande studiebakgrund. 
 
Informanterna ska vara anonyma och jag kommer därför inte att avslöja deras namn i 
uppsatsen utan endast de bakgrundsvariabler som jag finner intressanta, t.ex. ålder, kön, hur 
länge de har studerat osv. Eftersom jag kommer att nämna vilken kurs informanterna läser, så 
kan det visserligen vara möjligt att identifiera personerna, och detta är naturligtvis något jag 
har diskuterat med dem om före intervjuerna.  
 
Intervjuerna gjordes med bandspelare eftersom jag är ensam intervjuare och ville kunna 
fokusera på samtalet och inte vara tvungen att föra anteckningar. Efteråt har jag ordagrant 
skrivit ut intervjuerna för att få en bra överblick över dem.   
Intervjuerna är halvstrukturerade. Steinar Kvale skriver om detta i Den kvalitativa 
forskningsintervjun och med halvstrukturerade intervjuer menar han att man förbereder 
intervjun genom att sätta upp teman och förslag till frågor, men att det samtidigt ska finnas 
möjligheter för förändringar under samtalets gång (1997, s.117). Man kan då konstruera en 
intervjuguide, en översikt över de ämnen som man vill ta upp i intervjun och även förslag till 
frågor (ibid., s. 121).  
 
Intervjufrågorna ska enligt Kvale vara av både tematisk och dynamisk karaktär. Tematiska 
frågor behandlar ämnet för intervjun, medan syftet med dynamiska frågor är att stimulera 
samspelet mellan intervjuare och informant (ibid., s. 121f). Min intervjuguide finns som 
bilaga till uppsatsen.  
 
 

4.3 Genomförandet av undersökningen 
 

4.3.1 Enkät 
 
För att komma i kontakt med de studenter jag ville ha som informanter kontaktade jag först 
studierektorn på den aktuella institutionen. Hon gav klartecken för undersökningen och 
vidarebefordrade mitt önskemål till de berörda lärarna. Jag kontaktade sedan dessa via e-post 
och personligt besök på institutionen och vi kunde komma överens om datum för 
genomförandet av enkätundersökningen. 
 
Enkätundersökningen genomfördes vid två tillfällen, då B-kursen i Litteraturvetenskap på den 
aktuella institutionen består av två grupper. Jag fick vid båda tillfällena tio minuter i slutet av 
varje lektion att använda för att kort presentera mig och min undersökning och sedan dela ut 
formulären. Eftersom det är en mycket kortfattad enkät så gick det snabbt för studenterna att 
fylla i den och de kunde direkt lämna tillbaka dem till mig. Svarsfrekvensen blev då mycket 
hög, eftersom alla närvarande besvarade enkäten. 
 
Vid det första tillfället svarade 24 personer på enkäten. Av dessa svarade 9 att de kunde tänka 
sig att ställa upp på en intervju. Vid det andra tillfället svarade 19 personer totalt och av dem 
kunde 3 personer tänka sig att intervjuas.  
 
Jag hade då alltså 12 personer som ville ställa upp på att bli intervjuade. Av dessa valde jag 
ut, enligt de kriterier jag nämnt ovan, åtta personer som jag kontaktade och avtalade tid för 
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intervju med. En av dessa fick gång på gång förhinder, så jag beslutade mig till slut att nöja 
mig med de sju personer som jag redan hade intervjuat, då det hela drog ut på tiden. Jag 
försökte att välja de personer som enligt enkätsvaren såg ut att använda både folk- och 
högskolebiblioteket mycket och som hade varierande studiebakgrund.  
 
Ett problem jag insåg efter att jag gjort den första enkätundersökningen var att enkäten var en 
aning otydlig på ett par frågor. Därför gjorde jag ett par mindre ändringar innan jag delade ut 
enkäten i den andra gruppen. Fråga fyra löd i den första versionen: Besöker du någon gång 
universitetsbiblioteket? Detta ändrade jag till: Besöker du någon gång något 
universitetsbibliotek? Samma sak med fråga sju: Besöker du någon gång folkbiblioteket? Den 
ändrade jag till: Besöker du någon gång något folkbibliotek? (Stadsbibliotek, 
stadsdelsbibliotek) Jag anser inte att detta hade någon avgörande betydelse för resultatet av 
enkätsvaren, men jag tyckte ändå att det var viktigt att göra dessa ändringar. 
 
Ett annat möjligt problem som jag kom att tänka på först när jag sammanfattade enkätsvaren 
var ordningen på svarsalternativen på de frågor som handlar om vad man oftast gör på de 
båda biblioteken. Att alternativet ”låna” hamnade överst berodde förmodligen på att jag själv 
hade en tanke om att det är något som de flesta gör på biblioteket. Möjligen kan placeringen 
av det alternativet ha bidragit till att så pass många kryssade för det. Om detta skriver även 
Jan Trost i Enkätboken. Han menar att det kan ha betydelse i vilken ordning svarsalternativen 
står. Människor kan till exempel omedvetet se det första svarsalternativet som det riktiga 
svaret (2001, s. 75). Jag anser dock inte att detta är något problem i min undersökning och 
kommer att behandla svaren lika.  
 

4.3.2 Intervjuer 
 
Jag hade vid de flesta intervjuerna bokat grupprum på universitetsbiblioteket som ligger i 
direkt anslutning till skolan där informanterna har sin undervisning. Vid ett par intervjuer satt 
vi i en korridor på skolan. Jag använde bandspelare när jag intervjuade, för att kunna 
koncentrera mig på att lyssna på svaren och slippa anteckna allt. Ingen av informanterna hade 
något emot detta.  
 
Jag inledde intervjuerna med att berätta lite om min uppsats och informera om att de kommer 
att vara helt anonyma. Jag poängterade även att jag inte var ute efter några rätta svar, utan att 
jag var intresserad av just deras upplevelser och åsikter. Några av informanterna var mycket 
pratsamma vilket gjorde att varje fråga fick långa, utförliga svar. Andra var betydligt mer 
kortfattade i sina svar och jag fick då försöka att formulera om frågorna och ställa fler frågor 
för att få veta mer. 
 

4.3.3 Problem 
 
Jag valde medvetet informanter som angivit i enkätsvaren att de använde båda biblioteken 
relativt mycket, för att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Detta för att jag 
som jag nämnt tidigare är intresserad av användande och inte icke-användande. Flera av 
informanterna hade även tankar på att själva söka in till Bibliotekshögskolan så småningom 
och en av dem hade till och med redan studerat Biblioteks- och Informationsvetenskap under 
ett år. Detta skulle kanske kunna ses som ett problem i min undersökning. De allra flesta hade 
en väldigt positiv bild av bibliotek och kan möjligen ses som ”partiska” i någon mening.  
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Studenterna jag har intervjuat hade vid intervjutillfället ganska nyligen påbörjat b-nivån i 
Litteraturvetenskap. Vissa av dem har tidigare läst kurser på högre nivå och har skrivit b- och 
c-uppsatser, men alla har inte gjort det. Det gör att de inte har så stor eller ingen erfarenhet av 
egen informationssökning. Den litteratur de behöver finns på kurslitteraturlistor som utdelas 
vid kursstart.  
 
Ett problem med att intervjua studerande på Litteraturvetenskapliga institutionen upptäckte 
jag efter att ha gjort några intervjuer, men som jag inte tänkt på tidigare, är att de har otroligt 
mycket kurslitteratur, varav en stor del är skönlitterära texter. Detta gör att många känner att 
de inte har tid att läsa annat, för nöjes skull, under terminen. Därför resulterade 
undersökningen i att jag i stort sett endast fick kännedom om deras biblioteksanvändande i 
studiesyfte. De flesta berättade dock hur de använder biblioteken annars, när de har mer tid.  
 
