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Abstract: Learning Resource Centre, or LRC, is an international 

phenomenon and a response to the changing society that 
came with the development of information technology. The 
LRC concept spread internationally during the 1990s and 
began to influence Swedish collage libraries at the end of the 
decade.  

 
The main purpose of this study is to analyze if and how 
Swedish college libraries have incorporated the LRC 
concept. Is there a Swedish LRC model? Is the LRC concept 
still interesting or was it a trend that is now out of date? 
Interviews with eleven people from six college libraries aim 
to show how they define the concept LRC and how it has 
been integrated in to their organisations.  

 
In order to explain how these six collage libraries have 
related to and developed their own LRC concept an 
organisational theory with a mythical perspective has been 
used. This perspective is related to an institutional 
perspective and is presented by the Norwegian professors 
Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness and Kjell 
Arne Røvik in Organisationsteori i offentlig sektor. 

 
This study concludes that there is no Swedish model, 
however there are some undeniably Swedish characteristics. 
The concept LRC is never or seldom used and the activities 
connected to LRC have become ordinary activities at college 
libraries. The substance of the LRC remains and has 
improved the chances for use of and collaboration within the 
organisation.  
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1. Inledning 
 
När jag var en användare av Karlstads högskolebibliotek för drygt fem år sedan var 
bibliotekets miljö annorlunda än vad den är idag. Biblioteket gick jag till för att låna 
böcker och att studera ostört. I biblioteket åt jag medhavd mat i smyg och irriterades på 
personer som pratade högt. Att prata högt och tala i mobil i biblioteket var för mig 
obegripligt. Biblioteket var en tyst plats som med sunt förnuft respekterades. Idag 
befinner jag mig på samma bibliotek fast inrymt i en ny större byggnad och som 
biblioteksanställd. Numera fikas, pratas det i mobil och diskuteras livligt. Det är en 
lokal med ett hav av studieplatser och datorer, en arbetsplats och möteslokal som jag 
kallar ett modernt universitetsbibliotek. Med modernt avser jag en verksamhet som är i 
tiden som erbjuder det senaste inom området. Karlstads universitetsbibliotek heter 
Karlstads universitetsbibliotek medan Borås högskolebibliotek heter Bibliotek & 
läranderesurser och på Kungliga tekniska högskolans bibliotek finns en avdelning som 
kallas Learning lab. Varför använder sig somliga bibliotek av andra namn eller 
undernamn och vissa ingetdera? Är det olika slags verksamhet som speglar sig bakom 
namnen?  
 
Högre utbildningars biblioteksverksamhet har genomgått större förändringar på kort tid. 
Informationsteknologins framväxt har varit en stor faktor till att högskolebiblioteken, en 
term som används gemensamt för både högskole- och universitetsbibliotek (Wikipedia), 
fått en annan roll och biblioteksbyggnaden en annan funktion. Med respons på de 
samhällsförändringar och nya behov som följt med utvecklingen under de senaste 
decennierna har flera högskolebibliotek vidareutvecklat den traditionella 
biblioteksverksamheten till Learning Resource Centre, hädanefter förkortat LRC. Med 
traditionell biblioteksverksamhet avser jag en verksamhet som funnits länge och som 
ändrats långsamt över en längre tidsperiod. En verksamhet som följer utvecklingen och 
med ett innehåll som ses som självklart. 
 
I England växte LRC-konceptet fram under 1990-talet och kom därefter att inspirera 
svenska högskolebibliotek. Grundmotivet med ett LRC är att skapa ett centrum 
innehållande olika slag av funktioner och resurser: stöd och hjälpmedel som gynnar 
studenten i hela dens lärandeprocess. Genom att integrera IT och pedagogiska 
verksamheter i biblioteket främjar det inte bara studenten utan även hela lärosätet. Det 
blir kostnadsmässigt effektivare att samla alla resurser och utöka samarbetet inom 
lärosätet (Hamrin & Lundberg 2005, bilaga 1). För mig är ett idealiskt LRC en 
verksamhet som utgår från ett bibliotek där IT och pedagogiska verksamheter verkar i 
anslutning till eller i biblioteket. Det är lärosätets mittpunkt, en plats som erbjuder olika 
sorters hjälp, stöd och support. Det är studentens arbetsverkstad, en lokal där studenten 
finner alla de redskap som behövs och kan arbeta i för att fullfölja sina studier. Men det 
är inte bara en arbetsplats utan också en miljö att umgås i.  
 
Det finns flera varianter av LRC och den här uppsatsen avser klargöra vad LRC kan 
vara.  
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1.1 Bakgrund 
 
Här ges en kort bakgrundsbild i högskolebibliotekens utveckling i Sverige under de 
senaste årtiondena, vilka diskussioner som förts och vad som påverkat 
högskolebibliotekens förändring. Avsikten är att ge läsaren en förståelse för vad som 
påverkat, hur och varför LRC växt fram.  
 
Under 1980-talet började stora förändringar ske i västvärlden inom högre lärosäten. Ett 
kunskapssamhälle växte fram och studentantalet blev större. Utbildningarna förändrades 
från ”elitutbildning” till ”massutbildning”. Det skulle komma att resultera i nödvändiga 
förändringar inom de svenska högskolebiblioteken (Gellerstam 1999, s. 91-92).  
 
I den offentliga utredningen En kreativ studiemiljö: högskolebiblioteket som pedagogisk 
resurs (SOU 1991:72) lyfts högskolebibliotekets pedagogiska roll och resursutnyttjande 
fram i syfte att förbättra kvalitén på utbildningarna. Bland de pedagogiska resurserna 
betonas studentarbetsplatser, bibliotekets tillgänglighet, samarbete med lärare och 
bibliotekens integrering i lärosätet. Likaså framhålls den inre miljön: en kreativ 
studiemiljö. Biblioteket lyfts fram som en pedagogisk resurs och inte som en 
serviceinrättning. Det är faktorer sett utifrån studentens behov (SOU 1991:72, s. 8-11).  
 
Biblioteksfrågorna fick uppmärksamhet men dessvärre ingen större effekt. Svenska 
högskolebibliotek oroade sig för hur de skulle handskas med utvecklingen och såg stora 
problem (Gellerstam 1999, s. 93-94). IT-utvecklingens snabba framfart påverkade 
högskolebibliotekens arbete och ifrågasatte bibliotekens funktion. Det ställdes höga 
krav och snabba lösningar av högskolebiblioteken. Det pågick internationella 
konferenser, diskussioner och utredningar hur högskolebiblioteken skulle möta 
utvecklingen (Hagerlid 1996, 7-11).  
 
I Storbritannien 1993 publicerades Follett-rapporten (Hagerlid 1996, s. 7): en utredning 
kring högskolebibliotekens förhållanden i landet och förslag till åtgärder för IT-
utveckling och biblioteksservice för studenterna. Rapporten resulterade i stora framtida 
investeringar för bibliotek i hela Storbritannien. Svenska BIBSAM1 influerades av 
rapporten och påbörjade år 1994 en utredning kring högskolebibliotekens utveckling i 
Sverige med studentperspektivet i fokus. Utredningen resulterade i fyra delrapporter och 
en slutrapport: Studenternas bibliotek: en analys av högskolebibliotekens utveckling 
(Hagerlid 1996). Utredningen visar att studentantalet växt radikalt och studentens behov 
förändrats. För att möta utvecklingen kom utredningen fram till, liksom tidigare 
utredning En kreativ studiemiljö (SOU 1991:72), att högskolebiblioteket som 
pedagogisk resurs var nödvändigt att framhävas och integreras i utbildningarna. 
Studenter och lärare behövde lära sig använda biblioteket bättre. Studieplatser och 
grupprum till studenterna framhölls som viktiga. Det ansågs nödvändigt att rusta upp 
biblioteken (Hagerlid 1996, s. 3, 7-11).  
 
Högskoleverket gav 1999 ut arbetsrapporten Studentperspektiv2. I rapporten diskuteras 
främst definitionen studentperspektiv och hur högre lärosäten kan möta studentens 
behov. I ett avsnitt, Helhet och en lärande miljö, påpekas betydelsen av att hela lärosätet 

                                                 
1 Avdelningen för Kungliga bibliotekets nationella samordning och utveckling (Kungliga biblioteket) 
2 En del i Högskoleverkets projekt Studentperspektiv på verksamheten vid universitet och högskolor 
(Petersson 1999, s. 5) 
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bör arbeta mot samma mål för att tillgodose studentens behov. Speciellt nämns 
högskolebibliotekets roll i sammanhanget och i rapporten hänvisas till det som 
utredningen Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996) lyfte fram som betydande: integrera 
biblioteket som pedagogisk resurs i lärosätet, men framhäv också biblioteket som en 
utbildningsinstitution snarare än en serviceinstitution. Göran Gellerstam, 
universitetslektor vid Lunds universitet (Lunds universitet), spinner vidare på det i 
Information åt alla: en hörnsten i högskolans uppdrag (1999), ett kapitel i en 
debattskrift från Rådet för högskoleutbildning. Gellerstam menar på att alla inte förstår 
att högskolebiblioteken har en betydande roll utan ser bara biblioteken som en plats med 
en samling böcker. Gellerstam menar vidare att högskoleverkets arbetsrapport 
Studentperspektiv (Petersson 1999) visar att alla inte har insett eller förstått bibliotekens 
nya roll i högskolans pedagogiska process under 1990-talet. Jämfört med andra delar på 
ett lärosäte är biblioteket den institution som förändrats mest under 1990-talet skriver 
Gellerstam (Gellerstam 1999, s. 89-90).  
 
Efter Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996) genomgick högskolebiblioteken stora 
förändringar och några år efter fick Gellerstam i uppdrag av BIBSAM att följa upp och 
se vad som skett efter utredningen. Det resulterade i Den första uppgiften (Gellerstam 
2001, s. 3). Gellerstam skriver om högskolebibliotekens förändrade roll och beskriver 
biblioteken som ”utbildningsinstitutioner och lärande miljöer” (2001, s. 4). Gellerstam 
försöker visa på att samverkan mellan bibliotek och lärosäte är nödvändigt och att 
biblioteket är aktörer i lärosätets pedagogiska arbete. För att det ska vara möjligt måste 
det finnas riktlinjer för biblioteket och lärosätet att jobba efter. Bibliotekens 
uppdragsgivare är även tvungna att se biblioteken som aktörer i den pedagogiska 
processen och ”som en integrerad del i den akademiska verksamheten” (2001, s. 4). 
Detta har varit en svår uppgift för biblioteken. Det har inte heller varit lätt att övertyga 
uppdragsgivare och arkitekter om att upprätta nya byggnader som svarar mot studentens 
behov. Trots detta har flera bibliotek rustats upp och byggts efter de behov biblioteken 
eftersträvar att möta. Flera nya personalkategorier har också tillkommit i biblioteket. 
Gellerstam framhäver att biblioteken har blivit aktörer i skapandet av lärandemiljöer 
och i den pedagogiska processen (2001, s. 6-7).  
 

1.2 Problembeskrivning  
 
Högskolebibliotek har internationellt genomgått stora förändringar på kort tid. Det var i 
synnerhet under 1990-talets första del som utvecklingen tog fart och 
högskolebiblioteken i Sverige insåg att de behövde förändras för att inte halka efter. 
Framförallt på grund av de samhällsförändringar som pågick till följd av 
informationsteknikens utveckling och högskoleutbildningarnas pedagogiska ombildning 
(Hagerlid 1996, s. 7-11). Hur har då högskolebiblioteken hanterat omställningarna? 
Under 1990-talet började LRC-konceptet växa fram i England som ett svar på 
utvecklingen. Motiveringen och drivkraften var att samla alla resurser på ett ställe och 
bilda ett resurscentrum till fördel för studenten. Integrera flera verksamheter och vidga 
personalkategorin inom samma byggnad för att höja kvalitén på utbildningen. Detta 
skulle också bidra till kostnadseffektiva insatser för hela lärosätet. Inte långt efter togs 
konceptet in i den svenska biblioteksvärlden (Oyston 2002, s. ix). Jag finner det 
intressant att se hur det ser ut idag, hur konceptet har integrerats och om det finns ett 
enhetligt LRC-koncept i Sverige. Jag vill med uppsatsen försöka öka förståelsen för vad 
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ett LRC är, men framförallt se hur konceptet präglat svenska högskolebibliotek och om 
LRC-konceptet fortfarande är aktuellt. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur LRC-konceptet integrerats och präglat 
svenska högskolebibliotek. Syftet är tänkt att besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 
 

 1. Varför LRC: vilka faktorer har bidragit till dess spridning?  
 

 2. Vad utmärker ett LRC: finns det ett svenskt koncept? 
 

 3. Vilken betydelse har organisation, verksamhet och namn för ett LRC?  
 

 
För att ta reda på det har jag granskat svenska högskolebibliotek som menar sig ha 
integrerat LRC-konceptet. Uppsatsen förväntas bidra med kännedom om LRC-
konceptet främst utifrån respondenters upplevelser och syn på konceptet kopplat till 
respektive arbetsplats. Jag finner ett särskilt intresse att ta reda på hur konceptet upplevs 
av personer som är bekant med en LRC-verksamhet därför att det saknas en generell 
utvärdering om hur konceptet präglat svenska högskolebibliotek.  
 

1.4 Definitioner 
 
Koncept beskrivs i Nationalencyklopedin (2007) som en idé, ett ”förberedande utkast, 
manuskript eller annat underlag för en senare upprättad handling”. I uppsatsen avses 
LRC vara ett koncept av idéer som högskolebibliotek kan ta till och forma efter lokala 
förutsättningar för att bli ett så kallat LRC.   
 
LRC-konceptet är komplext och det finns flera varianter och olika benämningar. Några 
av de namn som nämns i Encyclopedia of Library and Information Science (Drake 
2003) är “learning centre”, “learning resource center”, “multimedia center”, 
“multimedia learning centre”, ”resource centre” och “library resource centre” (2003, s. 
1535). I uppsatsen går samtliga benämningar under begreppet LRC för att göra det 
tydligare. Det förekommer dock att termen learning centres används synonymt. Det 
beror på att författaren eller författarna, till det verk som refereras till, använder den 
benämningen och det kan ha betydelse för eller avser spegla den verksamhet som 
bedrivs.  
 
LRC-konceptet i denna uppsats förhåller sig till Encyclopedia of Library and 
Information Science (2003) definition. Där står att i LRC-konceptet ska fokus vara 
lärandeprocessen och riktas mot både studenter och fakultetspersonal. LRC ser olika ut 
beroende på institutioners infrastrukturer, lokala behov och förutsättningar. LRC 
beskrivs som en miljö under ständig pågående utveckling och likställs med ett 
shoppingcenter där service finns efter kundens intresse. Syftet med ett LRC är att 
uppmuntra till självständigt lärande, underlätta för studenten i lärandeprocessen och 
erbjuda varierande miljöer för individuella studier, från små och stora grupparbeten till 
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hela klasser. Det ska tillhandahålla ett brett utbud av tillbehör och utrustning ”for the 
production and reproduction of software by and for teachers and pupils: transparencies, 
films, sound recordings, slide-tape sequences, photocopying, photography, and 
videotapes” (2003, s. 1520). LRC är en sammanslagning av fyra olika 
serviceinrättningar: ”a library; audiovisual services; nontraditional learning activities; 
instructional development” (2003, s. 1516). Förvandlingen från traditionell till ny 
biblioteksverksamhet beskrivs som en pågående process som har pågått under årtionden 
och gör fortfarande och är långt ifrån färdig. LRC utvecklas fortfarande och erbjuder 
inte bara service för aktuella behov utan är också till för att skapa nya behov (2003, s. 
1515-1516, 1520-1521).  
 
Organisation avser i den här uppsatsen vara följand beskrivning, från 
Nationalencyklopedin (2007), en ”samverkan mellan individer och grupper med 
gemensamma intressen … De flesta organisationer har en uttalat hierarkisk utformning 
med klara skiljelinjer mellan över- och underordnade nivåer för att legitimera och 
underlätta beslutsfattande, ordergivning och kontroll”. I uppsatsen åsyftar termen 
organisation också att tydliggöra olika organisationskonstellationer för att se hur LRC är 
placerat i förhållande till ledningen och övrig biblioteksverksamhet.   
 
Verksamhet beskrivs i Wikipedia (2007) som ”en organiserad enhet som innehar realt, 
humant och finansiellt kapital samt visioner och målsättningar för vad den avser 
åstadkomma”. I den här uppsatsen avser verksamhet likaså vara en organiserad enhet 
liknande beskrivningen ovan men avser mer specifikt vara det som en organisation gör 
och de tjänster som organisationen erbjuder. Det kan vara en aktivitet, funktion eller 
resurs.  
 
Trend beskrivs i Nationalencyklopedin (2007) vara en ”långsiktig förändring i 
samhället” (Nationalencyklopedin 2007, trend). I denna uppsats avser trend vara en 
ström av idéer som visar sig starkt under en viss tid och som påverkar utvecklingen och 
förändringen inom högskolebibliotekens verksamhet. Trend likställs med begreppet 
mode som förändras efter ”samhällets förändrade värderingar och villkor” det är en 
”populär företeelse vid en viss tidpunkt eller under ett visst tidsskede” 
(Nationalencyklopedin 2007, mode).  
 