 

4.4 Om studiens räckvidd, trovärdighet och giltighet 
 
Kvale skriver om hur begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan tillämpas på 
den kvalitativa intervjuforskningen (1997, s. 209ff). Går det att dra generella slutsatser utifrån 
resultaten av en intervjuundersökning? Kvale beskriver tre olika typer av generalisering: 
naturalistisk, statistisk och analytisk generalisering. Den naturalistiska generaliseringen 
grundar sig på personlig erfarenhet och framgår ur en tyst kunskap om hur saker förhåller sig 
och leder till förväntningar. Då den uttalas kan den övergå från tyst kunskap till explicit 
påståendekunskap. Den statistiska generaliseringen är formell och explicit och grundar sig på 
undersökningspersoner som slumpmässigt valts ut från en viss population. Om 
intervjupersonerna valts slumpmässigt och resultaten kvantifieras är det möjligt att göra en 
statistisk generalisering. Oftast är dock inte intervjupersonerna slumpmässigt utvalda och då 
kan resultatet generaliseras till hela populationen. Analytisk generalisering betyder att man 
gör en väl genomtänkt bedömning om i vilken utsträckning resultatet kan ge vägledning för 
vad som kan hända i en annan situation. Man analyserar då likheter och skillnader mellan de 
båda situationerna.  
 
Huruvida jag kan dra några generella slutsatser utifrån resultatet av min undersökning är svårt 
att säga. Jag har gjort ett medvetet urval av informanter vilket gör att jag inte kan genomföra 
någon statistisk generalisering. Men eftersom den forskning som jag läst och använt i min 
uppsats i många fall bekräftas av det som jag fått fram i min empiriska undersökning skulle 
jag ändå kunna hävda att studien i sin helhet i viss mån kan gälla för högskolestudenter på 
grundnivå.  
 
Begreppet reliabilitet handlar om en studies trovärdighet. I en kvalitativ intervjustudie, som 
den jag har gjort, handlar det bland annat om typen av frågor som ställs i intervjun, 
exempelvis om man ställer ledande frågor eller på något sätt styr informanten. Även utskriften 
av intervjun kan bidra till hur trovärdig studien blir. Hur mycket gissar man när man tolkar 
vad som sägs i intervjun om det till exempel är dålig kvalitet på bandet? Ofta betraktas 
utskriften av intervjun som det enda pålitliga empiriska datamaterial vilket kan vara vanskligt 
(ibid., s. 213). Vad gäller min undersökning så har jag försökt att låta informanterna prata fritt 
och inte ställa frågor som kan styra hur de svarar samt att vara så noggrann som möjligt vid 
utskrifterna av intervjuerna, för att studien ska bli så trovärdig som möjligt.  
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När det gäller validitet, vilket betyder ungefär giltighet, så är även det något som berör flera 
stadier av en intervjuundersökning. Validiteten av en undersökning beror på flera faktorer, 
bl.a. hur adekvat planeringen är och vilka metoder som används, tillförlitligheten hos 
intervjupersonerna samt hur utskriften av intervjuerna görs (ibid., s. 214). Det handlar om en 
ständig kontroll och ifrågasättande av det arbete man håller på med. Detta är även det något 
som jag har haft i tankarna då jag genomfört min undersökning. 
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5. Redovisning av undersökning 
 
Jag kommer att utgå ifrån mina frågeställningar när jag nu redovisar resultatet av 
intervjuundersökningen.  
 
Först ger jag en kort redovisning av resultatet av min inledande enkätundersökning. 
 
 

5.1 Resultatet av enkätundersökningen 
 
Enkäten besvarades av 23 kvinnor och 20 män som alla är födda mellan 1967 och 1988. 
Majoriteten av de svarande är dock född på 1980-talet. Både när det gäller 
universitetsbiblioteket och folkbiblioteket så svarade 41 personer att de någon gång besöker 
biblioteket i fråga. Endast två personer svarade att de aldrig gör det. Fördelningen över hur 
ofta de svarande besöker de olika biblioteken visas i figur 1 nedan. Majoriteten uppger att de 
besöker universitetsbiblioteket och folkbiblioteket någon gång per vecka. 
 

Figur 1
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Fördelningen över vad de svarande gör när de besöker de olika biblioteken visas i figur 2 
nedan.  
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Figur 2
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De flesta studenterna i enkätundersökningen har svarat att de lånar, både när det gäller 
universitetsbiblioteket och folkbiblioteket. Den näst vanligaste sysselsättningen, på båda 
biblioteken, är att studera. När det gäller universitetsbiblioteket så är den tredje vanligaste 
sysselsättningen att kopiera eller skriva ut från dator, medan det på folkbiblioteket är fråga i 
informationsdisken som kommer på tredje plats. 
 
 

5.2 Universitetsbiblioteket 
 

5.2.1 Förväntningar på universitetsbiblioteket 
 
Den största förväntningen som alla de intervjuade har är att all deras kurslitteratur ska finnas 
på universitetsbiblioteket. Böckerna ska finnas i flera exemplar och det ska finnas (minst) ett 
referensexemplar av varje titel. Flera av informanterna tycker att universitetsbiblioteket ska 
vara en bra studieplats, med många läsplatser, tysta läsesalar, grupprum och datorer.  
 
”… ett bra universitetsbibliotek ska ju vara en bra studieplats, men framför allt så ska det ju 
finnas mycket litteratur, man ska hitta det man vill ha. ” (Inf. 2) 
 
Samma informant tycker att det ska finnas ”allt” på universitetsbiblioteket. Med det menar 
hon all kurslitteratur, men även annan litteratur så att man ska kunna fördjupa sig.  
 
”Det ska vara en sån djungel där man kan hitta allt man behöver.” (Inf. 2) 
 
Gemensamt för alla informanterna är att de förväntningar de har på universitetsbiblioteket 
handlar om böcker och studieplatser. Att det finns kopiatorer och datorer med 
utskriftsmöjligeter verkar även det vara något som ses som självklart. Flera av de intervjuade 
förmedlar en slags känsla av att det finns så mycket mer än detta på universitetsbiblioteket, 
men att de inte har fått grepp om det själva. En informant säger att hon tror att hon kommer 
att använda universitetsbiblioteket mer och på flera olika sätt när hon senare ska skriva 
uppsatser på högre nivå (Inf. 3). En annan berättar att när hon i tidigare kurser skrivit uppsats 
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så har hon använt mer än kursbokshyllan på universitetsbiblioteket, till exempel en av 
bibliotekets specialavdelningar, och för att söka artiklar (Inf. 7). 
 

5.2.2 Användning av universitetsbiblioteket 
 
Alla informanterna besöker universitetsbiblioteket minst en gång i veckan, ofta fler. De går 
gärna dit i samband med föreläsningarna eftersom huvudbiblioteket ligger i direkt anslutning 
till skolan. Alla går enbart dit i studiesyfte. En av informanterna berättar att hon tidigare, när 
hon var yngre, även använde det som ett socialt rum dit hon gick och alltid kunde vänta sig att 
träffa på någon hon kände. Numera är hon dock mer fokuserad på studierna och går bara dit 
och gör det hon ska, så fort som möjligt (Inf. 5). En annan av de intervjuade tycker också att 
man delvis kan se universitetsbiblioteket som en social mötesplats eftersom hon ofta går dit 
med någon hon känner eller träffar på någon hon känner när hon är där (Inf. 7). 
 
De flesta av de intervjuade har varit på någon form av biblioteksintroduktion i början av sina 
studier, men flera säger sig inte komma ihåg så mycket av det. Det är en av informanterna 
som inte har gått någon sådan kurs, men hon vill väldigt gärna göra det eftersom hon känner 
sig mycket osäker på hur man söker och hittar i bibliotekets samlingar och tror att en sådan 
kurs kan hjälpa henne med det (Inf. 2).  
 
Universitetsbiblioteket verkar annars av de flesta informanterna främst användas för att låna 
kurslitteratur, men en del sitter även där och studerar. Speciellt om endast referensexemplaret 
av en viss bok finns kvar, så sitter man gärna där och läser det. En informant nämner att han 
endast brukar låna sekundärlitteraturen på universitetsbiblioteket och försöka köpa de 
skönlitterära böckerna (Inf. 1). 
 
Många av informanterna har tillgång till Internet hemma och brukar med hjälp av bibliotekens 
online-kataloger ta reda på innan de går hemifrån var någonstans böckerna de är ute efter 
finns, och går sedan till det biblioteket.   
 

5.2.3 Upplevelse av universitetsbiblioteket 
 
En av informanterna berättar att hon tycker att hon känner en stor respekt för 
universitetsbiblioteket, ”… för det känns så stort och främmande innan man har lärt sig hur 
det funkar, det är svårare att lära sig hur det funkar…” (Inf. 2). Hon berättar vidare att hon har 
sina små ställen dit hon går, men att hon samtidigt har en känsla av att det finns mycket 
outforskat. Denna känsla berättar flera av informanterna om.  
 
Annars så berättar de flesta om att de upplever universitetsbiblioteket som ett bra ställe. Några 
upplever att det är svårt att hitta på universitetsbiblioteket: ”Lite förvirrande i hyllorna, har 
inte riktigt lärt mig systemet än, trots att jag har varit här väldigt många gånger.” (Inf. 6) 
Medan andra tycker att det är logiskt uppbyggt och relativt lätt att lära sig att hitta. En 
informant påpekar särskilt att bibliotekets katalog är väldigt bra och användbar (Inf. 5). De 
som sitter på universitetsbiblioteket och studerar uppskattar mycket att det är så tyst och lugnt, 
att man kan få studiero där.   
 
Vad gäller personalens hjälpsamhet så tycker de flesta att de blir mycket bra bemötta de 
gånger de ber om hjälp med något, att personalen är trevlig och professionell.  
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5.3 Folkbiblioteket 
 

5.3.1 Förväntningar på folkbiblioteket 
 
Förväntningarna på folkbiblioteket verkar vara lite mer spretiga hos informanterna. De flesta 
tycks koppla samman folkbiblioteket med främst skönlitterära böcker, men i någon mån 
förväntar de sig att hitta även andra kursböcker där. Några nämner de olika arrangemang som 
anordnas på stadsbiblioteket ibland, t.ex. konserter, poesiuppläsningar, författarfrukostar, 
utställningar och föredrag. Några brukar besöka sådana arrangemang, andra säger sig gärna 
vilja, men har inte hunnit med det hittills. Ett par av de intervjuade poängterar vikten av att 
allt är gratis på folkbiblioteket. ”… att det är så viktigt med ett ställe som är gratis, som är till 
för alla och som är öppet.” (Inf. 5) Samma informant tycker att folkbiblioteket både ska vara 
en informationscentral och en mötesplats.  
 
En informant har förväntningen att det ska vara lätt att hitta på folkbiblioteket och den 
förväntningen har hon inte på universitetsbiblioteket, vilket hon motiverar så här: 
”Folkbiblioteket är för folket och det ska ju inte vara för krångligt.” (Inf. 2) 
 
I övrigt är det liknande förväntningar som på universitetsbiblioteket. Man förväntar sig att 
böckerna som man behöver ska finnas och att man snabbt ska kunna få hjälp om man 
behöver. Inte bara kurslitteratur förväntas finnas, utan här förväntar man sig att hitta även 
andra typer av litteratur. ”En mix av allt” som en informant uttrycker det (Inf. 7).  
 

5.3.2 Användning av folkbiblioteket 
 
Alla de intervjuade använder folkbiblioteket minst någon gång i veckan, några av dem flera 
gånger i veckan. De använder dels det stora huvudbiblioteket som ligger centralt och mycket 
nära skolan där de har sina föreläsningar. Men flera av informanterna besöker även de 
filialbibliotek som ligger i närheten av där de bor.  
 
En av informanterna, som flyttat till sin studieort bara en termin tidigare, berättar hur han ofta 
hamnar på stadsbiblioteket när han har varit inne i stan i andra ärenden. Detta hände inte lika 
ofta i den staden han kommer ifrån, vilket han förklarar med att han inte har lika mycket 
kompisar nu och därmed mer tid att disponera själv. Han tycker om att bara gå runt och 
botanisera bland hyllorna, vilket han finner inspirerande (Inf. 1). Det är alltså inte endast i 
studiesyfte han går dit, utan även för sitt eget nöjes skull. Detta är något som flera av 
informanterna vittnar om, folkbiblioteket används för annat än endast för studier. Flera ser det 
som en mötesplats, ett ställe man kan stämma träff med vänner och familj på. Man kan sitta 
där och läsa tidskrifter tillsammans eller fika på kaféet till exempel. En av informanterna, som 
har egna barn, använder även folkbiblioteket som ett ställe dit hon går för att umgås med sina 
barn på. Hon går ofta dit med sin dotter och låter henne leka på barnavdelningen en stund (Inf. 
2).  
 
”Det funkar som en mötesplats också för mig. Jag kan stämma träff där också, och veta att det 
inget gör om man blir sittande där. Det finns liksom möjlighet att slå ihjäl tiden där. Så att det 
är en väldigt bra mötesplats mitt i stan, centralt och så.” (Inf. 5) 
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Precis som universitetsbiblioteket så används folkbiblioteket även som studieplats och för att 
låna kurslitteratur på. Många föredrar att låna böckerna på stadsbiblioteket framför 
universitetsbiblioteket, om de finns tillgängliga på båda ställena, eftersom man oftast har 
längre lånetid och slipper förseningsavgifter på stadsbiblioteket. 
 
Besöken på folkbiblioteket kan vara mer spontana än vad de är på universitetsbiblioteket för 
några informanter. En talar om att ”man kanske är lite lättare i sinnet på stadsbiblioteket än 
här så” (Inf. 6). Detta kan resultera i att man kanske lånar med sig även andra böcker än just 
de man kom för att låna, menar hon.   
 
Detta gäller dock inte alla mina informanter, utan några berättar att de går raka vägen till 
hyllan där boken de är ute efter står, lånar den och sedan går därifrån direkt.  
 

5.3.3 Upplevelse av folkbiblioteket 
 
De allra flesta av mina informanter har en mycket positiv bild av folkbiblioteket och av sina 
upplevelser där. ”Jag älskar stadsbiblioteket! Det gör jag. Det är väldigt uppskattat.” (Inf. 6) 
 
Flera av informanterna tycker att det är lättare att trivas på stadsbiblioteket än på 
universitetsbiblioteket. Det känns mer som hemma och har inte lika mycket känslan av 
skolarbete över sig. Eftersom det finns mycket tidningar, tidskrifter och musik så är det lätt att 
sitta där och slappna av berättar någon (Inf. 7). Där finns inte heller samma känsla av att man 
måste vara tyst, utan det är mer tillåtet att prata, berättar en annan (Inf. 6). 
 