1.5 Avgränsningar  
 
Uppsatsens undersökning avser inte att lyfta fram traditionella bibliotekstjänster som 
informationstjänster, undervisning, referensarbete etc. trots att det ingår i ett LRC. Den 
fokuserar istället enbart på vad respondenterna i denna uppsats lyfter fram som 
betydande kännetecken för ett LRC.  
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1, Inledning  
Läsaren inleds i ämnet och får problemet beskrivet. Syfte och frågeställningar 
presenteras och betydande begrepp, för uppsatsen, och avgränsningar preciseras.  
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Kapitel 2, Material och metod  
Kapitlet redogör för material och metod samt uppsatsens tillvägagångssätt.  
 
Kapitel 3, Vad är LRC?  
I kapitlet ges en närmare förklaring till LRC-konceptet och dess utveckling. 
 
Kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter  
Här behandlas uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 
 
Kapitel 5, ”LärandeResursCentrum på campus”: ett nationellt samarbetes projekt  
I kapitlet presenteras projektet ”LärandeResursCentrum på campus” och dess betydelse 
för den svenska utvecklingen av LRC.  
 
Kapitel 6, Resultatet av intervjuerna  
Resultatet av intervjuerna redovisas. 
 
Kapitel 7, Analys och diskussion  
Materialet analyseras och diskuteras med hjälp av vald teori (se kapitel 4, Teorietiska 
utgångspunkter).  
 
Kapitel 8, Slutsatser och slutord  
En sammanställning av slutsats och slutord ges och därefter reflektioner kring uppsatsen 
och uppsatsarbetet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.   
 
Kapitel 9, Sammanfattning  
Kapitlet sammanfattar uppsatsen.   
 

2. Material och metod  
 
Följande kapitel är en genomgång av det material som ligger till grund för studien samt 
vilka metoder som använts. Samtidigt redogörs för uppsatsens arbetsprocess. Studien 
bygger på kvalitativa intervjuer kombinerat med dokument- och litteraturstudier. I 
studien har sex bibliotek undersökts och elva intervjuer genomförts.  
 

2.1 Material 
 
Materialet har hittats via databaser eller andras referenser. Artiklarna är mestadels 
framsökta från ISI, LISA, LISTA och Google Scholar. LISA och LISTA valdes därför 
att de båda är ämnesdatabaser inom Biblioteks- och informationsvetenskap och täcker 
stora områden. ISI är en ämnesövergripande databas. Material söktes fram som 
handlade om LRC kopplat till högre utbildningar och hur LRC integrerats och 
definierats vid olika lärosäten internationellt inkluderat Sverige. För att kunna lyfta fram 
LRC ur ett längre tidsperspektiv valdes äldre material inte bort. LRC är ett 
internationellt känt och utbrett koncept. För att begränsa studien valdes USA där LRC 
har sitt ursprung, England som varit Sveriges främsta idékälla, Norge för den forskning 
som tas upp här är undersökningar på Engelska LRC, och slutligen Sverige.  
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Internationellt material som varit centralt i uppsatsen är Centred on learning: academic 
case studies on learning centre development (Oyston 2002). Boken är författad av flera 
skribenter. Med teknologins utveckling och förändrade studieformer har högre lärosäten 
utvecklat learning centres för att passa alla typer av studier och forskning. Författarna 
lyfter fram flera fallstudier om hur learning centres utvecklats vid de fyra engelska 
universiteten Leeds Metropolitan University, Sheffield Hallam University, University of 
Aberdeen och University of Lincoln. Samtliga författare är verksamma vid något av de 
nämnda universiteten och deras positioner är en blandning av direktör, chef, professor, 
forskningsassistent och informationsspecialist. Graham Bulpitt, direktör vid Sheffield 
Hallam Universitys learning centres, är en av dem (2002, s. vii-viii). Bulpitt är en 
central person i förespråkandet av learning centres inte bara i Storbritannien utan också i 
Sverige som han besökt vid ett flertal tillfällen och föreläst om konceptet (Bauer 2003, 
s. 42). 
 
Svenskt material som varit viktigt i uppsatsen är rapporten Projektrapport LRC på 
campus (Hamrin & Lundberg 2005). Rapporten är ett resultat av projektet 
”LärandeResursCentrum på campus”, LRC-projektet, och är ett sammandrag av 
diskussioner och arbeten som fördes under projekttiden samt en analys av projektet. 
Med ekonomiskt stöd och på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet3 
startade år 2003 Stockholms universitet tillsammans med Växjö universitet projektet. I 
projektet deltog personer med biblioteksanknytning som bibliotekschefer, bibliotekarier 
och IT/IKT-pedagoger från tio svenska lärosäten. Projektet skulle verka som en idékälla 
till spridningen av LRC i landet och tillsammans skulle projektgruppen ta fram en 
svensk definition av LRC (2005, s. 1, 4-6).  
 
I teoriavsnittet har boken Organisationsteori för offentlig sektor (Christensen, Lægreid, 
Roness & Røvik 2005) skriven av fyra norska professorer, Tom Christensen, Per 
Lægreid, Paul G. Roness och Kjell Arne Røvik, i statsvetenskap, använts. Författarna 
presenterar ett nyinstitutionellt perspektiv. Det handlar om organisationers förhållande 
till dess omgivningar. Omgivningar som organisationer måste rätta sig efter för att få 
legitimitet och överleva. Utifrån det nyinstitutionella perspektivet har jag använt ett 
mytperspektiv, som de fyra författarna förmedlar. Mytperspektivet är föreställningar om 
omgivningarna och fokuserar på betydelsen av normerna som finns i omgivningarna. 
Med mytperspektivet vill jag förklara hur förändringar sker och vilka konsekvenser som 
följer (2005, s. 76, 87). (Kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter).  
 

2.2 Urval 
 
I urvalet av studieobjekt utgick jag från LRC-projektets kartläggning (Hamrin & 
Lundberg 2005, bilaga 20) över LRC i Sverige. En närmare beskrivning av LRC-
projektet följer i kapitel 5, ”LärandeResursCentrum på campus”: ett nationellt 
samarbetes projekt. Åtta bibliotek ansågs år 2003 ha en LRC-verksamhet eller en 
liknande verksamhet (Hamrin & Lundberg 2005, bilaga 20). Det var ett 
bekvämlighetsurval att välja redan kartlagda LRC i min undersökning. Att göra en egen 
kartläggning skulle ha varit ett allt för omfattande och tidskrävande arbete. I Sverige 

                                                 
3 ”Tidigare myndighet med uppgift att samordna IT-stödd distansutbildning vid universitet och högskolor. 
M. inrättades 2002 och slogs 2006 samman med Rådet för högre utbildning till Myndigheten för nätverk 
och samarbete inom högre utbildning” (Nationalencyklopedin 2007)  
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finns idag 36 stycken statliga högskolor och universitet (Högskoleverket 2007). Till 
varje högskola och universitet hör ett bibliotek. Det skulle dra ut på tiden att först göra 
en kartläggning om vilka av dessa högskolebibliotek som har en LRC-verksamhet eller 
en liknande verksamhet. Dessutom tror jag att det är svårt att dra en gräns vart eller när 
ett bibliotek räknas som ett LRC. Det finns en viss osäkerhet kring LRC-konceptet och 
alla bibliotek kanske inte vet om de ska räknas som ett LRC eller inte av den 
anledningen. De åtta bibliotek som kartlagts av LRC-projektet kändes därför som ett 
självklart val. Jag jobbar själv vid ett av de åtta kartlagda LRC-biblioteken, Karlstads 
universitetsbibliotek, och bestämde av den anledningen att välja bort det biblioteket i 
undersökningen.  
 
Till samtliga sju studieobjekt som blev kvar kontaktade jag respektive chef via e-post. I  
e-brevet klargjordes kort vem jag var, vad jag gör och i vilket syfte brevet skickats ut. 
Jag frågade om jag fick intervjua honom/henne samt ytterligare en för sammanhanget 
lämplig person, gärna ur ledningen. Jag lät chefen välja ut en andra respondent därför 
jag var inte insatt i vilka som arbetar med vad vid respektive studieobjekt. Pål Repstad, 
docent i samhällsvetenskap vid Högskolan i Adger i Norge, menar att det kan innebära 
en risk att låta chefen välja ut en person. Han/hon kan medvetet eller omedvetet välja en 
person till sin egen fördel. Men Repstad menar vidare att risken inte är stor men för att 
minska faran kan man påpeka för chefen vilken typ av personal man vill ha med i 
undersökningen (Repstad 1999, s. 67). Det gjorde jag genom att i e-brevet skriva att jag 
önskade en person som satt i ledningen, varit med i LRC-projektet, jobbat med LRC 
eller liknande. Urvalet gjordes med de kriterier att jag ville ta reda på om det fanns ett 
svenskt LRC-koncept, hur personer som jobbar i en LRC-verksamhet upplever och 
definierar konceptet. Jag utgick från egna erfarenheter, från min arbetsplats, att personer 
med chefs eller andra ansvarspositioner har mest kännedom om detta. Styrkan med 
intervjuer var att jag fick en direktkontakt med personer som arbetar i en LRC-
verksamhet. Sex av sju studieobjekt ställde upp och totalt fick jag ihop elva 
respondenter. Det ansåg jag innebar tillräckligt för att få fram ett bra underlag till 
studien.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Undersökningen baseras på semi-strukturerade intervjuer. Enligt Alan Bryman, 
professor vid Loughborough University i England (Bryman 2002), är det en flexibel 
intervjuprocess. Intervjuformen har passat den här studien. Dels därför att jag har 
intervjuat personer med olika bakgrund och dels för att studieobjekten ser olika ut med 
varierande verksamheter och organisatoriska konstellationer. Jag har gjort en 
intervjuguide (bilaga 1) med frågor efter teman. Frågorna behöver inte följa en viss 
ordning utan ställs utifrån situation. Bryman skriver att det är bra att vara förberedd på 
den miljö som respondenterna ska svara för. Jag har inte sett den fysiska miljön hos 
samtliga studieobjekt men är ändå som jag förstår Bryman insatt i språket (2002, s. 301, 
305) d v s hur studieobjekten verkar generellt eftersom jag arbetat fem år vid ett av de 
åtta kartlagda LRC-biblioteken. Att kvalitativ metod innebär flexibilitet menar även Pål 
Repstad därför att man fångar ”aktörens egna verklighetsuppfattningar, motiv och 
tänkesätt” så realistiskt som möjligt (Repstad 1999, s. 11-12). Det var det jag ville: ta 
fasta på respondenternas egna upplevelser kring LRC-konceptet kopplat till respektive 
studieobjekt.  
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Det hade varit intressant att se hur samtliga sex studieobjekts verksamhet och byggnad 
såg ut. Att få en inblick i lokalerna och miljön hade varit både spännande och givande 
för studien. Studieobjekten ligger utspridda i Sverige. Det jag behövde som underlag i 
studien var framförallt information om verksamheten. Därför ansåg jag det som mindre 
betydande att uppleva verksamheterna på plats och även hur respondenterna uppförde 
sig under intervjuprocessen. Repstad skriver att det inte alltid är möjligt med en nära 
kontakt med studieobjekten men det ger forskaren en ”styrka” i att vidareföra en 
verklighetstrogen bild av studieobjekten till läsaren. En kombination av olika metoder 
ger studien en starkare grund, men för mycket information kan samtidigt göra studien 
mindre hanterbar menar Repstad (1999, s. 11, 21). Jag ville veta hur personer med nära 
anknytning till en LRC-verksamhet uppfattar konceptet LRC och hur det fungerar vid 
högskolebibliotek som integrerat konceptet. Kvalitativa intervjuer ansågs vara den bästa 
metoden för att uppnå uppsatsens syfte. 
 

2.4 Intervjuprocessen  
 
Intervjuerna genomfördes via telefon och tog i genomsnitt 30 minuter. Presentation av 
respondenter och studieobjekt följer i kapitel 6, Resultatet av intervjuerna. 
Intervjufrågorna bygger på intervjuguiden i bilaga 1 som jag arbetade fram innan 
intervjuerna påbörjades. Av de elva intervjuerna genomfördes en pilotintervju. Det var 
den första intervjun. Repstad skriver att intervjuguiden bör ändras efter varje intervju 
beroende på respondenter och studieobjekt (Repstad 1999, s. 64-65). Detta genomfördes 
också i studien genom att några frågor togs bort och andra lades till i efterhand.   
 
Intervjufrågorna utformades efter att jag läst in mig i ämnet och reflekterat över min 
egen arbetsplats. Frågorna täcker medvetet mer än vad studien avser för att jag enklare 
skulle få en helhetsförståelse till studieobjekten i undersökningen. Intervjuguiden har 
delats in i teman: Organisation, Vad utmärker ett LRC?, Namn, Marknadsföring och 
Framtid. Jag valde att undersöka dessa teman för att få en inblick i organisationen, ta 
reda på hur respondenterna uppfattar begreppet, vad respondenterna resonerar kring 
benämningen bibliotek och hur de ser på framtiden. Efter att intervjuerna genomförts 
och resultatet sammanställts visade det sig att frågan om marknadsföring inte var 
lämplig för den här studien. Frågan är intressant, men skulle kunna utgöra en egen 
studie omfångsmässigt. Därför har inte svaret sammanställts i uppsatsens resultat. Jag 
berättade för respondenterna under intervjuprocessen vilket tema som följde för att de 
skulle veta inom vilket område frågorna avsågs. Det bidrar till att svaren inte behöver 
bli snäva utan kan breddas inom det område frågorna avser. Intervjuerna genomfördes 
individuellt med ett undantag där två respondenter, kopplade till studieobjekt 
Vetenskaplig information och lärande (se Kapitel 6, Resultatet av intervjuerna) 
intervjuades tillsammans. Bibliotekschefen vid detta studieobjekt kunde inte medverka, 
istället intervjuades två andra anställda vid studieobjektet. Intervjun genomfördes sent i 
uppsatsskedet och jag såg det som positivt att intervjua två personer samtidigt. En av 
respondenterna verkade som den primära respondenten, medan den andra respondenten 
fyllde på där det ansågs behövas. Båda respondenterna satt tillsammans vid en 
högtalartelefon.  
 
Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades in med en mp3 spelare. Telefonen 
var utrustad med högtalare och mp3 spelaren lades vid telefonen. Var och en av 
respondenterna fick innan intervjun vetskap om att jag spelade in intervjun för min egen 
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skull och att allt sedan skulle raderas. Detta faktum var inte ett problem för någon av 
dem. Ingen av respondenterna har lovats konfidens utan samtliga har medgivit att det 
går bra att referera till dem. Vid enstaka fall ville respondenten se materialet för 
korrekturläsning innan publicering. Fördelen med att spela in intervjuerna var att jag 
slapp anteckna det respondenten sa och istället koncentrera mig på svaren och 
eventuella följdfrågor. De inspelade telefonintervjuerna transkriberade jag sedan 
noggrant för att enkelt kunna gå igenom och analysera intervjuerna. Upprepningar och 
meningsfyllnader har inte tagits med, däremot betoningar.  
 
Under flera av intervjuerna uppkom för mig oförberedda hinder. Trots att jag arbetar vid 
ett av de kartlagda LRC-biblioteken visade det sig att samtliga intervjufrågor inte 
passade in på alla studieobjekt. Studieobjektens organisationskonstellationer såg olika 
ut och vissa vara svåra att greppa. Några av respondenterna såg inte respektive 
studieobjekt som en LRC-verksamhet, utan menade istället att LRC-konceptet idag är 
vad ett modernt högskolebibliotek står för och behöver därför inte kallas för ett LRC.  
 

3. Vad är LRC? 
 
Det här kapitlet tar upp hur LRC-konceptet växt fram och integrerats vid högre 
lärosäten, både nationella och internationella samt hur konceptet uppfattas. Det finns 
ingen forskning eller utvärdering om hur LRC-konceptet generellt har utvecklats och 
präglat högskolebibliotek. Det som finns är ofta beskrivningar över specifika LRC och 
definitioner av konceptet. Materialet är ofta framställningar av personer med nära 
anknytning till LRC. Äldre material har medvetet tagits med för att visa att LRC-
konceptet har funnits i biblioteksdiskussionen under en längre tid och inte är ett nytt 
fenomen. Det görs inga anspråk på att ge en fullständig bild. Kapitlet är uppdelat i tre 
delar: Varför LRC, en kort introduktion kring LRC:s utveckling, Vad utmärker LRC?, 
specifika delar som kännetecknar ett LRC lyfts fram, Vilken betydelse har organisation, 
verksamhet och namn för ett LRC?, visar på LRC:s varierande former. De tre avsnitten 
berör varandra och vissa delar återkommer därför i flera avsnitt.  
 