Stadsbiblioteket upplevs också som ljust, trevligt, öppet och mysigt. En tycker att det känns 
lite som hemma till och med (Inf. 2). En annan av informanterna upplever stadsbiblioteket 
som lättillgängligt och jämför då med andra kulturinstitutioner, t.ex. museum, vilka hon inte 
tycker är lika lättillgängliga. På biblioteket finns något för alla, menar hon (Inf. 5).   
 
En person uttrycker en positiv förvåning över att det finns så mycket på det lilla 
stadsdelsbiblioteket hon brukar besöka. Hon hittar det mesta hon behöver där, berättar hon 
(Inf. 7).  
 
För övrigt så upplever i stort sett alla att de blir bra bemötta av personalen och att det är lätt 
att hitta på folkbiblioteket. Det upplevs som positivt att det är så mycket olika typer av 
människor på stadsbiblioteket; barn, ungdomar, studenter, pensionärer och andra.  
 
 

5.4 Jämförelse av förväntningar, användning och upplevelse av 
universitetsbiblioteket och folkbiblioteket 
 
Den största skillnaden mellan universitetsbiblioteket och folkbiblioteket verkar för nästan alla 
informanterna vara syftet med besöken. Universitetsbiblioteket används i stort sett endast i 
studiesyfte, medan besöken på folkbiblioteken har flera syften. De verkar även ha lite olika 
förväntningar på de olika biblioteken. På ett sätt har man större förväntningar på 
universitetsbiblioteket, där ska finnas all kurslitteratur. ”Ja, jag har inte lika höga 
förväntningar på stadsbiblioteket och det känns som att där kan jag mer acceptera om de inte 
har nåt. Här blir jag förbannad om de inte har nånting då.” (Inf. 3) Några tycker också att man 
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kan förvänta sig större kompetens hos personalen på universitetsbiblioteket, men vad det 
innebär kunde jag inte riktigt få något bra svar på.  
 
Å andra sidan är förväntningarna på stadsbiblioteket större i andra avseenden. Man förväntar 
sig en större bredd och att stadsbiblioteket ska fylla fler olika funktioner än vad 
universitetsbiblioteket gör, t.ex. som kulturcentrum och socialt centrum.  
 
Flera berättar att de får en öppnare känsla av stadsbiblioteket, att det mer är till för alla 
människor medan universitetsbiblioteket är starkare knutet till arbete och studier.  
 
Någon upplever universitetsbiblioteket som mer modernt än folkbiblioteket. Som exempel på 
det nämner han att det finns automatiska återlämningsmaskiner på universitetsbiblioteket 
vilket det inte gör på stadsbiblioteket.  
 
Majoriteten av de intervjuade menar att de är mer målinriktade när de besöker 
universitetsbiblioteket. När de går dit så vet de precis vad de är ute efter och gör endast det, 
lånar eller studerar. På stadsbiblioteket kan de vara mer impulsiva och låna böcker, musik 
eller film som de kanske inte tänkt på att göra innan de gick dit. Det händer även oftare att de 
sätter sig ner och bläddrar lite i böckerna där, vilket inte händer på universitetsbiblioteket. 
Alla vittnar om en mer avslappnad stämning på stadsbiblioteket.  
 
En av informanterna berättar att han hellre går och sätter sig och studerar på stadsbiblioteket 
än på universitetsbiblioteket: ”Kanske för att det är mer skola här, att man vill komma ifrån 
skolmiljön lite mer. Se andra människor.” (Inf. 4) Annars verkar de flesta mer använda 
universitetsbiblioteket som studieplats än vad de gör med folkbiblioteket.  
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6. Analys och diskussion 
 
I det här kapitlet kommer jag att koppla samman resultatet av undersökningen med den 
litteratur och övrig tidigare forskning som jag tagit upp i kapitel 2. Jag kommer att diskutera 
likheter och skillnader mellan min undersökning och tidigare, t.ex. Thórsteinsdóttirs forskning 
om distansstudenters informationssökningsbeteende. Jag kommer även att diskutera resultatet 
av min undersökning utifrån Andersson och Skot- Hansens modell över folkbibliotekets fyra 
funktioner. Slutligen kommer jag att diskutera hur de två bibliotekstypernas uppdrag, mål och 
visioner, som jag tagit upp i kapitel 3, överensstämmer med mina informanters uppfattning 
och användning av biblioteken.  
 
 

6.1 Högskolebiblioteket 
 

6.1.1 Förväntningar  
 
I rapporten Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra högskolebibliotek 
framgår att de flesta studenterna i den undersökningen har en tämligen traditionell syn på 
biblioteket, vilket innebär att det är bibliotekslokalerna och dess tryckta medier som är 
viktigast för dem (Petersson 1998, s. 40). Detta stämmer väl överens med studenterna i min 
egen undersökning. Deras förväntningar på högskolebiblioteket handlar mestadels om böcker 
och studieplatser, samtidigt som flera av dem har känslan av att det finns mycket där som de 
inte känner till och som de skulle kunna få nytta av vid studier på högre nivå. Det handlar 
förmodligen mycket om att studerandegruppen inte är någon enhetlig grupp, utan att det 
skiljer mycket beroende på vilket ämnesområde man studerar inom och vilken nivå man är på. 
Den bilden bekräftas i både BIBSAM- rapporten Tusen studenter om biblioteket: vanor, 
attityder och krav samt i Peterssons rapport.  För studenter på grundnivå, utan 
uppsatsskrivande och med en komplett kurslitteraturlista att gå efter, så är det dessa 
förväntningar man har; att litteraturen ska finnas i tillräckligt med exemplar samt att man ska 
kunna sitta på biblioteket och studera. Behovet av databaser och tillgång till elektroniska 
tidskrifter osv. är förmodligen inte särskilt stort för dessa studenter, vilket gör att man inte 
heller har den förväntningen på biblioteket.  
 

6.1.2 Användning 
 
I artikeln De studerande och biblioteken, publicerad 2002, framkommer att 70 % av 
undersökningens högskolestudenter använder något högskolebibliotek minst en gång i 
månaden (Nowé, Berglund & Höglund 2002, s. 372-373). Detta bekräftas i min undersökning 
av enkätsvaren som visar att en stor majoritet besöker högskolebiblioteket någon gång i 
månaden eller oftare. Jag antar att det faktum att ett av högskolebiblioteken ligger i direkt 
anslutning till skolan där mina informanter har sina föreläsningar, har en viss betydelse för att 
de går dit så pass ofta. Flera säger också att de gärna går dit i anslutning till 
föreläsningstillfällena. Alla går endast dit i studiesyfte, och för att knyta an till Andersson och 
Skot- Hansens modell över (folk)bibliotekets fyra funktioner, så kan man tolka detta som att 
studenterna ser högskolebiblioteket som främst ett kunskapscenter och i viss mån 
informationscenter. Några kan även på något sätt se högskolebiblioteket som en mötesplats, 
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men det är ändå alltid i samband med studier de går dit, så synen på högskolebiblioteket som 
socialt center är inte särdeles aktuell i det här fallet. Kanske har det återigen att göra med 
vilket ämne man läser och hur studierna är upplagda, med grupparbeten och liknande. Mina 
informanter läser en kurs där inget, eller mycket lite grupparbete ingår. I Tusen studenter om 
biblioteket framkommer även där att studenterna använder biblioteket som mötesplats, dock 
framgår det inte riktigt på vilket sätt de menar.  
 

6.1.3 Upplevelse 
 
I Thórsteinsdóttirs avhandling The information seeking behavior of distance students berättar 
en av de intervjuade studenterna att hon upplever högskolebiblioteket som stort och 
skrämmande och att hon därför hellre går till folkbiblioteket i så stor utsträckning som 
möjligt. Detta är en bild av högskolebiblioteket som även framkommer i min intervjustudie. 
Högskolebiblioteket upplevs som svårtillgängligt och en känsla av att inte känna till allt som 
finns där verkar utbredd bland dem jag samtalat med. Har detta att göra med bristande 
användarundervisning på biblioteket? Eller är det så att så länge man klarar sig med 
folkbiblioteket och de platser på högskolebiblioteket som man känner till, t.ex. läsesalen och 
kursbokshyllan när det gäller flera av mina informanter, så bryr man sig inte om att ta reda på 
hur man kan använda biblioteket på fler sätt. Det skulle även kunna bero på bristande 
samverkan mellan institutionerna och biblioteket. Det framgår av Peterssons rapport 
Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra högskolebibliotek att hur 
studenternas attityder till biblioteksanvändning ser ut till stor del beror på faktorer som ligger 
utanför biblioteket, t.ex. pedagogiskt upplägg och lärarpåverkan.  
 
 

6.2 Folkbiblioteket 
 

6.2.1 Förväntningar 
 
Studenterna som jag har intervjuat anser att de, som studenter, kan förvänta sig samma service 
på folkbiblioteket som på högskolebiblioteket. De reflekterar exempelvis inte över hur de 
olika bibliotekstyperna är finansierade. Detta stämmer överens med vad som framkommer i 
Ett bildat folk (1995, s. 76). Här diskuteras problemet huruvida folkbiblioteket, som är 
kommunalt finansierat, ska anpassa sina samlingar och resurser efter högskolestuderandes 
behov, trots att det är en grupp som inte tillhör folkbibliotekets primära målgrupper. 
 
En av mina informanter har förväntningen att folkbiblioteket både ska vara ett 
informationscenter och en mötesplats, alltså två av de fyra roller som beskrivs av Andersson 
och Skot- Hansen. Det ska vara lätt att hitta på folkbiblioteket tycker en annan av de 
intervjuade.  
 

6.2.2 Användning 
 
Användningen av folkbiblioteket verkar skilja sig en del från användningen av 
högskolebiblioteket när det gäller de studenter jag har intervjuat. Frekvensen på användandet 
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skiljer sig dock inte nämnvärt mellan de båda bibliotekstyperna. Alla som jag intervjuat 
besöker något folkbibliotek minst en gång i veckan, några av dem ännu oftare. Även enkäten 
visar att endast ett fåtal går till folkbiblioteket mer sällan än någon gång per månad. Den 
litteratur jag har läst visar också att studerandegruppen utgör en mycket stor del av 
folkbibliotekens användare. Eftersom jag i min intervjustudie har frågat hur studenterna 
använder biblioteket rent allmänt, och inte bara i studiesyfte, så får jag eventuellt en lite annan 
bild, än den som träder fram i litteraturen, där man mest varit ute efter att se på 
studerandegruppen och dess behov i studiesyfte. Alla mina informanter använder dock 
folkbiblioteket i studiesyfte, på ungefär samma sätt som högskolebiblioteket. De lånar 
kurslitteratur där och en del sitter där och studerar. Men de flesta använder folkbiblioteket 
även till annat. Flera ser det som en naturlig mötesplats, där man kan träffas och bläddra i 
tidningar, fika osv. Några besöker även kulturella arrangemang, såsom utställningar, 
föreläsningar och konserter. Kopplar man samman detta med Andersson och Skot- Hansens 
modell över bibliotekets fyra funktioner, så ser man att alla dessa funktioner finns 
representerade i mina informanters syn på och användning av folkbiblioteket. Biblioteket 
används som kunskapscentrum (de lånar kurslitteratur och sitter där och studerar), 
informationscentrum (de inhämtar information där), socialt centrum (de använder biblioteket 
som mötesplats) samt kulturellt centrum (de tar del av bibliotekets kulturella arrangemang).  
 
I artikeln Vad gör folk på biblioteket? som finns publicerad i SOM- undersökningen 2000, 
menar författarna att studenter i större utsträckning än andra användargrupper använder de 
flesta av bibliotekets tjänster, förutom kulturarrangemang och lån av barnböcker. Detta 
stämmer i viss mån med vad mina informanter berättar. Det är endast en av dem som har egna 
barn och därför den enda som lånar barnböcker. Några berättar visserligen att de ibland 
besöker de arrangemang som biblioteket anordnar, men här framgår även att det snarare 
handlar om att man vill besöka dem och tycker att det är bra att det finns, men samtidigt att 
man själv inte anser sig ha tillräckligt med tid till att besöka dem i den utsträckning man 
skulle önska. Detta tycker jag låter tämligen logiskt i och med att man som student ofta har 
mycket att göra, speciellt om man arbetar extra vid sidan av studierna. Å andra sidan är ju 
arrangemang på biblioteket oftast gratis, vilket skulle kunna locka just studenter vars ekonomi 
ofta är mycket snäv.  
 
Klaz Arvidsons användarundersökning vid Alingsås folkbibliotek visar att de vanligaste 
sysselsättningarna för studenter i åldersgruppen 20-44 år, var att låna litteratur, kopiera, läsa 
tidskrifter, leta i uppslagsverk samt leta i datorkatalogen. Detta stämmer på ett ungefär 
överens med vad studenterna i min undersökning använder folkbiblioteket till. De använder 
folkbiblioteket, precis som högskolebiblioteket, främst för att låna böcker samt som 
studieplats. Detta kan återigen ha att göra med, när det gäller mina informanter åtminstone, att 
de inte känner att de har tid att göra andra saker på biblioteket än just de studierelaterade. 
Flera berättar också om det, att de tidigare, när de inte studerade alls eller läste någon annan 
kurs med mindre kurslitteratur, att de då använde biblioteket på fler sätt än de gör nu. De 
lånade till exempel mer litteratur för nöjesläsning än vad de gör nu. Detta skulle även det 
kunna vara specifikt för studerande på litteraturvetenskap, då de har väldigt mycket både 
skönlitteratur och sekundärlitteratur som ingår i kursen.  
 

6.2.3 Upplevelse 
 
I Thórsteinsdóttirs artikel Folkbiblioteket och attityder gentemot studerande som 
användargrupp, upplever de intervjuade personerna att de studerande kan delas in i tre olika 
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grupper, beroende på hur mycket av personalens tid de tar i anspråk. Det är de studenter som 
upptar mycket av personalens tid genom att ställa många och svåra frågor, det är de som 
frågar, men som vet precis vad de är ute efter och det är de som överhuvudtaget inte frågar 
personalen, utan klarar sig själva och eventuellt använder läsplatserna. De studenter som jag 
har intervjuat kan placeras i de två senare grupperna. Majoriteten av mina informanter berättar 
att de klarar sig i stort sett själv på biblioteket. De frågar endast om enklare saker som var de 
hittar en specifik bok och liknande. Min tolkning är att det återigen handlar om att de är 
studenter som läser litteraturvetenskap och vars litteratur är av sådan art att den ofta finns på 
folkbiblioteken samt att de endast behöver utgå från sina kurslitteraturlistor för att hitta 
litteraturen.  
 