3.1 Varför LRC? 
 
Teknologins framväxt har bidragit till förändrade utbildningsformer och nya typer av 
studenter. Till följd av det har LRC växt fram. Författarna till boken Centred on 
learning (Oyston 2002) tar upp hur teknologins framfart i samhället och studentens 
förändrade behov påverkat och influerat akademiska bibliotek i England att utvecklas 
mot learning centres (2002, s. vii). Learning centres beskrivs som en respons på den 
utveckling och förändring som skett inom högre utbildning. Författarna visar hur 
studentens roll förändrats på tio år. Antalet studenter har ökat och av dem har det skett 
en tillväxt av halvfartsstuderande. Klasserna har blivit större vilket medfört förändrade 
möjligheter i undervisningen: fler grupparbeten och mindre individuell handledning. 
Allt fler äger egen dator och med uppkoppling mot Internet kan fler arbeta och studera 
hemifrån. Teknologins utveckling har medfört flexibilitet i lärandet och learning centres 
har vuxit fram med den nya livsstil som teknologin bidragit till (2002, s. 1-3, 6-7, 10-
11).  
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Informationsteknologins utveckling är den stora faktorn till bibliotekens förändring 
skriver även Taran Thune, doctoral research fellow, Norwegian School of Management 
BI, och Anne Welle-Strand, Associate Professor, Norwegian School of Management BI, 
i rapporten Infrastruktur for læring: bibliotek og læringsressurssentre i høyere 
utdanning (Thune & Welle-Strand 2000). Författarna har analyserat LRC och hur 
bibliotek vid högre utbildning utvecklats internationellt med fokus på Storbritannien 
som de menar visar upp bra exempel på LRC. Thune och Welle-Strand beskriver LRC 
som ett nytt fenomen. Stora förändringar har skett vad gäller bibliotekens funktion, 
tjänster och resurser. Biblioteken har integrerats med lärosätet och dess funktion har 
ändrats från att ha varit en samling till att bli en tillgång. Den fysiska samlingen har 
minskat och bibliotekets roll har istället blivit en fysisk arena, studentens arbetsplats 
(2000, s. 9, 13-14, 61).  
 
Allt mer information blir tillgänglig elektroniskt och det bidrar till att mer hjälp behövs i 
att hitta och utvärdera elektroniskt material. Det har medfört att bibliotekens 
pedagogiska roll blivit tydligare skriver Eva Huntington, tf bibliotekschef vid Bibliotek 
och läranderesurser, Högskolan i Borås, i Bibliotek & läranderesurser: vad är det 
egentligen? (Huntington 2006, s. 1-2), ett dokument presenterat vid konferensen 
”Mötesplats inför framtiden” som hölls år 2006 i Borås. Bibliotekens roll och 
verksamhet har förändrats radikalt menar Huntington. Flera faktorer har påverkat 
utvecklingen och Huntington poängterar det livslånga lärandet och 
distansutbildningarnas utökning. Det har bidragit till samarbeten över gränser inte bara 
inom lärosätet utan också med folkbibliotek och lärcentra (2006, s. 1-2).  
 
I projektet LärandeResursCentrum på campus (se Kapitel 5: LärandeResursCentrum på 
campus: ett nationellt samarbetes projekt) lyfts inte bara det ökade studentantalet fram 
som en bidragande faktor till LRC:s utveckling utan också en kostnadsfråga som en 
följd av det. Internationellt har finansieringarna till högre utbildning minskat. Genom att 
samla resurser, stöd och hjälpfunktioner på ett ställe kan man enkelt och mer 
kostnadseffektivt lösa problemen menar projektgruppen (Hamrin & Lundberg 2005, 
bilaga 1).  
 
Begreppet LRC har sitt ursprung från 1970-talets community college4 i USA, men då 
var det inte kopplat till högre utbildning. Inte förrän på 1980 eller främst 1990-talet fick 
LRC en annan aktualitet, knutet till högre utbildning. Syfte var att ge studenter, 
fakulteter och anställda support och stödja studenten i lärandet genom att tillhandahålla 
lärande miljöer (Thune & Welle-Strand 2000, s. 13-14).  
 
Sammanfattningsvis framgår att teknologins framväxt och förändrade studieformer är 
de främsta faktorerna till att LRC växt fram. Mer om LRC-konceptet och dess 
verksamhet följer i kommande avsnitt.  
 
 
 

                                                 
4 ”En amerikansk läroanstalt med 2-årig lärokurs som bygger på genomgången high school. Den har som 
regel en stark yrkesinriktning och rekryterar till stor del vuxna som varit ute i arbetslivet ett antal år” 
(Nationalencyklopedin 2007) 
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3.2 Vad utmärker ett LRC? 
 
Vad är skillnaden mellan ett LRC och ett traditionellt bibliotek? Taran Thune och Anne 
Welle-Strand beskriver att i ett LRC är läranderesurser och pedagogiska stödfunktioner 
integrerade. Det finns vägledning för IT-användning, studenten har möjlighet att 
anlägga hela sin arbetsdag i LRC:et, en byggnad som är öppen och flexibelt anpassad 
till olika sorters arbetssituationer och undervisning. I ett traditionellt bibliotek har 
studenten begränsade möjligheter: studieplatser är mestadels placerade i läsesalar eller 
grupprum utan tillgång till datorer, den mesta tiden av studiearbetet får studenten göra 
på annan plats, byggnaderna är vanligtvis inte tillräckligt flexibel för att passa nya 
verksamheter och yrkeskategorin består mer eller mindre enbart av bibliotekarier. 
Thune och Welle-Strand har studerat tio olika LRC i Storbritannien. En skillnad mellan 
de som lyfts fram är att två av universiteten är äldre och fokuserar på forskningsrollen. 
Resterande är ganska nya universitet och lägger tonvikt på rollen som undervisnings- 
och lärandeinstitutioner (Thune & Welle-Strand 2000, s. 17, 41-57).  
 

”As more emphasis is given to independent learning, this accentualtes a 
need for better learning environments and new support structures” 
(2000, s. 141) 

 
skriver Thune och Welle-Strand som menar att bra lärande miljöer är ett måste med de 
behov som växter fram. Generellt är LRC en multi-service organisation inom högre 
utbildning som erbjuder en lärandemiljö med varierande informationsresurser och 
service för att vara en support i det livslånga lärandet (Thune & Welle-Strand 2000, s. 
141).  
 
Learning centre står, enligt författarna till Centred on learning (Oyston 2002), för vad 
det låter: centrum för lärande. Det innebär ett centrum för studentens samtliga 
lärandebehov. I ett learning centre ska det finnas personal med olika kompetens som 
kan ge stöd i olika slags resurser och där man jobbar över gränserna på lärosätet. 
Personalen på ett learning centre ska arbeta nära lärare och vara väl insatt i studentens 
lärandeplan. Learning centre ska vara en plats full av möjligheter och erbjuda olika 
typer av stöd som:  
 

“… networked PCs and associated facilities such as printing, video 
playback, perhaps satellite broadcasting – although these may not be 
significantly different from any modern academic library service” 
(Oyston 2002, s. x-ix). 

 
Det är inte säkert det skiljer sig från ett modernt akademiskt bibliotek skriver författarna 
men menar vidare att:  
 

”Their use, however, will be more distinctive, targeted explicitly at 
meeting learning, not just information needs. Learning centres are likely 
to be the principal location for open-access IT facilities. Networked PCs 
will provide access not just to information resources but to general 
purpose and often more specialist software, and to learning materials 
and programs; they are regarded as powerful but standard tools, not 
something needing special treatment” (Oyston 2002, s. ix).  

 



   

 13

Författarna menar att ett learning centre inte bara ska svara för studentens lärandebehov 
utan också vara en integrerad plats med hjälp och stöd i lärandet. Grundtanken med ett 
learning centre är att höja kvalitén på studentens lärande och det kan göras genom att 
integrera olika typer av stöd. Learning centre ska stödja studentens lärandeprocess och 
erbjuda en miljö med olika slags möjligheter som resurser, information, IT-
tillhörigheter och support i en och samma byggnad. Det ska finnas arbetsplatser för 
både enskilda personer och grupper. Ett learning centre ska bistå med generösa 
öppettider och tillgång till resurser även om man inte fysiskt befinner sig i biblioteket. 
Miljön i ett learning centre är mer öppen för ljud, mat och dryck än vad ett traditionellt 
bibliotek vanligtvis är (Oyston 2002, s. ix, 99-100). En flexibel miljö och inredning 
poängteras i flera artiklar som beskriver specifika LRC. Några exempel visas i texten 
som följer.  
 
I artikeln Learning Resources Center: South Piedmont Community College, Old 
Charlotte Highway Campus, Monroe, NC (Gambon 2004) av Lynn Gambon, 
Information Services Librarian, South Pietmont Community College, beskrivs ett då 
nyöppnat LRC. LRC:et flyttade in i nya lokaler, byggda efter studentens behov. Miljön 
beskrivs som inbjudande, funktionell, aktiv och öppen för ljud. Studiearbetsplatser i 
olika slags konstellationer: för samtal, tysta läseplatser, grupprum och öppna ytor. 
Justerbara dataskärmar vid studiearbetsplatser som enkelt kan skjutas undan om 
studenten vill ha mer yta till annat. Inredningen är genomtänkt för att vara flexibel. 
Gambon understryker att flexibilitet är nyckeln till skapandet av ett framgångsrikt LRC 
(2004, s. 9-10). Don Revill, Head of Learning Services, Liverpool John Moores 
University, beskriver i The Avril Robarts Learning Resource Centre: Liverpool John 
Moores University (Revill 1997) ett då nyöppnat LRC vid Liverpool John Moores 
University: Avril Robarts LRC. Universitetet investerade i ett nyöppnat LRC för att nå 
upp till de mål som eftersträvas vid lärosätet:  
 

”… teaching, learning, research and estates strategies is exemplified by 
the universitys investment in its learning resource centres” (Revill 1997, 
s. 258).  

 
Även Revill beskriver LRC som en central plats för studenten: en mötesplats som 
stimulerar lärandet, där man hittar information och där det finns tillgång till 
studieplatser i olika slags konstellationer. Vissa platser har datorer och tillgång till 
utskriftsmöjligheter. Inredningen är väl genomtänkt: från bord och datorer som är 
placerade för att slippa ögonkontakt till höj och sänkbara stolar. Byggnaden är 
konstruerad att vara flexibel och anpassad för förändringar med flyttbar inredning. 
Revill understryker att Avril Robarts Centre är ett viktigt tillbehör och en stor tillgång 
för universitetets utbildning, lärande och forskning (Revill 1997, s. 258-266). Peter 
Godwin, Academic Services Manager vid South Bank University, beskriver i artikeln IT 
flagship or word-processing shed?: the LRC at South Bank University (Godwin 1998) 
ett då nyöppnat LRC vid South Bank University, England. LRC:et skapades för att 
kunna förse studenterna med den nya tekniska utrustning som behövdes och andra 
behov som följt med utvecklingen. Därför byggdes en ny byggnad som ställde den 
tekniska servicen i centrum. Byggnadens design är gjord för att vara flexibel och möta 
användarens behov (1998, s.182-188).  
 
LRC beskrivs av Thune och Welle-Strand som en fysisk och elektronisk miljö anpassad 
för både studenter och lärare. LRC erbjuder IT-tjänster, bibliotekstjänster, vägledning 
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och undervisning. LRC tillhandahåller ett varierat utbud av informations- och 
läranderesurser. Thune och Welle-Strand menar att ett LRC därför kan ses som både ett 
fysiskt rum och en tjänst. Thune och Welle-Strand visar på högskolebibliotekens 
förändrade roll och de organisatoriska förändringar det medfört. De menar att 
bibliotekens tjänster spelar en stor roll och är en av de viktigaste faktorerna för att 
uppnå hög kvalité vid högre utbildningar (Thune & Welle-Strand 2000, s. 9).  
 
Hamrin och Lundberg beskriver i projektrapporten Projektrapport LRC på Campus 
(Hamrin & Lundberg 2005) att den svenska utformningen av konceptet LRC varierar 
beroende på vilka förutsättningar som finns på varje enskilt lärosäte. LRC-konceptet har 
visat sig i flera varierande former. Syftet med LRC är dock att det betonar ett stöd i 
lärandet riktat mot både lärare och studenter menar Hamrin och Lundberg (2005, s. 4). 
Gunilla Lilie Bauer lyfter i artikeln Lärandets galleria (Bauer 2003) fram läraren som 
en betydande användare av ett LRC.  
 

”Det är här som lärare och forskare får en mötesplats för idé- och 
erfarenhetsutbyte med delvis nytt innehåll och kan prova nya tekniska 
möjligheter i pedagogiken” (Bauer 2003, s. 46) skriver Bauer.  

 
LRC ska vara en stimulerande studieplats där speciellt studenter finner ro till att studera 
både enskilt och i grupp. Studenter och lärare ska mötas av lättillgänglig information 
och med en god service i form av både personlig hjälp och självhjälp. För att det ska 
vara möjligt krävs att det finns personal med varierande kompetens framförallt 
pedagoger, tekniker och informationsspecialister. I ett LRC är biblioteksbyggnaden 
viktig, dess funktion är att vara ett resurscentrum och en mötesplats skriver Bauer. LRC 
är en plats där informationstekniska resurser, specialisthjälp och stöd i olika former 
finns att tillgå. Det ska finnas kompetent personal som kan handskas med resurserna 
och ha vetskap om hur det nyttjas i utbildningarna (Bauer 2003, s. 41-42, 45-46). 
 
I avsnittet har flexibilitet och lärande resurscentrum betonats för att uppnå livslångt 
lärande och hög status på utbildningarna. För att det ska vara möjligt behövs en 
integrerad organisation och verksamhet, närmare om det i följande avsnitt.  
 

3.3 Vilken betydelse har organisation, verksamhet och namn för 
ett LRC? 
 
LRC förekommer i olika slags organisationskonstellationer. Detta avsnitt avser att visa 
på hur LRC organisatoriskt kan se ut, dess betydelse för verksamhetens funktion och 
namnets innebörd. 
 
I artikeln Nya KTHB: ett resurscentrum för lärandet (Swéden 2002) av Annika Swéden 
presenteras KTHB:s nya byggnad som framhålls som ett resurscentrum för lärandet. 
KTHB, Kungliga tekniska högskolans bibliotek, är en del av uppsatsens undersökning 
och en närmare presentation finns i kapitel 6, Resultatet av intervjuerna. Swéden ställer 
frågan och ger svar på varför KTH, Kungliga tekniska högskolan, byggde en ny 
biblioteksbyggnad när det mesta inom KTH:s ämnesområde, framförallt teknik, finns 
elektroniskt. Swéden menar att bibliotekets fysiska miljö idag har utöver den 
traditionella verksamheten en annan funktion: studenternas mötesplats. Ett modernt 
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bibliotek idag associeras med ”liv, öppenhet och tillgänglighet” skriver Swéden. 
Biblioteket ska verka som en resurs för lärandet. Det menar Swéden kommer ur: 
 

”… det kraftigt ökande antalet studenter från början av 1990-talet och 
framöver, det livslånga lärandet med återkommande utbildningsperioder 
i livet och den ökande internationaliseringen med ett ökande antal 
gäststudenter. En stor roll spelar också den förändrade pedagogiken, 
med mer problembaserat lärande och en orientering mot mer projekt- 
och grupparbeten och mindre föreläsningar” (Swedén 2002, s. 101-103).  

 
Detta menar Sweden har vidgat bibliotekens roll och lokalerna i KTHB designas för att 
passa de nya behov som uppkommit. Vid planering av nya biblioteksbyggnader betonar 
Swéden ”flexibilitet” för att enkelt kunna anpassas till framtida behov och önskemål 
(2002, s. 104, 106). Biblioteken har inte bara ändrat funktion utan också miljö. Brian 
Edwards, professor i arkitektur, Heriot-Watt universitetet, Edinburgh, och Biddy Fisher, 
Head of Academic Services and Development, Sheffield Hallam University, visar i 
boken Libraries and learning resource centre (Edwards & Fisher 2002, s. xi, 
baksidestext) hur biblioteksbyggnader förändrat utseende fram till idag. Med nya 
utbildningsformer följer nya krav på bibliotekets verksamhet, men också miljö. Det 
förekommer t.ex. allt fler grupparbeten i utbildningarna. För att studenterna ska kunna 
arbeta i grupp krävs större ytor och bord. Det bästa är en flexibel miljö med möbler som 
går att omorganisera för olika behov skriver författarna. Bibliotek idag innefattas inte 
bara av böcker utan också av IT och multimedia. Det är nödvändigt med 
biblioteksbyggnader som svarar för IT-förändringarna poängterar författarna (2002, s. 
161-163) . 
 
De fyra engelska universiteten Leeds Metropolitan University, Sheffield Hallam 
University, University of Aberdeen och University of Lincoln som tas upp i boken, 
Centred on learning (Oyston 2002) hade inte samma utgångspunkter i skapandet av 
learning centres: olika organisationsmodeller, förutsättningar och strategier. De bästa 
förutsättningarna för en integrering är med en ny byggnad. Med en ny byggnad följer 
bättre förutsättningar av att sätta samman en samling olika funktioner med varierade 
yrkeskompetenser. Sheffield Hallam University hade förmodligen den bästa lösningen 
på en integrering och det var med en ny byggnad där specialister med olika kompetens 
samlades för att tillsammans möta studentens behov. Leeds Metropolitan University och 
University of Lincoln hade möjlighet att planera learning centres utifrån 
ombyggnationer (2002, s. 19, 33).  
 
Vid flera bibliotek, där det skett ombyggnationer eller nybyggen under de senaste åren, 
har ofta LRC-konceptet varit en del i utvecklandet. Nya verksamheter och inriktningar 
mot pedagogik och IT sammanförs med den ”traditionella biblioteksverksamheten” 
(Huntington 2006, s. 1-2). Det sker organisatoriskt olika.  
 

”Ibland löser man det organisatoriskt genom att låta biblioteket vara en 
del av en större enhet medan man ibland låter befintlig 
biblioteksverksamhet bli huvudman för den nya verksamheten” 
(Huntington 2006, s. 2-3) skriver Huntington. 

 
Projektgruppen beskriver LRC:s olika organisatoriska former på följande vis:  
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”Vanligt är att IT-enheten, universitetsbiblioteket och en pedagogisk 
utvecklingsenhet samverkar eller har en gemensam organisation. Det är 
en plats eller en funktion på ett akademiskt lärosäte. LRC kan ses såväl 
som en modell för samarbete som en organisatorisk modell” (Hamrin & 
Lindberg 2005, s. 4). 

 
Det kan alltså vara en del av biblioteket men också vara biblioteket. 
 
Flera bibliotek i Sverige som anammat LRC-konceptet påbörjar det vanligtvis som ett 
projekt eller utvecklar det i samband med nybyggen eller ombyggnationer. Lärandets 
galleria vid Stockholms universitet började som ett projekt. Lärandets galleria är en del 
av uppsatsens undersökning och en närmare presentation finns i kapitel 6, Resultatet av 
intervjuerna. Projektet involverade olika typer av personal: pedagoger, tekniker, 
administratörer och bibliotekarier. Målgruppen var studenter och lärare vid 
universitetet. Tanken med projektet var att skapa ”ett resurscentrum för information och 
lärande” (Bauer 2003, s. 46).  
 
Lidia Westerberg har i magisteruppsatsen Learning Centres – vägen till ett 
framgångsrikt lärande?: en komparativ studie mellan Trollhättan, Malmö 
högskolebibliotek och Adsetts Centre vid Sheffield Hallam (Westerberg 2000) använt ett 
pedagogiskt perspektiv för att ta reda på vilken inverkan pedagogik har i learning 
centres. Learning centres är en ny form av biblioteksbyggnad som erbjuder en rad olika 
service i en och samma byggnad för att passa nya pedagogiska arbetssätt skriver 
Westerberg. Westerbergs slutsatser är att hela lärosätet måste gemensamt arbeta mot 
samma perspektiv. I utvecklandet mot ett learning centre är integrering betydande. Idén 
om ett learning centre ska vara förankrat i hela lärosätet och inte bara utgå från 
biblioteket. Det måste finnas ett centralt beslut. Förutsättningar för lyckade LRC i 
Sverige idag finns inte menar Westerberg p.g.a. ”dagens finansieringssätt, regelverk och 
pedagogik” (2000, s. 53, 58, 60). Jag vill påpeka att den här studien gjordes för sju år 
sedan vilket innebär att förutsättningarna kan ha ändrats. Hanna Franzen och Elina 
Klang framhäver år 2005 i magisteruppsatsen Högskolans hjärta: en undersökning av 
integreringen av Learning Resource Centre/LärandeResursCentrum – verksamheten vid 
tre svenska lärosäten (Franzén & Klang 2005) att LRC-konceptet fortfarande är under 
utveckling i Sverige. Författarna har granskat hur LRC har utformats och integrerats vid 
tre svenska lärosäten. Uppsatsen behandlar LRC i norden och Storbritannien. Även 
Franzen och Klang understryker att om biblioteken ska fungera som en pedagogisk 
resurs gentemot lärosätet krävs integrering. Integrering är en betydande faktor i LRC-
konceptet. Vidare menar författarna att ”Ju mer centralt LRC:et befinner sig 
organisatoriskt, desto bättre förefaller det vara integrerat” (2005, s. 6, 83-84). 
 
Vissa bibliotek som anammar LRC-konceptet byter ut namnet bibliotek till något 
liknande LRC eller lägger till en benämning tillsammans med bibliotek för att förtydliga 
verksamhetens nya roll. Tre av de fyra engelska universiteten som nämns i detta kapitel 
valde i samband med nybygge och ombyggnation en ny benämning på verksamheten: 
Learning and Information Services (Leeds Metropolitan University), Learning Centre 
(Sheffield Hallam University) och Learning Support (University of Lincoln) (Oyston 
2002, 19, 33). Projektgruppen kom fram till att ett svenskt namn skulle kunna vara 
LärandeResursCentrum (Hamrin & Lindberg 2005, bilaga 1).  
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Doris Cruger Dales, professor vid avdelningen för Curriculum and Instruction vid 
Southern Illinois University i Carbondale, artikel Learning Recource Centre’s role in 
the community college system (Dale 1988) är från sent 1980-tal och visar på att 
begreppet LRC redan då innefattade många varianter. Olika namn kan bero på att 
bibliotek vill visa att de intagit nya roller, att de förändrats men Cruger Dale menar på 
att det inte alltid fungerar därför att namnet bibliotek är ett vedertaget begrepp. Cruger 
Dale skriver att namnbyte förmodligen har att göra med att man vill påpeka och visa 
bibliotekets förändrade roll främst för fakulteterna och studenterna. Cruger Dale menar 
dock att ett namnbyte inte är så enkelt. Ett bibliotek är för många redan ett bibliotek och 
namnet spelar egentligen ingen större roll för användaren (1988, s. 232-233).  
 

3.4 Sammanfattning 
 
LRC är internationellt känt och har vuxit fram som en respons på de förändringar som 
teknologins utveckling bidragit till. Fler studenter har lett till färre individuella 
handledningar och till mer självständigt flexibelt lärande. För att uppnå hög kvalité på 
utbildningarna, efter den utveckling som skett, är bra lärandemiljöer och bibliotekens 
tjänster betydande faktorer. LRC beskrivs som ett resurscentrum riktat till studentens 
samtliga lärandebehov. Det ska inte bara svara för studentens informationsbehov utan 
också vara ett stöd i lärandet. LRC finns i olika slags varianter beroende på lokala 
förutsättningar och behov. Gemensamt för samtliga är dock att det är ett stöd i lärandet 
inte bara för studenten utan också läraren. Byggnaden är betydande och ska verka som 
en mötesplats, arbetsplats och erbjuda en blandning av kompetens och möjligheter. Väl 
genomtänkta och flexibla miljöer med en inredning designad för att stimulera 
studentens lärande. Vanligt är att LRC-konceptet anammas vid uppförandet av nya 
biblioteksbyggnader. LRC finns i olika organisationskonstellationer och med varierande 
benämningar. Normalt är att IT och pedagogiska avdelningar sammanförs med 
bibliotek. Samlas alla resurser på ett ställe underlättar det för studenten och blir 
kostnadseffektivare för lärosätet. Men för att det ska lyckas måste biblioteket integreras 
i lärosätet.  
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Syftet med studien är att undersöka högskolebibliotek som integrerat LRC-konceptet i 
verksamheten. Högskolebiblioteken har genomgått stora förändringar på kort tid. För att 
förklara och visa hur högskolebiblioteken förhåller sig idag, med fokus på LRC, har jag 
utifrån en organisationsteori valt ett institutionellt förhållningssätt med hjälp av ett 
mytperspektiv som författarna till boken Organisationsteori för offentlig sektor 
(Christensen et al. 2005) förmedlar. Jag finner mytperspektivet lämpligt för den här 
studien för att tydliggöra förändringar och konsekvenser som skett när 
högskolebibliotek integrerat LRC-konceptet. Detta för att försöka ta reda på hur 
konceptet präglat högskolebibliotek och om konceptet fortfarande är aktuellt eller om 
det kan liknas med en trend d v s att LRC var ett fenomen som användes starkt under en 
viss tid men inte längre.  
 
Högskolebibliotek är offentliga organisationer och därför kommer först en kort 
beskrivning av offentliga organisationer för att sätta mytperspektivet i ett mer förståeligt 
sammanhang. Därefter följer en närmare förklaring till mytperspektivet eller som det 
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också kallas den nyinstitutionella skolan. Hela kapitlet bygger på boken 
Organisationsteori för offentlig sektor (Christensen et al. 2005). 
 

4.1 Offentliga organisationer 
 
Offentliga organisationer skiljer sig från privata organisationer framförallt för att de 
styrs politiskt genom lagar och regler. De drivs inte utifrån ekonomisk vinst utan verkar 
från samhällets intresse. Offentliga organisationer kännetecknas av att de strävar efter 
att nå målsättningar, ofta flera samtidigt. Det är inte ovanligt att offentliga 
organisationer går in i varandra d v s att en stor organisation innehåller flera 
organisationer. Det gör att gränserna kan bli diffusa mellan organisationerna. Utan klara 
linjer kan målsättningarna bli svåra att precisera utan att passera gränserna och målen 
kan därför bli delar i andra organisationer (Christensen et al. 2005, s. 16-17, 102, 111).  
 

4.2 Den nyinstitutionella skolan 
 
Med den nyinstitutionella skolan menas att organisationer är en del av institutionella 
omgivningar. I dessa omgivningar råder normer för hur organisationer förväntas 
formges. Det är regler formade av samhället som organisationer tvingas vara beskaffade 
med. För att organisationer ska få erkännande av omgivningarna räcker det inte enbart 
att organisationerna är effektiva och framgångsrika utan de måste också följa dessa 
”socialt skapade normer” (Christensen et al. 2005, s. 76) trots att det inte alltid gynnar 
organisationen. Det förekommer att organisationer skyltar med att de följer dessa 
normer, men agerar inte normerna inom organisationen. Det resulterar i att flera 
organisationer liknar varandra på utsidan men kanske inte på insidan. Normer i de 
institutionella omgivningarna kallas myter. Myterna visar sig i form av recept som 
införlivas i organisationen för att hålla den tidsenlig och aktuell. Ofta sprids recept på 
hur organisationer ska formas och verka för att vara moderna. Därför kan myter vara 
moden. Moden sprids vanligtvis snabbt, efterträds av nya och är tidstypiska. Myter är 
hypoteser och alltså inte bevisade faktum. Myterna kallas för rationaliserade myter 
därför att de vägleder hur organisationer ska formas för att få legitimitet och 
effektiviseras. Myterna framställs vara de bevisligen bästa redskapen att ta till, men i 
verkligheten fungerar de inte lika bra hos alla organisationer. En organisation använder 
vanligtvis flera olika recept samtidigt: recept till olika delar av organisationen (2005, s. 
76, 87).  
 

4.3 Mytperspektivet 
 
Från början av 1980-talet och fram till idag har organisationer överösts med olika recept 
på hur de ska effektiviseras. Mytperspektivet växte fram under slutet av 1980-talet och 
har använts till att förklara de snabba omvälvningar organisationer genomgått under 
1980- och 1990-talen. Det menar jag kan kopplas till de snabba förändringar 
högskolebiblioteken möttes av under framför allt 1990-talet och tydliggöras med 
mytperspektivet (Christensen et al. 2005, s. 78, 126).  
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4.4 Internationaliserade recept 
 
En myt är ett recept på något som vunnit erkännande i de institutionella omgivningarna 
och som gynnat flera andra organisationer. Med institutionaliserade recept menas recept 
som brett ut sig och vunnit socialt anseende för hur organisationer bör vara ordnade, hur 
de skall formas och fungera. Institutionaliserade recept ses som redskap att använda till 
att modernisera och effektivisera en organisations vision. Recepten ses som de mest 
effektiva och självklara att ta till i nuläget för att nå särskilda mål. Recept breder ofta ut 
sig fort, därför att de är i tiden, d v s de följer modet: de är modet. Därför kan man säga 
att en myt är ett så kallat legitimerat recept. Det är dock inte alltid det får samma 
positiva effekt hos alla organisationer som tar till sig receptet (Christensen et al. 2005, s. 
77).  
 
Recept är inte alltid glasklara. Myter är sällan klart utformade recept på hur en 
organisation ska organiseras för att nå bästa möjliga mål. Vanligtvis finns flera recept i 
omlopp samtidigt i en organisation. Det är alltså inte ett recept som är svaret på en hel 
organisations utformning. Istället riktar sig ett recept till en del av organisationen och 
kan liknas som ett byggelement i en byggnad d v s organisationen. För varje 
byggelement finns ett recept. Alla recept tillsammans blir det så kallade organisatoriska 
arrangemanget. Det organisatoriska arrangemanget är själva organisationsstrukturen 
och ledningen. Vanligt är att det för recept finns böcker och skrifter som resonerar för 
receptet. Ofta har recept konceptualiserats d v s recepten känns igen genom begrepp 
som de blivit tilldelade (Christensen et al. 2005, s. 79).  
 

4.4.1 Elastiska recept 
 
En ide har formats av någon eller några och levereras som ett recept. Receptet är inte 
färdigformat utan formas på plats i varje organisation. Genom att recepten är elastiska är 
det möjligt för organisationer att forma recepten efter den egna organisationens 
förutsättningar. Organisationer kan ta till sig ett elastiskt recept och forma det som ett 
byggelement anpassat till resten av byggelementen i organisationen. Hur elastiska 
recepten är beror på hur tydligt utformade recepten är vilket varierar. Ju klarare recepten 
är formulerade desto mindre formbara blir de för varje organisations egna 
förutsättningar. Vanligtvis är recepten otydligt formade så det finns utrymme för breda 
tolkningar och utformningar. Recepten kan då enkelt rättas efter varje organisations eget 
intresse (Christensen et al. 2005, s. 82).  
 
Författarna belyser fem punkter med frågor om hur internationaliserade myter kan visa 
sig i institutionaliserade recept. Jag tar här fasta på tre av punkterna:  
 

• Institutionaliserade recepts innehåll: Vad handlar de om, och vad ger de recept 
på? 

 
• Receptets form: Vad är det i institutionaliserade recept som gör dem så 

”elastiska”? 
 

• Vad sker när man försöker anamma och använda internationaliserade recept i 
organisationer? 



   

 20

(Christensen et al. 2005, s. 77-78). Dessa tre punkter används till viss del som 
vägledning i analysen. 
 
Recept sprids och breder ut sig olika både nationellt och internationellt. För att recept 
ska få erkännande och breda ut sig måste det finnas en efterfrågan. Varför kopieras och 
sprids vissa recept fortare och bättre än andra? Författarna lyfter fram ”sju gemensamma 
egenskaper”, kännetecken för recept som vinner stor utbredning. Jag kommer här bara 
nämna de som är relevanta för den här studien och det är tre egenskaper:  
 

• Tidsmarkering: Receptet är rätt i tiden.  
 

• Social auktorisering: Recept vars spridning förknippas med en eller flera 
organisationers framgång eller med en förgrundsperson.  

 
• Universalisering: Receptet går att anamma oberoende på organisation, oavsett 

storlek, lokalisering etc. Det förutsätter att organisationer är relativt likvärdiga.  
 
(Christensen et al. 2005, s. 87-91).  
 

4.5 Receptets adoption in i organisationen 
 
Hur kommer institutionaliserade recept i kontakt med organisationer? Det sker genom 
adoption. Adoption av recept är inte lika med absolut framgång. Författarna visar på tre 
olika utfall av recept som implementeras i en organisation: snabb frikoppling, 
frånstötning och särkoppling. Snabb frikoppling är oftast recept som vunnit stort gehör, 
är enkla att forma i den egna organisationen och förmodas ge framgång. Frånstötning är 
idéer tagna ur sitt sammanhang och som generaliserats. Implementeras dessa recept i 
”komplexa” organisationer mister det sitt sammanhang och i efterhand visar det sig inte 
passa in i organisationen. Särkoppling är när receptet skyltas som ett ”skyltfönster”. 
Recepten har ingen stor verkan i organisationen men skyltas utåt för att uppfattas som 
en aktuell och verksam organisation (Christensen et al. 2005, s. 93-95).  
 
Som komplement till de tre teorierna om utfall vid implementering av recept i en 
organisation finns virusteorin och översättningsteorin. Virusteorin handlar om den 
inverkan adopterade recept får i organisationer. Nya recept som adopteras in i 
organisationer utmärks främst i språkliga uttryck. I särkoppling märks det genom ett 
nytt språkbruk. Det pratas bara om det utan att det sker någon praktisk förändring. 
Begreppet virus kommer av att recept som adopteras in i en organisation efter en tid 
smittar av sig och sprids i hela organisationen. Det kan efter en längre tid resultera i nya 
vanor, tillämpningar och verksamheter. ”Förenklat kan man säga att medan virusteorin 
handlar om vad recepten kan göra med organisationer, handlar översättningsteorin om 
vad organisationer kan göra med recept” (Christensen et al. 2005, s. 95-96). Med 
översättningsteorin menas alltså hur och organisationer kan bearbeta och utveckla 
recept. Det handlar om hur recepten översätts i organisationen. Oftast har 
organisationen stor frihet att göra egna tolkningar och omforma recept. Recept blir 
ständigt översatta och omskapade till att passa organisationens nya egna versioner 
(2005, s. 95-96).  
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Författarna till Organisationsteori för offentlig sektor beskriver myten som en resa in i 
organisationen. ”Det är en resa som ofta varken har en tydlig start eller en tydlig 
avslutning.” Resan upptäcks vanligtvis av någon eller några ur ledningen som påbörjar 
resan. Det är en av anledningarna till att jag valt att intervjua chefer och personer från 
ledningen. Ett recept ses som ett mode som används starkt under en tidsperiod och som 
tas vid av ett annat mode. I det här fallet är ”aktörsgrupperna” ”modeskaparna” medan 
användarna är de ”omedvetna modeslavarna”. I likhet med mode är det mer betydande 
att vara i förtruppen än att ta till sig ett mode när det börjar dyka upp skriver författarna 
(Christensen et al. 2005, s. 87).  
 