De allra flesta av de studenter som jag intervjuat har en mycket positiv syn på folkbiblioteket. 
De tycker att det är lätt att känna sig hemma där, man kan slappna av och miljön präglas inte 
lika mycket av skolarbete på samma sätt som på högskolebiblioteket. Huruvida studenterna i 
de undersökningar jag läst om har samma positiva bild av folkbiblioteket, vet jag inte så 
mycket om, då det inte direkt framkommer i litteraturen. Endast i Thósteinsdóttirs avhandling 
får man en fingervisning om att folkbiblioteket upplevs som mycket positivt. Flera av de 
intervjuade uttryckte en förvåning och positiv överraskning över hur mycket som verkligen 
gick att få tag i på folkbiblioteket. Personalen upplevdes också som hjälpsam och 
tillmötesgående.  
 
 

6.3 Jämförelse mellan högskolebiblioteket och folkbiblioteket 
 
Några av mina informanter uttrycker att de använder folkbiblioteket och högskolebiblioteket 
på olika sätt. Några menar att de är mer målinriktade när de besöker högskolebiblioteket 
jämfört med folkbiblioteket. På folkbiblioteket är det lättare att ”strosa runt” och det händer 
oftare att de lånar saker som de inte hade planerat i förväg. Mina informanter upplever också 
de båda biblioteken olika. De talar exempelvis om att personalen på högskolebiblioteket 
upplevs som mer professionell, det är en mer avslappnad stämning på folkbiblioteket, 
högskolebiblioteket upplevs som skrämmande och så vidare. Detta trots att de på 
högskolebiblioteket tillhör den uttalat primära målgruppen, medan de på folkbiblioteket är en 
grupp som i stort sett inte nämns i måldokument och liknande.  
 
I måldokumenten för de högskolebibliotek som jag har granskat talas om ett pedagogiskt 
förhållningssätt, att man vill utveckla och fördjupa studenternas informationskompetens samt 
att personalen skall hjälpa användarna så att de på egen hand ska kunna utföra 
informationssökningar. Det handlar där mycket om ”hjälp till självhjälp”. Detta är ingenting 
som nämns så tydligt i folkbibliotekens biblioteksplaner. En av mina informanter har lagt 
märke till just denna skillnad mellan folk- och högskolebiblioteket och berättar hur hon på 
högskolebiblioteket oftast får en hänvisning om vart hon ska gå, medan på folkbiblioteket 
följer personalen med till hyllan (Inf. 2). 
 
En av de största skillnaderna mellan Thórsteinsdóttirs undersökning om distansstudenters 
informationsbeteende och min undersökning handlar om vilken tillgång man har till olika 
typer av bibliotek. Distansstudenterna har, beroende på bostadsort, skilda förutsättningar för 
att få tag i den litteratur som krävs och detta har naturligtvis även betydelse för vilket 
bibliotek man använder sig av. Finns det inget högskolebibliotek i närheten så är man 
hänvisad till sitt folkbibliotek, eller den service som värdhögskolans bibliotek tillhandahåller. 
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I min undersökning handlar problemet snarare om att det finns för få exemplar av varje titel 
på kurslitteraturlistan än att det inte finns tillgång till böckerna alls. För att lokalisera var 
böckerna finns använder de sig av online-katalogerna och beger sig sedan till det bibliotek där 
boken finns, vare sig det är högskolebiblioteket eller folkbiblioteket. Flera av mina 
informanter föredrog att använda folkbiblioteket i så stor utsträckning som möjligt, vilket 
stämmer bra överens med Thórsteinsdóttirs undersökning, men inte med den engelska 
undersökning som hon refererar till i sin bok. Där framkom att majoriteten av de svarande 
studenterna i undersökningen inte ansåg att folkbiblioteket var en tillräcklig resurs i 
jämförelse med andra bibliotekstyper (Thórsteinsdóttir 2005, s. 235).  
 
 

6.4 Undersökningen i relation till bibliotekens uppdrag och mål 
 
Som det står i KB/ BIBSAM och SCB:s skrift Forskningsbiblioteken 2005, så är 
högskolebibliotekens primära målgrupper studenter, lärare och forskare på det egna lärosätet. 
Detta är även den primära målgruppen som nämns i de högskolebiblioteks måldokument som 
jag tagit del av, men där nämns även att biblioteket ska vara öppet även för allmänheten. På 
frågan om vem man anser att högskolebiblioteket är till för, svarade några av mina 
informanter att de tycker att det är till för studenter i första hand. Lika många anser 
högskolebiblioteket vara till för ”alla”. Några trodde att icke-studenter överhuvudtaget inte 
kunde få lånekort på högskolebiblioteket.  
 
Folkbiblioteket däremot ansåg alla mina informanter vara till för alla människor, oavsett ålder 
och bakgrund. Detta stämmer väl överens med vad som står i dels Bibliotekslagen, dels i 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest samt i de biblioteksplaner jag granskat. I 
biblioteksplanerna nämns endast på ett ställe, i Malmö stadsbiblioteks biblioteksplan från 
2005, högskolestudenter som en grupp att lägga särskild fokus på. Betyder detta att 
högskolestudenterna inte ingår i de andra folkbibliotekens primära målgrupp, eller skall man 
tolka det som att den gruppen innefattas i ”alla”? Mina informanter ansåg att de, som 
studenter, kunde förvänta sig samma service på folkbiblioteket som på högskolebiblioteket.  
 
Folkbiblioteket som offentlig mötesplats, kulturinstitution och utbildningsresurs är sådant som 
nämns i biblioteksplanerna och det är även sådant som studenterna jag intervjuat talar om och 
förknippar med folkbiblioteket. Likaså nämns gratisprincipen i folkbibliotekens 
biblioteksplaner, och även det tar några av mina informanter upp som en mycket viktig 
princip för biblioteken.  
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7. Slutsatser 
 
 

7.1 Vad sägs i några biblioteks måldokument om 
studerandegruppen? 
 
I måldokumenten för de högskolebibliotek som jag undersökt beskrivs, inte särdeles 
förvånande, studenter vid det egna lärosätet som en del av bibliotekens primära målgrupper.  
 
När det gäller måldokumenten för de folkbibliotek jag har granskat så nämns endast gruppen 
högskolestudenter på ett ställe, nämligen i Malmö Stadsbiblioteks biblioteksplan. I övrigt 
nämns gruppen överhuvudtaget inte. Dock beskrivs biblioteken som öppna för alla, vilket 
även betonas i Bibliotekslagen och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, och det borde då även 
innefatta gruppen högskolestudenter.  
 
 

7.2 Vad har de intervjuade högskolestudenterna för förväntningar 
på högskolebiblioteket respektive folkbiblioteket? 
 
Mina informanter har, i likhet med vad som framkommit i tidigare studier en något 
traditionell syn på vad ett bibliotek är. De förväntar sig av högskolebiblioteket att där ska 
finnas böcker och läsplatser. Samtidigt skall sägas att studerandegruppen inte är någon 
enhetlig grupp utan förväntningar och användning av biblioteket skiljer sig åt beroende på 
bl.a. ämne och nivå på studierna. Den grupp jag har undersökt är en grupp som använder 
bibliotek i stor utsträckning, men förväntningarna handlar ändå i stort sett endast om att 
kurslitteraturen ska finnas tillgänglig, att det ska finnas läsplatser, datorer och möjlighet till 
kopiering och datautskrift.  
 