5. “LärandeResursCentrum på campus”: ett nationellt 
samarbetes projekt  
 
Med ekonomiskt stöd och på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 
startade år 2003 Stockholms universitet tillsammans med Växjö universitet projektet 
”LärandeResursCentrum på campus”, LRC-projektet. I projektet deltog personer från 
tio svenska lärosäten. Projektet skulle verka som ett nätverk och en idékälla till 
spridningen av LRC i landet och projektgruppen skulle ta fram en svensk definition av 
LRC (Hamrin & Lundberg 2005, s. 1, 4-5). Projektet resulterade i rapporten 
Projektrapport LRC på campus (Hamrin & Lundberg 2005) som är ett sammandrag av 
diskussioner och arbeten som fördes under projekttiden samt en analys av projektet. 
Avsnittet baseras på projektrapporten. 
 
Anledningen till att Myndigheten för Sveriges nätuniversitet stöttade projektet ligger 
framförallt i myndighetens uppgift att främja flexibelt lärande. Ska det fungera behövs 
en bra grund som ett bibliotek med ett LRC-koncept. För att kunna utveckla konceptet 
behövde begreppet definieras och konceptet preciseras. Projektmedlemmarna samlade 
in och utbytte kunskap med varandra för att efter det forma kunskap som kunde nå ut 
till andra. Projektets syfte har varit att söka fastställa och definiera vad ett LRC är. Detta 
för att kunna vidareutveckla och förändra LRC-verksamheter till det bättre, men också 
att inspirera till att nya LRC växer fram (Hamrin & Lundberg 2005, s. 1, 2, 4-5).  
 
I rapporten framkommer att begreppet LRC är svårdefinierat. Projektet kom fram till att 
begreppet inte är statiskt. Utformningen av ett LRC påverkas av var och ens lokala 
förutsättningar. I projektet gjordes analyser om vad ett LRC bör innehålla och 
känneteckna (Hamrin & Lundberg 2005, s. 12-13, 16). Här följer sju punkter som 
projektgruppen kom fram till:  
 

1. Helhetssyn på lärandet, för hela lärosätet 

2. Förankring i behov, styr- eller referensgrupp med studenter och lärare 

3. Tillgänglighet, tidsaspekten 

4. Studentarbetsplats 

5. Hjälp till självhjälp 

6. ”Nära” stöd för lärares dagliga problem, decentraliserat 

7. Centraliserat stöd för studenter 
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(Hamrin & Lundberg 2005, s. 14). De sju punkterna används som stöd i ett av analysens 
avsnitt, kapitel 7.2, Vad utmärker ett LRC: finns det ett svenskt koncept?, för att se om 
de sju punkterna återkommer hos studieobjekten.   
 
Projektet avslutades år 2004 och togs år 2005 vid av ett fortsättningsprojekt: 
”Nätverkets fortlevnad”. En närmare beskrivning av projektet följer i nästkommande 
avsnitt. 
 

5.1 ”Nätverkets fortlevnad” 
 
Projektet ”Nätverkets fortlevnad” hade som syfte att låta LRC-nätverket leva vidare och 
att ”möjliggöra stöd och samverkan i LRC-frågor” (Ambrén 2006, s. 4). 
 
I projektet arbetades en lista fram på tjänster som ett LRC kan innefatta. Den täcker 
både fysiska och virtuella tjänster. I nätverket kom man fram till att LRC endast blir 
lyckat om det erbjuder tjänster som av användaren anses ha betydelse och uppfyller 
målgruppens intresse. Listan består av följande tjänster:  
 

1. Grupprum – Enkla och flexibla bokningsrutiner. Gärna via webben 

2. Skrivar- och kopieringsmöjligheter 

3. Café – Inbjudande till spontana möten 

4. Support av kursplattform 

5. Stöd till funktionshindrade – Språkverkstad, Stödverktyg för synskadade 

6. Studentdatorplatser – Fasta datorer, För egna datorer, Studentdatorsupport 

7. Stöd och kurser avseende informationssökning – Såväl fysiska som virtuella 

8. Studio för videokonferens 

9. Mötesplats för allmänheten 

10. Plats för utställningar 

11. Plats för föreställningar 

12. Tillhandahålla kurslitteratur 

13. Distribution av programvaror för lärsituationen 

14. Tjänster avseende publikationsdatabaser 

15. Läsplatser – Tysta, Mer sociala med ”spanfaktor” 

16. Medverkan i ”intro till akademiska studier” 

17. IKT stöd till lärare och studenter – IKT verkstad, IKT kurser/workshops 

18. Högskolepedagogiska tjänster – Kurser, Konsultationer 

19. Webportal – Lärarportal för lärarverktyg, Studentportal 
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(Ambrén 2006, 7-8). Nätverket upphörde under år 2006 och någon fortsättning var inte 
planerad därför att projektets uppgift ansågs vara avklarad: definiera och sprida LRC 
(2006, s. 3).  
 

6. Resultatet av intervjuerna 
 
Kapitlet innehåller en sammanställning av resultatet från de intervjuer som gjorts. 
Resultatets presentation är uppdelad i fyra av de teman som intervjuguiden är uppbyggd 
av: Organisation: för att få inblick i organisationen och dess betydelse för 
verksamheten. Vad utmärker ett LRC?: vad är ett LRC enligt respondenterna och hur 
kopplar de det till respektive studieobjekt? Namn: hur resonerar respondenterna kring 
namnbyte? Framtid: hur ser respondenterna på studieobjektens framtid kopplat till 
LRC.  
 
Första temat, Organisation, sammanställs tillsammans med en presentation av 
studieobjekt och respondenter.  
 

6.1 Presentation av respondenter och studieobjekt med dess 
organisation 
 
En presentation av studieobjekt och respondenter redovisas dels i tabellform, tabell 1, 
för att ge en kortfattad men överskådlig bild och dels i text. Tabellen avser också ge en 
förklaring till hur de sex studieobjektens organisation ser ut. Avsikten är inte att ge en 
heltäckande beskrivning utan endast visa hur studieobjektens organisation är placerad i 
förhållande till hela högskolans organisation. I avsnittet klargörs för studieobjektens 
olika delar och vilka influenser som ligger bakom verksamheten utifrån hur 
respondenterna upplever det.  
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Studieobjekt Respondenter  Organisation Organisatorisk 
placering 

Göteborgs 
universitetsbilbiotek. 
Biomedicinska biblioteket 

A1, bibliotekschef vid 
Biomedicinska biblioteket 
sedan 2005 

Göteborgs universitetsbibliotek 
består av 8 bibliotek varav ett är 
Biomedicinska biblioteket och 
Studietorget. Biomedicinska 
har ca 40 anställda.  

Göteborgs 
universitetsbibliotek är 
en fakultet likställt med 
övriga fakulteter vid 
universitetet 

B1, bibliotekschef vid Kalmar 
högskola bibliotek sedan 2005 

Kalmar högskola bibliotek, 
Kalmar Högskola  

B2, 
distansutbildningssamordnare 
för Sektionen för flexibelt 
lärande sedan 2006 

Kalmar högskola bibliotek 
utgörs av Kalmar högskola 
bibliotek och Sektionen för 
flexibelt lärande, som är en del 
i biblioteket. Ca 22 anställda 
varav ca hälften bibliotekarier 
och 3 utbildade journalister 

Kalmar högskola 
bibliotek är en enhet 
direkt under rektor 

C1, avdelningschef för 
Dokument och referensservice. 
Verksam vid KTHB, Kungliga 
tekniska högskolans bibliotek, 
sedan 1971 

Vetenskaplig information 
och lärande, Kungliga 
tekniska högskolan 
Stockholm 

C2, handläggare vid Learning 
lab, pedagogisk 
utvecklingsenhet, sedan två år 
tillbaka 

Vetenskaplig information och 
lärande består av: KTHB och 
Learning lab (tillsammans 
bildar de ett resurscentrum för 
lärandet). Ca 75-80 anställda 
inklusive filialbibliotek 

Kungliga tekniska 
högskolan består av 9 
skolor varav 1: 
Vetenskaplig information 
och lärande. De 9 
skolorna ligger under 
rektor 

Lärum, Lärarhögskolan 
Stockholm 

D1, avdelningschef 
(motsvarande bibliotekschef) 
för biblioteket sedan 2003 

Lärum består av tre delar: 
biblioteket, mediaproduktion 
och IT-pedagogik och 
administration. På hela Lärum 
ca 35 anställda varav 20 på 
biblioteket 

Lärum är en enhet direkt 
underställd rektor  

E1, bibliotekschef sedan två år 
tillbaka. Tidigare 
kundtjänstchef. Sammanlagt 
verksam fem år vid Malmö 
högskola bibliotek 

Malmö högskola bibliotek, 
Malmö högskola 

E2, funktionsansvarig för 
kundverksamheten och 
pedagogisk verksamhet. 
Verksam vid Malmö högskola 
bibliotek sedan 1998 

Biblioteket och IT bildar en 
organisation, Malmö högskola 
bibliotek. Tillsammans är de ca 
75 anställda varav ca 40 på 
biblioteket 

Direkt underställd rektor. 
Bibliotekschefen sitter 
med i rektors ledning 

F1, Överbibliotekarie 
(bibliotekschef). Verksam vid 
Stockholms 
universitetsbibliotek sedan 1998 
F2, pedagogisk utvecklare. 
Verksam vid Stockholms 
universitetsbibliotek sedan 2001 

Stockholms 
universitetsbibliotek, 
Stockholms universitet 

F3, tidigare anställd vid 
Stockholms 
universitetsbibliotek: började 
1999 som IT-chef, därefter 
Informations- och IT-chef. Nu 
verksam vid 
Riksantikvarieämbetet 

Biblioteket: ca 130 anställda, 
varav ca 100 bibliotekarier och 
biblioteksassistenter resten 
vaktmästare, ekonomi- och 
personalhandläggare etc. 

Direkt under prorektor 

 
 Tabell 1. Presentation av studieobjekt och respondenter 

 
I tabell 1 framgår att av de elva respondenterna är fem chefer, fem har någon form av 
ansvarsposition och en respondent har tidigare varit anställd vid ett av studieobjekten.  
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6.1.1 Biomedicinska biblioteket  
 
Göteborgs universitetsbibliotek är en fakultet likställd med övriga fakulteter vid 
universitetet. Den organisatoriska placeringen anser A1 är bra för det innebär att 
överbibliotekarien för Göteborgs universitetsbibliotek jämställs med en dekan och 
dekanerna är rektors närmaste medarbetare.  
 
Biomedicinska biblioteket innefattas av Biomedicinska biblioteket och Studietorget. A1 
berättar att när studietorget blev till var tanken att det skulle bli ett LRC. Man hade stora 
visioner som långa öppettider, boksamling, utlån av kurslitteratur, mer personal etc. 
men ”istället för en hel hand så kanske det blev en tumme” förklarar A1 som inte ser 
studietorget som något LRC. På Studietorget finns referensexemplar av kurslitteratur, 
datorer, skrivare, kopiatorer, grupprum och studiearbetsplatser. I lokalen finns en 
bibliotekarie tillhands. Det är ingen stor efterfrågan på bibliotekariens 
referenskunskaper utan snarare IT kunskaper: IT-hjälp när apparaterna krånglar. 
Göteborgs universitetsbibliotek har en central IT-avdelning som består av elva IT-
tekniker, men ingen av dem finns tillgänglig i biblioteket. Studenterna har därför klagat 
på dålig support. A1 menar att det skulle kunna vara ett LRC om den gamla 
biblioteksbyggnaden (Biomedicinska biblioteket) och studietorget byggdes ihop som 
det var tänkt från början, när studietorget skulle byggas. Det hade förändrat 
verksamheten och öppnat upp för andra möjligheter. Vid ett gammalt 
universitetsbibliotek som Göteborgs universitet har det inte funnits några diskussioner 
om LRC och det beror framförallt på att forskarna varit i centrum och inte studenterna 
menar A1.  
 
Biomedicinska biblioteket servar Sahlgrenska akademin och delar av 
Naturvetenskapliga fakulteten. Ämnesområdena är medicin, odontologi, vårdvetenskap 
och zoologi. A1 beskriver biomedicinska bibliotekets byggnad som ett magasin fullt av 
böcker och tidskrifter. Biblioteksbyggnaden är från 1950-talet, en period då lokalerna 
skulle ge plats för material. Idag är situationen annorlunda med en helt annan 
verksamhet framhäver A1. Den tryckta tidskriften går mer över i elektronisk form vilket 
innebär att forskarna inte längre behöver besöka biblioteket i lika stor utsträckning som 
tidigare. A1 betonar att Biomedicinska biblioteket måste ge plats för människor och då 
behövs utrymme. Att gallra gamla tidskrifter för att få bort bokhyllor är tidskrävande 
och pengar till nybygge lär inte finnas menar A1.  
 
A1 kan inte svara på vart influenser till verksamheten hämtats, A1 var inte verksam vid 
Biomedicinska biblioteket då studietorget planerades.  
 

6.1.2 Kalmar högskola bibliotek 
 
Kalmar högskola bibliotek är en enhet direkt under rektor. Placeringen är bra anser B1, 
men varför B1 anser det framkommer inte tydligt i intervjun.  
 
Kalmar högskola bibliotek innefattar biblioteket och Sektionen för flexibelt lärande, 
som är en del av biblioteket sedan år 2006 (B2). Innan var det ett projekt under cirka två 
år (B1). Biblioteket riktar sig till studenter, forskar och lärare. Sektionen för flexibelt 
lärande är ett stöd i lärandeprocessen och riktar sig främst till lärare. Biblioteket och 
Sektionen för flexibelt lärande är två områden som går in och stödjer varandra (B2).  
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Influenser till verksamheten hämtades främst från England där man tittade på LRC-
verksamheter (B1). 
 

6.1.3 Vetenskaplig information och lärande 
 
Kungliga tekniska högskolan, KTH, består av nio skolor (enheter) varav en är 
Vetenskaplig information och lärande. De nio skolorna är likställda varandra och ligger 
organisatoriskt under rektor. Den organisatoriska placeringen anser C1 är bra därför att 
den är ganska jämställd.  
 
Vetenskaplig information och lärande består av KTHB och Learning lab, en pedagogisk 
utvecklingsenhet som fysiskt befinner sig i KTHB (C1).  
 
När en ny biblioteksbyggnad planerades år 1997-98 var man inställd på att det skulle 
vara ett resurscentrum för lärandet och man tittade mycket på de engelska LRC:na 
däribland Sheffild Hallam University men också på motsvarigheter i Holland. 
Studieresor gjordes med byggnadsarbetare och arkitekter. I den nya byggnaden ville 
man, från bibliotekets sida, enligt C1 skapa läsplatser och arbetsplatser med tillgång till 
datorer. Det var svårt att få arkitekter och övriga på lärosätet att framföra det nya 
moderna biblioteket som en fysisk plats, att det behövdes plats för studenter. Eftersom 
allt förutsågs bli trådlöst såg man inte nyttan med fler dataarbetsplatser än de som 
tidigare fanns i lärosätets datasalar säger C1. Arkitekterna förstod behovet först efter 
studiebesök i England där de fick se LRC lokaler innehållande hundratals datorer och 
studenter (C1).  
 

6.1.4 Lärum 
 
Lärum är en enhet på Lärarhögskolan och chefen för Lärum är direkt underställd rektor. 
D1 anser att placeringen är bra och nödvändig för att få acceptans för en ny 
organisatorisk form som ett LRC är (D1).  
 
Lärum är hela LRC:et. Det bildades år 2002 och består idag av tre avdelningar: 
Biblioteket, Medieproduktion och IT-pedagogik och administration. Biblioteket som 
lokal och miljö riktar sig främst till studenter. Lärum har en egen IT-tekniker anställd i 
supportdisken plus att bibliotekets assistenter har fått kompetensutveckling och kan 
svara på enklare frågor. Behövs vidare hjälp kan man vända sig till Lärarhögskolans IT-
avdelning. Kompetensen på avdelningen Medieproduktion är medieproducenter, filmare 
och medietekniker. Avdelningen ansvarar för Lärarhögskolans lärplattform. Här finns 
möjlighet att göra egna filmer. Målgruppen är främst lärare. IT-pedagogik och 
administration har administrativ personal, fem IT-pedagoger, en webbdesigner som 
jobbar med webben, designa lärobjekt mm. IT-pedagogerna jobbar en hel del med 
undervisning och att höja IT-kompetensen hos lärarpedagoger. Framför allt finns det ett 
behov vid distansutbildning. 
 
D1 anser att Lärum har haft ”väldigt” goda förutsättningar för att ett LRC ska fungera 
och det bottnar mycket i att Lärum har haft stöd från högsta ledningen. Stöd från rektor 
både "viljemässigt" och finansiellt. För att ett LRC ska lyckas är det viktigt, påpekar 
D1, att det inte bara är biblioteket utan hela lärosätet som förankrats i beslutet att bli och 
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verka som ett LRC. D1 kopplar det till den egna verksamheten där en av 
framgångsfaktorerna, enligt D1, har varit att två avdelningar, biblioteket och 
Medieproduktion, gått in som likvärdiga parter och bildat Lärum. Senare tillkom den 
tredje avdelning, IT-pedagogik och administration. Enligt D1 hade det inte fungerat om 
exempelvis Medieproduktion organisatoriskt placerats under biblioteket. LRC-tanken är 
inte självklar enligt D1. Det är ingenting som man tar till sig på en gång, utan man 
måste jobba med idén och fundera på hur man kan arbeta på bästa sätt. Hur man inom 
organisationen kan stötta och förstå varandras arbeten. Det handlar mycket om 
integrering och samarbete. Det har inte varit enkelt att övertyga hela personalstyrkan om 
LRC-konceptet vid Lärarhögskolan påpekar D1. Det har varit en jobbig process. Det är 
ingenting som går av sig själv menar D1. 
 