Förväntningarna på folkbiblioteket skiljer sig inte stort från förväntningarna på 
högskolebiblioteket hos mina informanter. De anser sig kunna förvänta sig samma service på 
båda biblioteken. Förväntningarna kan på ett sätt beskrivas som högre på folkbiblioteket då 
flera av mina informanter uppgav att förväntar sig att folkbiblioteket skall ha flera funktioner 
än endast ett ställe med kurslitteratur. De ser även folkbiblioteket som ett kulturellt centrum 
och en social mötesplats. Å andra sidan har man högre förväntningar på högskolebiblioteket, 
men då gäller det istället kompetensnivån hos personalen, vilken några av informanterna anser 
bör vara högre på högskolebiblioteket.  
 
 

7.3 Hur använder de högskolebiblioteket respektive folkbiblioteket? 
 
Jag har medvetet valt informanter som uppgett att de besöker både högskolebiblioteket och 
folkbiblioteket minst någon gång i veckan. Högskolebiblioteket används endast i studiesyfte. 
Informanterna lånar kurslitteratur och sitter i vissa fall där och studerar. Användningen av 
folkbiblioteket ser dock något annorlunda ut. Folkbiblioteket används visserligen till stor del i 
studiesyfte, på samma sätt som högskolebiblioteket, men det används även i fler syften. Flera 
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informanter ser det som en social mötesplats, ett kulturellt centrum eller som ett slags öppet 
vardagsrum dit man kan gå och fördriva lite tid själv, eller tillsammans med andra.  
 
 

7.4 Hur skiljer sig användandet åt mellan högskolebiblioteket och 
folkbiblioteket? 
 
Den största skillnaden i användandet av de båda biblioteken är det som jag nämnt i 
föregående avsnitt, att folkbiblioteket används i flera olika syften än endast studiesyfte. Några 
av mina informanter menar att de är mer målinriktade när de besöker högskolebiblioteket 
jämfört med folkbiblioteket. De menar att på högskolebiblioteket vet de precis vad de ska 
göra och det händer sällan att de gör något utöver detta när de är där. På folkbiblioteket 
händer det oftare att de ”strosar runt” och bläddrar i böcker lite på måfå. En av informanterna 
har upplevt en skillnad i förhållningssätt gentemot låntagare på högskolebiblioteket respektive 
folkbiblioteket. Detta handlar om att personalen på högskolebiblioteket hellre ger en 
hänvisning om var exempelvis boken finns, medan de på folkbiblioteket följer med till hyllan 
och hämtar boken. Detta något som går igen i bibliotekens måldokument, där det i 
högskolebibliotekens måldokument står beskrivet hur man vill hjälpa studenterna att lära sig 
söka och hitta själva i biblioteket. I folkbibliotekens måldokument däremot, finns inte denna 
målsättning beskriven i lika stor utsträckning.  
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad några storanvändande högskolestudenter har för 
förväntningar på samt hur de använder och upplever högskole- respektive folkbiblioteket. 
Dessutom har jag ställt detta mot hur de båda bibliotekstypernas uppdrag och mål ser ut.  
 
Utifrån mitt syfte har jag formulerat fyra frågeställningar som jag vill försöka besvara i 
uppsatsen: 
 

- Vad sägs i några biblioteks måldokument om studerandegruppen? 
 

- Vad har de intervjuade högskolestudenterna för förväntningar på folkbiblioteket 
respektive högskolebiblioteket? 

 
- Hur använder de folkbiblioteket respektive högskolebiblioteket? 

 
- Hur skiljer sig användandet åt mellan folkbiblioteket och högskolebiblioteket? 

 
Den litteratur och tidigare forskning jag funnit relevant för uppsatsen handlar om studerande 
och högskolebibliotek, studerande och folkbibliotek, folkbibliotekets roller och betydelse för 
människors vardagsliv, samt om distansstudenters informationsförsörjning.  
 
Vad gäller studerande och högskolebibliotek så beskriver jag bl.a. några 
användarundersökningar som gjorts i ämnet. Dessa visar bland annat att studenter främst 
använder högskolebiblioteket för sina studier, men även som mötesplats. Studentgruppen är 
inte någon homogen grupp utan beroende på utbildningsnivå, ämne och uppsatsskrivande så 
utnyttjar man biblioteket olika. Det framkommer även att studenter generellt har en relativt 
traditionell syn på biblioteket, där det är bibliotekets lokaler, dess tryckta medier och personal 
som är viktigast. 
 
Även när det gäller litteratur om högskolestudenter och folkbibliotek tar jag upp några 
användarundersökningar som gjorts i ämnet. Dessa visar att högskolestudenter är en stor 
grupp av folkbibliotekens användare. De vanligaste sysselsättningarna var att låna fack- och 
skönlitteratur, kopiera, läsa tidskrifter, leta i uppslagsverk samt leta i datorkatalogen. 
Folkbiblioteket används av studenterna i första hand i studiesyfte. Att högskolestudenter kan 
uppfattas som ett problem på folkbiblioteket skriver Gudrún Thorsteinsdóttir om i en artikel. 
Högskolestudenter ställer höga krav på folkbiblioteket och tar upp mycket av personalens tid, 
menar de informanter som intervjuats i undersökningen. Jag beskriver även ett projekt som 
genomförts i Skåne och handlade om hur folkbiblioteken kan arbeta för att tillgodose 
högskolestudenters behov.  
 
Folkbibliotekets fyra funktioner beskrivs i boken Gør biblioteket en forskel? De fyra 
funktionerna är biblioteket som socialt center, kulturellt center, kunskapscenter samt 
informationscenter.  
 
Gudrún Thórsteinsdóttir beskriver i sin avhandling de speciella förutsättningar som gäller för 
distansstudenters informationsförsörjning. Hennes undersökning visar bl.a. att, i likhet med 
tidigare undersökningar, majoriteten av informanterna ser biblioteket som sin viktigaste plats 
att hitta information på. De informanter som bodde i städer med högskolebibliotek valde 
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vilket bibliotek de använde utifrån faktorer som tillgång på information, kvalitén på servicen 
samt vana.  
 
I uppsatsen beskriver jag även hur folkbibliotekens och högskolebibliotekens uppdrag och 
mål ser ut och jag har granskat några specifika biblioteks måldokument och biblioteksplaner. 
Jag har tittat på fyra folkbibliotek: Göteborg, Jönköping, Malmö och Lund, samt fyra 
högskolebibliotek: Göteborgs Universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och 
Uppsala Universitet. 
 
Vad gäller högskolebiblioteken så är dessa måldokument relativt lika. De primära 
målgrupperna är forskare, studerande, lärare och distansstudenter vid det egna lärosätet, men 
man ska även vara en del av det omgivande samhället och biblioteket ska vara tillgängligt för 
alla. Man talar även om att man ska vara en pedagogisk resurs och biblioteket ska hjälpa 
användarna att själva söka efter information. Jag beskriver även i detta avsnitt ett par 
diskussioner som förts om högskolebibliotekets uppdrag.  
 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest beskriver i stora drag folkbibliotekens uppdrag och mål. I 
manifestet understryks att biblioteket är till för alla oavsett kön, ålder, ras, religion, 
nationalitet, språk eller samhällsklass. Folkbibliotekets huvuduppgifter beskrivs i manifestet 
som att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. 
 