Den huvudsakliga inspirationen till ett LRC kom från Sheffield Hallam University i 
England och D1 nämner Graham Bulpitt som förgrundsperson. En grupp innehållande 
lärare, studentrepresentanter och bibliotekspersonal åkte vid flera tillfällen till England 
och tittade på olika LRC i studiebesökssyfte (D1).  
 

6.1.5 Malmö högskola bibliotek 
 
Malmö högskola bibliotek är direkt underställd rektor. Bibliotekschefen sitter med i 
rektors ledning, vilket anses positivt. Rektor räknar bibliotekets roll som en del i den 
pedagogiska processen och inte som någon administrativ funktion (E1).  
 
Hela högskolans IT-avdelning och biblioteket bildar tillsammans ett område. Det menar 
E1 är en ganska unik organisation i Sverige (E1). IT innefattar också telefoni, därför det 
är helt IT-baserat (E2). E2 anser att det är mycket bra att IT och biblioteket är en enhet 
då det samlar högskolans stödfunktioner på ett ställe. Malmö högskola bibliotek är 
också ”väldigt” integrerad i högskolans utbildningar och sitter med i 
grundutbildningsföreningen Bolognaarbetet. Det bidrar till att IT-avdelningen och 
biblioteket syns bra utåt i högskolan och det ser E2 som positivt.  
 
Malmö högskola startades 1998 (E2) och när högskolan skulle bildas inspirerades man 
speciellt av de engelska universitetsbibliotekens LRC. Studiebesök gjordes till England 
och diskussionen fördes kring ett LRC-koncept (E1). 
 

6.1.6 Stockholms universitetsbibliotek 
 
Stockholms universitetsbibliotek ligger direkt under prorektor i högskolans 
organisation. F2 hade önskat en mer jämställd placering, en mer integrerad del av 
universitetet.  
 
På Stockholms universitetsbibliotek började utvecklingen av en LRC-verksamhet som 
ett projekt i att framförallt stötta lärarna i att använda IT i undervisningen. Projektet 
Lärandets galleria uppstod då det fanns ett behov av IT-stöd berättar F1. I projektet 
involverades ett 40-tal personer från i stort sett samtliga funktioner från Stockholms 
universitetsorganisation: lärare, studenter, administratörer, tekniker, bibliotekarier och 
IT-personal (F3). En bit av biblioteket gjordes om till ett LRC (F2): Lärandets galleria, 
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en lokal innehållande datorer, grupparbetsplatser och undervisningsrum (F1). Lärandets 
galleria var själva LRC:et omgivet av biblioteket (F2). 
 
Det gjordes en studieresa till England. Projektgruppen var uppdelad i 3 grupper: en 
grupp tittade på den fysiska delen, en annan på den virtuella mötesplatsen (Lärandets 
galleria på nätet) och den tredje på den pedagogiska delen. De två första grupperna hade 
studenten som målgrupp medan den tredje riktade sig till lärare som är vägen till 
studenten (F3). Runt 2000-talets sekelskifte gick LRC som en våg över 
universitetsvärlden och föll sig som en naturlig del att ta till sig, säger F3. Idén till ett 
LRC menar F3 låg i tiden. Vid Stockholms universitet var det i början svårt att driva på 
frågan. Därför att Stockholms universitet har en decentraliserad organisation och en tät 
samverkan var man inte van vid, menar F3. Till en början var det svårt att driva på 
frågan. Det var inte stor acceptans från högskolans ledning. Det är mycket lättare om 
man ligger organisatoriskt nära varandra menar F1 som också tillägger att det är 
betydligt enklare på mindre högskolor. Det är också de som har lyckats bäst med 
utvecklingen av LRC. Det har heller inte varit lätt att implementera och sprida idéerna 
om ett LRC bland bibliotekspersonalen. F2 som var involverade i projektet Lärandet 
galleria var en av dem som försökte lösa det genom att få all personal att känna sig 
delaktiga i projektet/LRC:et.  
 

6.1.7 Sammanfattning 
 
Fem av studieobjekten ligger organisatoriskt direkt under rektor. Endast ett studieobjekt 
är placerat under prorektor. Av de flesta respondenterna framgår att det är bra att 
organisatoriskt vara nära rektor. Detta för att kunna utveckla en lyckad LRC-
verksamhet. Det framkommer att samtliga studieobjekt, med undantag av ett, har 
influerats av engelska LRC och då framförallt Sheffield Hallam University. Endast ett 
par av studieobjekten har en uttalad LRC-verksamhet.  
 

6.2 Vad utmärker ett LRC?  
 
Följande avsnitt är en sammanställning av vad respondenterna anser utmärker ett LRC 
och hur de kopplar konceptet till respektive verksamhet: vilka typer av aktiviteter, 
resurser, stöd- och hjälpfunktioner erbjuds vid respektive studieobjekt?   
 

6.2.1 Biomedicinska biblioteket 
 
För A1 innebär LRC-konceptet en ”väldig” blandning av hjälp och A1 ser konceptet 
som mycket positivt. Bibliotekets lokaler kan användas på många olika sätt och en 
viktig del är att erbjuda både praktisk och lärande hjälp d v s stöd och hjälpfunktioner. 
Funktioner riktade till samtliga studenters, forskares och lärares behov (A1).  
 
En annan viktig del är kundsupport och A1 kopplar det till Biomedicinska biblioteket 
där bibliotekspersonalen undervisar forskare i referenshanteringssystemet EndNote. 
Uppstår problem utanför undervisningen ringer användaren biblioteket. Elektronisk 
publicering är ett annat exempel. När forskare ska lägga in avhandlingar, eller andra 
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personer ska publicera något, efterfrågas ofta hjälp. Till det här behövs kundsupport 
menar A1.  
 

6.2.2 Kalmar högskola bibliotek 
 
För B2 betyder LRC att biblioteket får en "radikalt utökad roll". Ett bibliotek som 
fungerar som en informationsknutpunkt: informationskompetens, informationssökande 
och hantering av digitala medier. Ett bibliotek som hjälper till med både nätbaserat och 
flexibelt lärande. B2 menar att det handlar om att hjälpa högskolan, innefattande både 
studenter och lärare, med hela informationsförsörjningen.  
 
I Sektionen för flexibelt lärande finns tekniker och pedagoger som hjälper lärare med 
IT-stöd och pedagogiskt stöd: hur lärarna bygger upp kurser mot distansstudenter med 
hjälp av studios, olika programvaror och kommunikationsverktyg som t ex Marratech5. 
Personalen hjälper lärare att bygga upp kurser och jobba med kursutveckling där IT-
verktyg mm behövs (B1, B2). B2 menar att det är många lärare som är i behov av stöd i 
det här. Det är på gång att personalen ska kunna erbjuda studenter hjälp i olika 
medieprogram som att producera media, film och video. Önskvärt vore också, enligt 
B1, att studenterna fick mattestöd och stöd i Officepaketets program och att Kalmar 
högskolebibliotek erbjöd en mer omfattande språkverkstad än vad som görs idag. 
Sektionen för flexibelt lärande hanterar lärplattformar och lärplattformsfrågor mot både 
lärare och studenter vid distansutbildningar. B2 vill också att de här verktygen används 
som komplement till vanliga traditionella campusundervisningar: att lärare spelar in 
föreläsningar som läggs ut på nätet och att lärare kommunicerar med campusstudenter 
via lärplattformar.  
 

6.2.3 Vetenskaplig information och lärande 
 
För C1 innebär LRC ett bibliotek som fungerar som ett resurscentrum för lärandet. Ser 
man på utvecklingen så menar C1 att nätet blivit den primära vägen för forskare att få 
tillgång till olika typer av media. För studenten däremot har själva byggnaden blivit en 
resurs: ett resurscentrum.  
 
Biblioteket är en mötesplats på campus och med betoning på mötesplats kopplar C1 det 
till den egna verksamheten där det finns ett bibliotekscafé i anslutning till biblioteket. I 
bibliotekscaféet har det varit uppträdande i form av musik och sång (C2). Det finns 
också en utställningshall, en plats inte bara för utställningar utan också för information 
och kontakt med studenter. Det kan vara företag eller fackliga organisationer som hyr in 
sig där. C2 uttrycker mötesplatsen "för de spontana mötena" och beskriver miljön vid 
KTHB som en "spännande mötesplats" som "kyrkan mitt i byn". Det största KTHB har, 
som är en del i en LRC-verksamhet, är de s.k. Armada arbetsmarknadsdagar som kåren 
anordnar en gång om året, menar C1. Armadadagarna invaderar hela biblioteket medan 
delar av inredningen föses ihop. Bibliotek som vill vara ett resurscentrum för lärandet 
behöver ett varierat utbud av studentarbetsplatser, vilket KTHB också har, från enskilda 
och öppna grupparbetsplatser, grupprum, tysta läsesalar, dataarbetsplatser, platser med 

                                                 
5 En ”...programvara avsedd för webbkonferenser. I Marratech kopplar du upp dig och kan sedan dela på 
en whiteboard, se andra via webbkamera, höra varandra samt visa webbsidor” (Wikipedia 2007) 
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uttag för bärbara datorer och trådlösa nätverk. Inredningen har varierande inslag med 
allt från t ex vanliga stolar till fåtöljer. Ambitionen med KTHB är att studenterna ska 
känna att det är deras bibliotek (C1). I anslutning till KTHB finns en reception som har 
hand om verksamheter utanför Vetenskaplig information och lärandets organisation. 
Här finns t ex förmedling av studentbostäder. För utbytesstudenterna som inte har 
samma kontaktnät som svenska studenter är det en fördel med en sådan här "knutpunkt" 
där man kan få hjälp med diverse saker menar C1.  
 
Andra viktiga delar som Vetenskaplig information och lärande har är: en 
kopieringsverkstad med möjlighet till kopiering, utskrifter och skanning. Det finns 
också en IKT-verkstad, Informations- och kommunikations-teknik, där den primära 
målgruppen är lärande personal: lärare och forskare. IKT-verkstaden är till för 
utvärdering av olika programvaror t ex PowerPoint och PingPong, en lärplattform6. Här 
finns också möjlighet till videokonferens (C2). Enligt C2 finns de här resurserna på de 
flesta LRC eller liknande enheter i Sverige men det används inte i någon större 
utsträckning. I KTHB:s byggnad finns en biokonferensstudio för gruppmöten. Det finns 
ett resursrum, med datorer utrustade med särskilda programvaror för funktionshindrade 
studenter, som är ett samarbete med Studentservice på KTH. Studentservice ansvarar för 
rummet och Vetenskaplig information och lärande står för verksamheten (C1). 
Vetenskaplig information och lärande samarbetar med avdelningen Språk och 
kommunikation på KTH, men skulle önska ett mer utvecklat samarbete för t ex. stöd i 
rapportskrivning riktat till studenterna. C1 pekar på engelska LRC där ofta språkstöd 
ingår.  
 
Vetenskaplig information och lärande försöker lösa de behov som uppkommer och 
strävar efter ett kundanpassat förhållningssätt. Det innefattar också till viss mån stöd till 
studenter från andra lärosäten. Studenter som läser vid ett annat lärosäte men som 
befinner sig under en kortare tid i Stockholm ska även få möjlighet till hjälp (C1). 
Biblioteket är ett allmänhetsbibliotek, alltså inte enbart en mötesplats för studenter, 
forskare och lärare utan också för allmänheten (C2). Bland annat finns några datorer till 
allmänhetens förfogande under förutsättning att man har ett lånekort att logga in med. 
Eftersom många av de resurser som tidigare fanns i bokhyllorna nu finns på Internet 
anser C1 att man måste ge tillgång till databaser och elektroniska tidskrifter.  
 

6.2.4 Lärum 
 
LRC innefattar inte bara "ett bibliotek" utan flera olika delar ingår enligt D1. Enligt D1 
måste ett LRC t ex ha IT-pedagoger, IT-stöd och "stöd för kommunikation", läromiljöer 
både fysiska och webbaserade för användarna. Biblioteket fungerar som en arbetsplats 
för studenterna. En arbetsplats med studieplatser i olika slags konstellationer: tysta 
läsplatser, grupparbetsplatser, grupprum, dataplatser, både tysta datasalar och läsesalar 
(D1).  
 
En del av Lärum riktar sig till studenter och en annan del till lärare, anställda och 
forskare. Den publika miljön är studenternas arbetsplats. Den är genomtänkt med 
studentarbetsplatser i olika konstellationer, stöd och support. För 15 år sedan var det 

                                                 
6 ”En programvara som skapar ett virtuellt klassrum och möjligheterna för kursdeltagare och lärare kan 
vara olika beroende på hur lärplattformen är uppbyggd (Wikipedia 2007)  
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forskarnas plats men idag är det studenternas "arbetsrum". Den webbaserade miljön 
riktar sig mer till forskare och anställda (D1).  
 
Lånedisken har tagits bort i Lärarhögskolans bibliotek och ersatts av en supportdisk: 
Lärumsupport. Personalen har fått kompetensutveckling för att kunna vara en 
supportperson i olika verktyg som e-publicering, lärplattformar, medieverkstad för 
multimedia produktioner, Word, Excel etc. Tanken är inte att personalen ska behöva ha 
djupa kunskaper i allt, utan istället kunna lite om det. Många av influenserna till 
Lärumsupporten kommer från Hatfield i England som har en s.k. frontline som 
bemannas av assistenter med lite kunskap om allt. Behövs djupare kunskaper finns 
personal att boka eller kalla på (D1).  
 
Lärum har en öppen medieverkstad där man kan få hjälp med multimedieproduktioner, 
support och hjälp av en IT-pedagog. Verkstaden bemannas även av ”lärumassistenter”, 
studenter och support-tekniker. Här erbjuds hjälp till både lärare och studenter om de  
t ex vill dokumentera sin praktik och låna videokamera, stillbildskamera eller mp3 
spelare. Sedan kan de få hjälp att redigera materialet och låna bärbar dator för att visa 
upp det färdiga materialet. Lärumsassistenter svarar för support till studenter, medan IT-
pedagoger riktar sig mer till lärare för att bättra på lärarnas IT-kompetens vad gäller 
distansutbildning (D1).  
 
Andra resurser som Lärum har är Framtidens klassrum som är en lärosal och står för ett 
koncept med nya pedagogiska tankar. Lärum har också en digital ateljé med resurser 
och program främst mot de estetiska ämnena. Det finns också inspelningsstudios (D1).  
 
Samarbete över gränser är viktigt. Lärum samarbetar med bland annat Språkcentrum 
som i bibliotekets lokaler erbjuder stöd i uppsatsarbete och språkbehandling. Hjälp till 
funktionshindrade sker genom samverkan med Lärarhögskolans samordnare. På 
Lärarhögskolan har studenterna ett multikort som innefattar tre funktioner: passerkort, 
lånekort och kopiering- och utskriftskort för att underlätta för studenten (D1). 
 

6.2.5 Malmö högskola bibliotek 
 
Definitionen av ett LRC beror på vem som svarar enligt E1. Det är ett begrepp som inte 
används vid Malmö högskola (E1). Båda E1 och E2 anser ett LRC ryms i ett modernt 
högskolebibliotek och menar att de funktionerna finns i alla fall vid Malmö högskola 
bibliotek trots att det inte kallas för ett LRC (E1, E2). Men vad innefattas då i ett 
modernt högskolebibliotek? En fungerande biblioteksverksamhet som har både en 
tryckt och en elektronisk samling och med kompetent personal. En miljö som 
tillgodoser många behov. Den fysiska miljön är mycket viktig: möblering, 
studentarbetsplatser i olika konstellationer som enskilt, i grupp och grupprum. En 
datamiljö med fungerande datautrustning: multimediafunktioner som skanner, brännare, 
skrivare och kopieringsmöjligheter (E2). E1 säger att det ska vara en slags "library and 
the village" alltså att det förekommer en del happenings som musiktillställningar, 
utställningar och events.  
 
Både den fysiska och det virtuella biblioteket ska vara en naturlig mötesplats för 
studenter och andra på högskolan (E1). E2 kopplar det till den egna verksamheten och 
menar att Malmö högskola bibliotek välkomnar andra typer av verksamheter och 
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aktiviteter in i verksamheten som utställningar, föreläsningsserier öppet för allmänheten 
och bokutsläpp när lärare har släppt nya böcker. E2 säger också att Malmö högskola 
bibliotek funderar på att öppna ett studentgalleri, där studenter får möjlighet att ställa ut 
konst.  
 
I biblioteket finns en helpdesk som svarar på datafrågor. Studieverkstaden finns i 
biblioteket fast den organisatoriskt inte hör till biblioteket (E2). Det finns 
multimediadatorer där man kan redigera, stöd till studenter med funktionshinder i form 
av anpassade datorer, workshops, språk- och stödverkstad (E2). Verksamheten som 
riktar sig till funktionshindrade studenter framhåller E1 fungerar bra på Malmö 
högskola bibliotek då biblioteket har haft goda förutsättningar för att lyckas p.g.a. dess 
organisation: bibliotek och IT tillsammans. E1 har sett liknande verksamheter vid andra 
bibliotek där det fallerat: intresset och innehållet har funnits från bibliotekens sida, men 
det har brustit därför att det inte funnits tillgänglig IT-kompetens som underhållit de 
utrustade datorerna.  
 

6.2.6 Stockholms universitetsbibliotek 
 
För F3 är ett LRC en kombination av mänsklig support, tekniska möjligheter och olika 
typer av kompetens. Man jobbar över enhetsgränser utan "interna revir" för att stödja ett 
studentperspektiv: studenten ska vara i centrum och ha tillgång till bra hjälpmedel och 
stöd i studierna. Mycket fokus ligger på tekniken, men F3 menar att det intressanta är 
vad och hur man kan använda tekniken för att effektivisera för dem som använder den. 
F3 lägger fokus på studenten medan F1 och F2 pekar på lärarna. Hur kommer det sig? 
Lärarna är studenternas närmaste kontaktpunkt i studierna. F3 förklarar att lärarna är en 
viktig grupp att nå så att de i sin tur kan använda tekniken i kommunikationen med 
studenterna. Det hela fallerar om inte lärarna lägger ut studiematerial i elektronisk form 
eller kommunicerar med studenterna via nätet etc. Därför är lärare en betydande 
målgrupp menar F3.  
 
F2 betonar LRC-konceptet som något ”väldigt” bra och positivt. Det är som ett modernt 
högskolebibliotek fast ett integrerat högskolebibliotek innehållande olika 
personalkategorier anser F2. Ett integrerat universitetsbibliotek där den pedagogiska 
delen och den tekniska delen ingår i biblioteket förklarar F2. För F1 ingår teknik, data, 
IT, mediestöd till studenter, forskare och lärare i ett LRC. IT-stöd är viktigt för att 
hjälpa studenter med programvaror osv.  Undervisningsmiljöer, arbetsplatser, 
dataarbetsplatser och grupparbetsplatser är också betydande. F1 menar att Lärandets 
galleria inte har blivit ett LRC som det var tänkt från början. Lokalen finns men 
organisationsstrukturen och de fysiska avstånden mellan de enheter inom universitetet 
som är berörda gör att det varit svårt att hitta smidiga samarbetsformer. Biblioteket har 
dock självklara ingredienser för att kunna anges som ett LRC. Man erbjuder stöd till 
studenter och lärare i form av olika programvaror och man samarbetar med den 
pedagogiska enheten kring olika workshops för lärare. Däremot har samarbetet med IT-
enheten inte kunnat utvecklas som det var tänkt (enheten ligger långt från biblioteket) 
(F1). 
 
Det finns ytterligare en enhet på universitetet som skulle kunna ingå i ett LRC, 
nämligen Språkstudion. Men även denna har sina lokaler en bit bort från biblioteket och 
tillhör organisatoriskt den humanistiska fakulteten (F1). 
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Ett annat problem är att begreppet LRC inte har fått full acceptans inom Stockholms 
universitet trots det engagemang som fanns under projekttiden. Universitetet är starkt 
decentraliserat varför det kan vara svårt att få gehör för gemensamma och centrala 
lösningar. F1 tycker att det behövs tydligare samordnade satsningar för studenterna på 
universitetet och tror att biblioteket kan spela en roll här. Man har t ex påbörjat ett 
samarbete med Studentbyrån och IT-enheten för att genom en processkartläggning se 
om man kan göra förbättringar för studenterna. F1 har också tagit initiativ till en 
översyn av studieplatser och datorarbetsplatser inom ”hela” universitetet (inte bara 
biblioteket) för att se om utbudet täcker behoven (F1). 
 
Lärandets galleria är lärarnas, men F2 framhåller att det är studenterna som använder 
ytan mest. F1 tycker att Stockholms universitetsbibliotek riktat sig för lite till 
studenterna. Detta är något som F1 vill ändra på så studenterna får bättre studentstöd. I 
Lärandets galleria finns teknik, datorer och program som hela tiden uppdateras. Det är 
sådant som inte institutionerna har råd med själva som de här får tillgång till 
kostnadsfritt. Det erbjuds tjänster som workshops som riktas främst till lärarna. Tanken 
från början var att det skulle riktas till studenterna, men det blev inte så. Från början var 
workshops öppna verkstäder dit man fick komma och gå, men det fungerade inte bra så 
idag är det istället beställda verkstäder. Det förekommer lunchseminarier och vid 
tillfällen har det även bjudits på mackor. Det är alla möjliga sorters ämnen som tas upp 
på lunchseminarierna: bland annat plagiat eller att använda blogg i undervisningen. Det 
förekommer även större föreläsningar med gästföreläsare. Lärarna har fått vara med och 
styra valet av innehåll i Lärandets galleria genom att fylla i enkäter och framhäva 
aktuella behov. Efterhand som verksamheten pågått har nya behov dykt upp och 
integrerats i verksamheten medan andra mindre populära tagits bort (F2).  
Vad Stockholms universitetsbibliotek inte erbjuder som F2 menar hör till ett LRC är 
studentsupport. Tidigare fanns en telefon i biblioteket som gick till universitetets IT-
avdelnings helpdesk men den togs bort (F2). Varför det inte funnits någon support kan 
inte F2 svara på. 
 

6.2.7 Sammanfattning 
 
I avsnittet framkommer praktisk och lärande hjälp, stöd- och hjälpfunktioner och 
support i olika former som betydande inslag i ett LRC. LRC lyfts fram som ett 
resurscentrum till förmån för främst studenter och lärare. LRC beskrivs som en 
mötesplats öppen för olika sorters aktiviteter och tillställningar. Gemensamt för ett LRC 
är att det svarar för läromiljöer.  
 

6.3 Namn  
 
Med ett "nytt" bibliotekskoncept har det kanske för vissa känts naturligt att ändra 
organisationens namn eller namnge delar av organisationen. Detta för att förtydliga 
verksamhetens nya roll. Här följer respondenternas syn på namnbyte och hur det 
förhåller sig vid respektive studieobjekt.  
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6.3.1 Biomedicinska biblioteket 
 
Ordet bibliotek har debatterats och görs fortfarande säger A1. En del tycker det är 
mossigt och att det står för en konservativ syn. Bibliotek står för någonting och det blir 
svårt menar A1 att ersätta begreppet bibliotek, men menar vidare att man naturligtvis 
kan lägga till någonting. Personligen tycker inte A1 att det är något man ska behöva 
bevisa genom att byta namn. Istället är det verksamheten som är det viktiga. På 
Biomedicinska biblioteket är inte namnbyte aktuellt (A1).  
 

6.3.2 Kalmar högskola bibliotek 
 
Nackdelen med begreppet bibliotek är att folk tänker begränsat och nackdelen med 
begreppet LRC är att man krånglar till det tror B2. Om man säger LRC säger motparten 
troligtvis "du menar väl biblioteket varför sa du inte det" menar B2. B2 är osäker på vad 
han tycker om ett namnbyte. B2 tycker inte begreppet bibliotek är fel, däremot måste 
man upplysa folk så att de ser det ur ett bredare perspektiv. Möjligtvis ett namnbyte om 
man kan komma på något mer attraktivt menar B2. Enligt B2 kan risken med ett 
namnbyte bli en effekt likt den i "kejsarens nya kläder” d v s folk börjar skratta åt det 
och seriositeten försvinner. Eventuellt att man lägger till en underrubrik som förstärker 
begreppet bibliotek, som faktiskt är ett starkt varumärke påpekar B2. Man borde kunna 
använda något svenskt namn, men B1 ser det inte som något nödvändigt utan menar 
vidare att aktiva användare av biblioteket vet att det är ett ”LärandeResursCentrum”. 
Kalmar högskola bibliotek har inte officiellt kallats för ett LRC (B1).  
 
Troligtvis kommer namnet Sektionen för flexibelt lärande tas bort nästa år (2008). En 
utvärdering kring det påbörjas denna sommar (2007). B1 tror att det kommer att 
försvinna därför att Sektionen för flexibelt lärande anses vara en ordinarie del av 
bibliotekets verksamhet d v s att bedriva pedagogiskt stöd och hjälp av IT och studios. 
B1 menar att man vill visa att flera olika kompetenser innefattas i ett bibliotek.  
 

6.3.3 Vetenskaplig information och lärande 
 
C2 tycker att begreppet LRC symboliserar någonting, att det är ett stöd i den ständigt 
pågående förändringen. ”Det är som ett riktmärke någonting man kan åka på fast man 
inte vet åt vilket håll” beskriver C2. C2 tror att dörrarna öppnas om man vill förankra en 
idé i lärosätets ledning ifall det handlar om LRC. 
 
För C1 är det viktigt att namnet är tydligt och rimligt för den verksamhet som utförs. 
Det är en ”mycket” viktig del av marknadsföringen av verksamheten internt på KTH 
och då är namnet Vetenskaplig information och lärande bra tycker både C1 och C2. 
Vetenskaplig information och lärande består av, som tidigare nämnts, två delare: KTHB 
och Learning lab. Men att byta namn till någonting liknande LRC är inte aktuellt. 
Namnet Learning lab kommer av att Wallenberg finansierade pengar via Standford 
Learning lab och Wallenberg global Learning network "och skulle man vara med i de 
finansieringarna då hette det Learning lab" (C2). 
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6.3.4 Lärum 
 
D1 ser personligen inget negativt med ett namnbyte, men förstår problematiken då 
begreppet bibliotek är ett varumärke som är "väldigt inarbetat och har god status och 
kvalitet". Byter man namn kan det bli en osäkerhet i vad det innehåller menar D1. D1 
ser namnet Lärum som unikt och positivt. För Lärums organisation har namnbytet inte 
varit negativt, men ganska svårt att imprenta namnet hos Lärarhögskolan och dess 
användare. Användare går fortfarande till "biblan" och pluggar menar D1 och anser att 
begreppet bibliotek är ett vedertaget begrepp. 
 

6.3.5 Malmö högskola bibliotek 
 
För E1 är bibliotek ett varumärke som man vet vad det står för och därför är det onödigt 
att byta ut. Ett modernt bibliotek ska spegla mer än en boksamling. Malmö högskola 
bibliotek har valt att inte byta namn och kallar heller inte verksamheten för LRC. 
Personligen tycker både E1 och E2 att LRC-konceptet ryms i ett modernt 
högskolebibliotek: en mötesplats, studieplats och där alla möjliga aktiviteter är 
välkomna. De funktioner och aktiviteter som innefattas i ett LRC finns på Malmö 
högskola bibliotek, men det kallas bara för bibliotek (E1). E2 tycker att namnet 
bibliotek är bra. LRC-konceptet menar E2 innefattas i biblioteksbegreppet idag. Man 
ska inte behöva ändra namn på verksamheten betonar E2, utan det handlar istället om att 
ändra innehållet på vad bibliotek står för och vara tydliga med det inför studenter och 
personal. Det är viktigt att på lärosätet vara tydlig med vad bibliotek och IT kan erbjuda. 
Att Malmö högskola bibliotek också är en aktör i en lärandeprocess och inte bara ett 
stöd. Som aktör kan biblioteket bidra till att höja utbildningskvalitén framhäver E2.  
 

6.3.6 Stockholms universitetsbibliotek 
 
Det finns ingen anledning att ändra namnet bibliotek då det är så inarbetat menar F2. 
Trots att begreppet associerar till bokhus och böcker är inte ett namnbyte det viktigaste, 
utan verksamhetens integrering och synlighet menar F2. 
 
Namnet Lärandets galleria har tagits bort eftersom det skapade mer frågor och 
förvirring bland många av universitets lärare och forskare. Däremot finns lokalen med 
alla funktioner kvar liksom ett visst samarbete med den pedagogiska enheten (F1).  
 

6.3.7 Sammanfattning 
 
Det framkommer av flera respondenter att namnet bibliotek är svårt att byta ut då det är 
ett starkt varumärke. Ingen av respondenterna tycker det är viktigt att byta ut namnet 
bibliotek utan poängterar verksamheten som det betydelsefulla. Möjligtvis att lägga till 
en underrubrik som förstärker namnet på den verksamhet som avses.  
 
 



   

 36

6.4 Framtid  
 
Avsnittet är en sammanställning om hur respondenterna reflekterar över respektive 
studieobjekts framtid och hur respondenterna själva ser på framtiden.  
 

6.4.1 Biomedicinska biblioteket 
 
När Studietorget byggdes var tanken att också bygga ut biblioteksbyggnaden. Detta blev 
det ingenting av med och diskussionerna om en utbyggnad har fortsatt. A1 menar att det 
inte går att göra ett LRC av den byggnad som finns idag. Antingen måste 
Biomedicinska biblioteket flytta till andra lokaler eller ett nytt hus byggas. Läget är idag 
svårt, det finns inte ekonomiska möjligeter till vare sig ombyggnationer eller nybygge. 
Biblioteket är alldeles för trångbott och i ett LRC är lokalerna ”väldigt” väsentliga, 
anser A1, då grundtanken bygger på flera verksamheter i biblioteket. Det innebär fler 
människor vilket inte får plats i dagsläget (A1). 
 
A1 framhäver att biblioteken har stora lokaler som kostar mycket pengar och därför 
måste biblioteken motivera sina kostnader. Lokalerna kan inte bara fyllas av bokhyllor 
med böcker och tidskrifter utan ska fyllas av människor. Då behövs olika typer av 
arbetsplatser som datorarbetsplatser, grupprum, tyst läsesal osv. Till detta knyter man 
sedan olika typer av tjänster som studenter och forskare efterfrågar menar A1.  
 

6.4.2 Kalmar högskola bibliotek 
 
Kalmar högskola bibliotek hyr ut delar av lokalerna. Detta därför biblioteket har inte råd 
att hyra alla rum fast de har brist på utrymme och skulle behöva alla lokaler. Det finns 
nämligen ett stort behov av flera grupprum, studentarbetsplatser och personalutrymmen. 
Även personalen är trångbodd. B2 har en förhoppning att det till slut blir, enligt B2:s 
idealbild, ett riktigt LRC d v s en knutpunkt, ett informationscentrum som kan bidra till 
kompetensutveckling för både studenter och lärare. B2:s vision är att alla bibliotek, alla 
LRC, både högskole- och universitetsbibliotek och folkbibliotek blir ett stort nätverk av 
lärandemiljöer. Idag är det begränsat med olika system och med databaslicenser. En 
student eller privatperson ska kunna gå in på vilket bibliotek som helst och få tillgång 
till oändligt många resurser via samarbete bibliotek emellan: "Ett jättenätverk med 
lärandemiljöer, spännande lärmiljöer. Ett stöd för allt man behöver alltså, och där man 
frågar om det mesta. Det finns stöd för it-verktyg för olika informationssökningsverktyg 
det finns kompetens, ja det är vad jag kallar för LRC nirvana" säger B2.  
 
Det kommer att göras en utredning om Sektionen för flexibelt lärande ska fortsätta vara 
en del av biblioteket. Det har varit en prövotid på två år och nu blir det en utvärdering 
om hur det har fungerat, men främst hur det ska finansieras. Det är svårt att sia om 
bibliotekens framtida utveckling då den har gått snabbt de senaste åren, "så man vill 
helst inte göra några femårsplaner precis utan det handlar mer om sex månaders planer" 
menar B1. 
 
Ansökningar till distansutbildningar har ökat jämfört med campusutbildningar säger B1 
som tror att distansutbildningarna har framtiden för sig. B1 tror även att, i framtiden, 
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kommer flera campuslärare använda samma IT och pedagogik som idag används vid 
distansutbildningarna.  
 

6.4.3 Vetenskaplig information och lärande 
 
På KTHB har man tankar på att öppna upp IKT-verkstaden mer för studenter. C1 tror 
att detta skulle leda till en helt annan användning av IKT-verkstaden men också tillföra 
mer reklam för verksamheten. Men det finns en oro i detta, tillägger C2. Det finns 
erfarenheter från Lärandets galleria där man öppnade upp lokalen helt för studenter. 
Detta resulterade istället i att studenter kom dit och ”slösurfade”, vilket inte var 
meningen med så kraftiga datorer. Man måste hitta något mellanting så det blir mer 
användarvärde än vad det är idag tillägger C1.  
 
Vid årsskiftet kommer KTH få ny rektor. Vad som händer med verksamheten vet ingen 
av respondenterna (C1, C2).  
 

6.4.4 Lärum 
 
Från och med 1 januari 2008 ska Lärarhögskolan gå ihop med Stockholms universitet 
och därför vet inte D1 mycket om Lärums framtid.  
 

6.4.5 Malmö högskola bibliotek 
 
Hela högskolans ekonomi påverkas av Sveriges konjunktur och idag är det färre 
studenter som söker till högskolor och universitet. Det märker naturligtvis Malmö 
högskola bibliotek av som alla andra, men de har kanske inte drabbats så hårt som 
många andra menar E1. E1 anser ändå att Malmö högskola bibliotek har en stabil 
ekonomi vilket E1 tror kommer att fortsätta.  
 