De biblioteksplaner och måldokument som jag har tittat på överensstämmer i stort med 
UNESCO:s manifest, men här går man även in på mer detaljer. I övrigt nämns sådant som att 
biblioteket ska vara en aktiv del i det lokala kulturlivet, det ska stimulera intresset för läsning 
och litteratur för barn, ungdomar och vuxna, det ska vara en offentlig mötesplats, en 
samhällsresurs och en utbildningsresurs. Endast ett folkbibliotek av de jag granskat tar upp 
studerandegruppen som specifik målgrupp. Jag beskriver även här en diskussion som förts 
angående folkbibliotekens uppdrag.  
 
Jag har valt att använda mig av den kvalitativa intervjun som metod för min empiriska 
undersökning eftersom jag vill gå in på djupet och få förståelse för problemet. För att hitta de 
personer jag ville intervjua delades en mycket kortfattad enkät ut bland studerande på B-
kursen i Litteraturvetenskap i Göteborg. Utifrån svaren på denna enkät kontaktade jag några 
studenter som jag sedan intervjuade. Sammanlagt genomförde jag sju intervjuer. Enkät samt 
intervjuguide bifogas som bilaga till uppsatsen.  
 
Två diagram beskriver kort svaren jag fick på enkäterna. Dessa visar att de allra flesta besöker 
både folkbiblioteket och högskolebiblioteket någon gång per vecka. De vanligaste 
sysselsättningarna är att låna samt att sitta där och studera.  
 
I intervjuerna framkommer vad informanterna har för förväntningar på högskole- respektive 
folkbibliotek, hur de använder de båda biblioteken, vad de har för upplevelse av de båda 
biblioteken samt vilka skillnader de upplever mellan de båda bibliotekstyperna.  
 
Mina informanter har, liksom även framkommer i litteraturen, en tämligen traditionell syn på 
biblioteket. Förväntningarna handlar främst om böcker och studieplatser. De är flitiga 
besökare av både högskolebiblioteket och folkbiblioteket. Högskolebiblioteket används endast 
i studiesyfte, medan folkbiblioteket även används i andra syften, t.ex. som social mötesplats 
eller för besök på kulturella arrangemang.  
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Resultatet av den här studien i sin helhet skulle kunna hävdas vara giltig för 
högskolestudenter på grundnivå, då resultaten av min empiriska undersökning på många sätt 
bekräftar det som framkommit i den litteratur och forskning som jag läst och använt i 
uppsatsen.  
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Bilaga 1 
 

Enkät om biblioteksvanor 
 
 
1. Är du… 
 

Kvinna □ Man □ 
 
 
2. Vilket år är du född? ……………………………… 
 
 
3. Hur många poäng har du sedan tidigare från högskola/universitet? .............................. 
 
 
4. Besöker du någon gång något universitetsbibliotek?    
 

Ja  □ Nej  □ 
 
 
5. Om ja, ungefär hur ofta besöker du universitetsbiblioteket?  
 

Flera gånger per vecka   □ 

Någon gång per vecka   □ 

Någon gång per månad   □  

Mer sällan    □ 
 
 
6. Om du besöker universitetsbiblioteket, vad gör du oftast där? Flera svar möjliga. 
 

Lånar    □ 

Studerar    □ 

Träffar kompisar   □ 

Kopierar/ skriver ut från dator  □ 

Sitter vid datorarbetsplats  □ 

Frågar i informationsdisken  □ 

Läser tidskrifter   □ 

Använder Internet   □ 
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Annat    □ 
 
7. Besöker du någon gång något folkbibliotek? (Stadsbibliotek, stadsdelsbibliotek)
   

Ja  □   Nej  □ 
 
 
8. Om ja, ungefär hur ofta besöker du folkbiblioteket?   
 

Flera gånger per vecka   □     

Någon gång per vecka   □     

Någon gång per månad   □ 

Mer sällan    □  
 
 
9. Om du besöker folkbiblioteket, vad gör du oftast där? Flera svar möjliga. 
 

Lånar    □ 

Studerar    □ 

Träffar kompisar   □ 

Kopierar/ skriver ut från dator  □ 

Sitter vid datorarbetsplats  □ 

Frågar i informationsdisken  □ 

Läser tidskrifter   □ 

Använder Internet   □ 

Annat    □ 
 
 
10. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en ca 45 min. lång intervju som handlar 
om dina biblioteksvanor? 
 

Ja  □   Nej  □ 
 
 
11. Namn: ……………………………… 
 
12. Telefonnummer: ……………………………… 
 
 
Jag kommer att kontakta dem jag vill intervjua inom en vecka för att bestämma tid. 
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Stort tack för din värdefulla medverkan!    
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
 
Berätta lite kort om dig själv 
 
Anknyt till enkätsvaren 
 
Bor du i Göteborg? Har du bott här under hela studietiden? 
 
Vad har du läst tidigare? Något på högre nivå än A-nivå? 
 
Har du skrivit uppsats? 
 
Hur ser du på dina studier? Var det naturligt att börja studera? 
 
Är dina föräldrar akademiker? 
 
Tar du studiemedel för dina studier? 
 
Jobbar du extra vid sidan av studierna? 
 
Har du alltid haft ett bok-/ läsintresse? 
 
Är du intresserad av kultur i största allmänhet? 
 
Vad tänker du på när du hör ordet bibliotek? 
 

Frågor om universitetsbiblioteket (UB) 
 
Anknyt till enkätsvaren 
 
Varför går du till UB? 
 
Vilket bibliotek går du oftast till av universitetsbiblioteken? Använder du flera? 
 
Vad förväntar du dig av UB? 
 
Vad gör du när du är där? 
 
Hur ser ett typiskt besök ut? 
 
Hur ofta går du dit? 
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Hur länge brukar du vara där? 
 
Gör du flera saker där? 
 
I vilket syfte går du dit? 
 
Går du dit ensam? 
 
Hur upplever du ditt besök på UB? Personalen? Lokalerna? Helhetsintryck? 
 
Känner du dig välkommen? 
 
Brukar du fråga personalen eller klarar du dig själv? 
 
Är du oftast nöjd med ditt besök på UB? 
 
Vem är UB till för enligt dig? 
 

Frågor om folkbiblioteket (stadsbiblioteket) 
 
Anknyt till enkätsvaren 
 
Varför går du till stadsbiblioteket? 
 
Vilket bibliotek använder du mest, stadsbiblioteket eller filial? Använder du flera? 
 
Vad förväntar du dig av stadsbiblioteket? 
 
Vad gör du när du är där? 
 
Hur ser ett typiskt besök ut? 
 
Hur ofta går du dit? 
 
Hur länge brukar du vara där? 
 
Gör du flera olika saker där? 
 
I vilket syfte går du dit? 
 
Går du dit ensam? 
 
Hur upplever du ditt besök på stadsbiblioteket? Personalens hjälpsamhet, lokalerna, 
helhetsintrycket? 
 
Känner du dig välkommen? 
 
Brukar du fråga personalen om hjälp eller klarar du dig själv? 
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Är du oftast nöjd med ditt besök? 
 
Vem är stadsbiblioteket till för enligt dig? 
 

Jämförelse 
 
Vilket bibliotek använder du mest? Varför? 
 
Vilka skillnader ser du på biblioteken? 
 
Använder du dem på olika sätt?  
 
Använder du biblioteken i olika syften? 
 
Varför är det så tror du? 
 
Förväntar du dig samma service på de båda biblioteken? 
 
Varför/ varför inte? 
 
Vad bestämmer till vilket bibliotek du går? 
 
 
 
 
 
 
 