6.4.6 Stockholm universitetsbibliotek  
 
Målet med projektet Lärandets galleria var resursutnyttjande: samlade resurser. 
Huvudsyftet var IT-utveckling hos lärarna: att utbilda lärarna så att de i sin tur kunde 
föra det vidare till studenterna. Det har inte varit lätt på Stockholms 
universitetsbibliotek vilket, enligt F2, beror på att Stockholms universitet är oerhört 
decentraliserat. För F2 har det varit en stor besvikelse att det inte blev annorlunda, att 
det gick tillbaka till det gamla. Men F2 vill ändå poängtera att det absolut inte varit 
bortkastat utan det har medfört massor av personkännedom och enklare samarbete över 
gränserna. F2 tycker att LRC-konceptet är bra, men det är svårt att genomföra vid 
Stockholms universitet då det är så utspritt. Engagemanget och involverandet var stort 
bland de 40 projektpersonerna, men för att ett LRC- koncept ska bli lyckat krävs en tät 
samverkan mellan enhetsgränser inom ett universitet. Det var man inte van vid på 
Stockholms universitet med dess decentraliserade organisation. Alla öppnade inte upp 
för samarbete och det försvårade jobbet. När projekttiden var slut år 2003 och det skulle 
övergå i verksamhetsdrift hade många nya personer, däribland en ny rektor, tillkommit. 
Det medförde att intresset inte var lika stort förklarar F3. F1 pekar på betydelsen av att 
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arbeta över enhetsgränser inom universitetet för att kunna stödja studenterna 
tillsammans. Det hade varit enklare att skapa ett LRC i samband med en nybyggnation. 
Vid ett äldre universitet som redan har en etablerad organisatorisk modell sedan många 
år och där lokalerna är utspridda över ett stort campusområde är det svårt att hitta den 
typ av samarbetsformer som ett LRC kräver. F1 ser emellertid att det finns öppningar 
till andra samarbeten som kan förbättra för studenterna.   
 

6.4.7 Sammanfattning 
 
Framtiden är oviss hos flera. Utvecklingen är snabb och det är svår att planera och sia 
om framtiden.  
 

7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyseras sammanställningen av resultatet och den litteratur som ligger 
till grund för studien genom att besvara frågeställningarna i kapitel 1.3, Syfte och 
frågeställning. Detta görs med hjälp av den teori som presenterades i kapitel 4, 
Teoretiska utgångspunkter. Analysen är uppdelad i tre delar efter studiens tre 
frågeställningar.  
 

7.1 Varför LRC: vilka faktorer har bidragit till dess spridning? 
 
Avsnittet som följer besvarar frågan till vilken nytta LRC finns och vilka faktorer som 
har bidragit till att LRC-konceptet spridits.  
 
Högskolebiblioteken har sedan 1990-talet genomgått stora förändringar. I kapitel 1.1, 
Bakgrund, framgår av flera utredningar och rapporter att informationsteknologins 
utveckling varit den främsta bidragande faktorn. Svenska högskolor möttes av flera 
studenter och teknologin medverkade till förändrade studieformer. Nya 
utbildningsformer som flexibelt lärande, livslångt lärande och distansutbildningar 
bidrog till att högskolebibliotekens roll som pedagogisk resurs blev tydligare. Flera 
svenska högskolebibliotek valde runt sekelskiftet 2000 att vidareutveckla verksamheten 
till en LRC-verksamhet för att möta de nya behoven. LRC var redan då ett 
internationellt erkänt recept på hur högskolebibliotek eller delar av lärosäten kunde 
utveckla en verksamhet som svarade mot utvecklingen och studentens lärandeprocess 
(Huntington 2006, s. 1-2; Sweden 2002, s. 101-103).   
 
Förklaringen till varför och hur LRC spreds i Sverige klargörs här med hjälp av två 
egenskaper som Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness och Kjell Arne Røvik 
lyfter fram som betydande i sammanhanget: tidsmarkering och social auktorisering 
(Christensen et al. 2005, s. 87-91). Författarna till boken Centred on learning (Oyston 
2002) beskriver LRC-konceptet som en tidsmarkering. LRC låg rätt i tiden och sågs 
som en tidstypisk lösning, en respons på utvecklingen och förändringen inom högre 
utbildning (2002, s. 1-3). LRC hade svaret på hur bibliotek tillsammans med lärosäte 
kunde möta de nya behov som växt fram med studentanstormningen, de förändrade 
utbildningsformerna som tekniken bidrog till och med minskade medel till högre 
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utbildningar. LRC:s lösning var framförallt integrering, samarbete och samlade resurser. 
Grundtanken med ett LRC var att samla alla resurser på en plats för att effektivisera för 
studenten men också för att minska kostnaderna och bidra till enklare samarbeten inom 
lärosätet (Hamrin & Lundberg 2005, bilaga 1).  
 
I England hade LRC redan växt fram under 1990-talet och blev därefter en förebild för 
svenska högskolebibliotek. Social auktorisering innebär att recept sammankopplas med 
andra organisationers framgång och pådrivning. I resultatet framkommer att fem av sex 
studieobjekt hämtade influenser från England, främst från Adsetts Centre vid Sheffield 
Hallam University. Graham Bulpitt, verksam vid Sheffield Hallam, kopplas av flera 
respondenter ihop med LRC-konceptets spridning. Bulpitt besökte Sverige vid flera 
tillfällen och föreläste om LRC-konceptet (Bauer 2003, s. 42). LRC-konceptet sågs som 
en effektiv lösning för att möta de förändringar som skedde i samhället. Detta kopplar 
jag samman med institutionella recept (Christensen et al. 2005, s. 77). Institutionella 
recept namnger Christensen, Lægreid, Roness och Røvik recept som brett ut sig och 
vunnit erkännande hos organisationer och som andra organisationer därför tagit efter. 
Det är recept som förväntas ge svar på hur organisationer effektiviseras och bör vara 
ordnade för att vinna erkännande. Receptet ses som självklart att ta till för att vara i 
tiden och för att nå särskilda mål. Det kan likställas med ett mode (2005, s. 77). I 
Sverige var dock begreppet LRC diffust och det behövde förtydligas och preciseras. 
LRC-projektet startades med syfte att utveckla en svensk definition och att sprida LRC-
konceptet bland svenska lärosäten (Hamrin & Lundberg 2005, s. 1, 2, 5). Jag ser 
projektet som en social auktorisering då projektet försökte driva på utvecklandet av 
LRC i Sverige och inspirera högskolebibliotek att ta till sig konceptet.  
 
I resultatet och i den text som ligger till grund för den här studien vill jag mena att LRC 
beskrivs som ett legitimerat recept d v s ett recept som sågs effektivt och självklart att ta 
till för att nå särskilda mål och som vann erkännande internationellt innan det 
inspirerade svenska högskolebibliotek. Av de sex studieobjekten användes LRC-
konceptet mer som ett redskap till att effektivisera och modernisera 
biblioteksverksamheten och inte som i England, vad som framgår i Centred on learning 
(Oyston 2002), där hela lärosätet tillsammans med biblioteken skapade ett LRC. Enligt 
de flesta av respondenterna hade studieobjekten inte lärosätets fulla stöd i skapandet av 
en LRC-verksamhet. Göran Gellerstam poängterar i Den första uppgiften (Gellerstam 
2001) lärosätenas brist på förståelse vad gäller bibliotekens pedagogiska roll. 
Gellerstam menar vidare att biblioteket måste integreras i den akademiska verksamheten 
(2001, s. 4).  
 
En faktor som framförallt påverkat framväxten av LRC är det livslånga- och flexibla 
lärandet vi ser idag. Minskade medel till högskoleutbildningar har också bidragit till 
samlade resurser, färre individuella handledningar och ett ökat antal grupparbeten för 
studenterna. Allt detta kräver bra och fungerande lärandemiljöer. Bibliotekens nya 
verksamhet och pedagogiska roll kräver integrering i lärosätet (Gellerstam 2001, s. 4).  
  
LRC-projektet arbetade fram kännetecken för vad en LRC-verksamhet bör innehålla. 
Jag anser att projektgruppen fungerade som en stödgrupp i att rusta upp och 
modernisera bibliotek generellt i Sverige. Om samma modernisering hade skett utan 
konceptet LRC är svårt att säga. Men konceptet och LRC-projektets arbete har med stor 
förmodan bidragit till att förändringen skyndades på i Sverige. Hade det inte funnits 
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någon idé, som LRC-konceptet, att följa hur hade det sett ut då? Frågan är svår men det 
är möjligt att högskolebiblioteken hade hamnat på efterkälke.  
 

7.2 Vad utmärker ett LRC: finns det ett svenskt koncept? 
 
Vad kännetecknar ett LRC enligt respondenterna? Det svarar följande avsnitt på och om 
det finns ett svenskt koncept. Till detta kopplas de sju punkter (se kapitel 5, 
”LärandeResursCentrum på campus”: ett nationellt samarbetes projekt) som LRC-
projektet anser utmärker ett LRC och bör innehålla (Hamrin & Lundberg 2005, s. 14).  
 
I uppsatsen ser jag LRC-konceptet som en helhet innehållande en mängd olika delar: ett 
stort recept bestående av en mängd mindre recept. I uppsatsarbetet framkommer olika 
förhållningssätt och syn på LRC-konceptet. Det är inte ett recept som är svaret på hur ett 
högskolebibliotek eller en del av ett lärosäte utmärks som ett LRC, utan flera recept 
tillsammans bidrar till ett det. Christensen, Lægreid, Roness och Røvik kallar det för det 
organisatoriska arrangemanget (Christensen ed al. 2005, s. 79). Tillsammans bildar 
recepten den struktur, den organisation som kännetecknar ett LRC eller en LRC-
verksamhet. Det organisatoriska arrangemanget kan ses som en uppbyggnad av flera 
byggelement (2005, s. 79). För varje byggelement finns ett recept och flera olika recept 
kan vara i omlopp samtidigt i en organisation. Recepten är elastiska vilket gör det 
möjligt för organisationer att forma recepten, idén, som ett byggelement anpassat till 
hela organisationen d v s det organisatoriska arrangemanget.  
 
I resultatet framgår tydligt att LRC-konceptet ger recept på olika typer av stöd- och 
hjälpfunktioner riktade mot studenter, forskare och lärare. F3 menar att studenterna är 
den primära målgruppen i ett LRC, men för att nå dem måste man gå via lärarna. 
Lärarna måste lära sig kommunicera med studenterna via nätet, lägga ut studiematerial 
elektroniskt etc. För att studenterna ska få de bästa möjliga studiemöjligheterna krävs att 
lärarna är involverade och kan handskas med tekniken (F3). Därför är lärarna en 
betydande målgrupp. Forskare framhävs inte lika mycket som studenter och lärare 
förutom vid Biomedicinska biblioteket. Detta beror på att deras bibliotek servar den 
medicinska fakulteten som fokuserar på forskning (A1).  
 
Recept är elastiska (Christensen ed al. 2005, s. 82) och kan därför mer eller mindre 
formas i organisationen. Vissa recept har brett ut sig mer än andra och uppnått bättre 
resultat. Alla studieobjekt har inte mötts av samma positiva genomslagskraft genom att 
ta till sig redan legitimerade recept (2005, s. 77) d v s recept som vunnit erkännande hos 
andra organisationer. Det har berott på olika faktorer, men en framträdande faktor är 
brist på resurser vilket lett till att LRC-konceptet inte har kunnat förverkligas. Varför 
utvecklar vissa bättre och mer framgångsrika LRC-verksamheter än andra? Resultatet 
visar att en lyckad LRC-verksamhet svarar för bra samarbete inom lärosätet och att 
recept fungerar bra ihop. I resultatet framgår också att vid de studieobjekt där samarbete 
och integrering fungerat bra inom lärosätet så har även LRC-konceptet blivit tydligare. 
Oavsett om respondenterna vill beteckna respektive studieobjekt som en LRC-
verksamhet eller inte. D1 är den enda respondenten som uttryckligen benämner 
studieobjektet, Lärum vid Lärarhögskolan, som ett LRC. D1 anser att Lärum har haft 
goda förutsättningar för att lyckas med LRC:et. Det menar D1 beror på att Lärum har 
haft stöd från högsta ledningen. Det har funnits både resurser och stöd från rektor. Om 
ett LRC ska lyckas, poängterar D1, måste hela lärosätet vara förankrat i idén om att 
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utforma och verka som ett LRC. De förutsättningarna fanns på Lärarhögskolan (D1). 
Vetenskaplig information och lärande upplevs, menar jag, som ett LRC trots att det inte 
direkt uttrycks, däremot poängteras resurscentrum (C1). Varken E1 eller E2 kallar 
Malmö högskola bibliotek för ett LRC trots att studieobjektet har inslag som 
kännetecknar ett LRC med både integrering i lärosätet och den verksamhet som bedrivs, 
menar jag. Likaså har Kalmar högskolas bibliotek en väl utvecklad verksamhet mot 
både studenter och lärare. Vid Stockholms universitetsbibliotek fanns stora visioner och 
mycket gjordes för att skapa ett LRC. Trots detta misslyckades det, förmodligen därför 
att Stockholms universitet är ett äldre lärosäte med gammal tradition, decentraliserat och 
Stockholms universitetsbibliotek ligger organisatoriskt inte direkt under rektor. Att inte 
ligga direkt under rektor menar F1 försvårar arbetet att förverkliga ett ”riktigt” LRC. 
Likaså Biomedicinska biblioteket hade stora visioner som fallerade mest på grund av 
brist på resurser men också av att det är ett gammalt lärosäte. Taran Thune och Anne 
Welle-Strand visar också på att senare lärosäten fokuserar mer på lärandeinstitutioner 
med bra lärandemiljöer för att möta de nya behoven (Thune & Welle-Strand 2000, s. 
17).  
 
Recept är elastiska: de kan formas efter varje bibliotek/lärosätes förutsättningar och 
behov. Samtliga studieobjekt har tagit till sig recept på LRC-konceptet och format 
recepten efter lokala förutsättningar och behov. Vanligt är att recept konceptualiserats 
(2005, s. 79) d v s samma recept får olika benämningar hos olika bibliotek/lärosäte. 
Recept som finns hos flera av studieobjekten kanske kan vara svåra att känna igen då de 
har iklätt sig olika benämningar. Det kan exempelvis handla om olika former av 
resurser, stöd- och supportfunktioner som skrivstöd – språkverkstad, kopieringsverkstad 
– kopieringsmöjligheter etc. Recepten fyller samma funktioner men tilldelats olika 
benämningar och begrepp. Studieobjekten har skapat och format resurser, stöd och 
support efter lokala förutsättningar, därför ser recepten olika ut och studieobjektens 
verksamheter har varierande utformning. 
 
Tolkningarna i kapitlet kan kopplas ihop med några av de punkter som LRC-projektet 
arbetade fram (se kapitel 5, ”LärandeResursCentrum på campus”: ett nationellt 
samarbetes projekt). För att nå studenterna måste hjälp och stöd också riktas till lärarna. 
LRC innebär en helhetssyn på lärandet och ska verka för hela den akademiska 
verksamheten och vara en central punkt på lärosätet. LRC ska tillhandahålla bra 
lärandemiljöer riktade till både lärare och studenter. Studentarbetsplatser nämns av 
samtliga respondenter och betonas som betydande i ett LRC.  
 
Virusteorin och översättningsteorin är (Christensen ed al. 2005, s. 95-97) två begrepp 
som handlar om hur och vilken effekt recept fått i en organisation. LRC-receptet har 
medfört en förändrad syn på biblioteket som pedagogisk resurs. Det har också medfört 
en förändrad syn på samverkan och integrering. LRC-projektet samlade en grupp 
människor som arbetade med konceptet för att möta de förändringar som uppstod och 
för att forma konceptet. LRC-receptet har spridits som en virusteori och förändrat 
studieobjektens verksamhet. Receptets innehåll har spridit sig som ett virus men inte 
begreppet LRC. Översättningsteorin är vad som kan göras med recepten alltså vad har 
LRC medfört? Det har öppnat upp för nya möjligheter. I resultatet framgår att det har 
medfört en förändrad syn på bibliotekets roll och ett förändrat arbetssätt med samverkan 
och integrering. 
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Av de sex studieobjekten finns inget enhetligt LRC däremot går det att urskilja specifika 
kännetecken för de svenska objekten. Konceptet saknar en tydlig svensk tolkning men i 
Sverige tycks LRC-koncepet mer fungerat som ett redskap eller ett riktmärke att ta till 
och forma verksamheten för att modernisera den. I Sverige utgår LRC-konceptet från ett 
bibliotek och utmärks genom integrering av stöd- och support i form av lärandemiljöer 
och lokaler anpassade till främst studenten och hans/hennes lärandebehov. Typiskt för 
svenska högskolebibliotek har varit att integrera LRC-konceptet vid nybyggen eller 
ombyggnationer.   
 

7.3 Vilken betydelse har organisation, verksamhet och namn för 
ett LRC? 
 
Kapitlet svarar på vilken betydelse organisation, verksamhet och namn har för ett LRC 
enligt respondenterna men också vad som framkommer i kapitel 3, Vad är LRC?. 
 

7.3.1 Organisation 
 
Det här avsnittet har i uppgift att ta reda på vilken inverkan organisationsstrukturen har 
för att ett LRC ska fungera bra.  
 
Organisationen spelar en betydande roll i utvecklandet av ett LRC. Det framkommer 
från i stort sett samtliga respondenter att det är bra att organisatoriskt ligga nära rektor. 
Att vara nära rektor organisatoriskt bidrar till en mer jämställd roll med övriga enheter 
på lärosätet. Det förbättrar möjligheterna till att informera övriga på lärosätet om 
verksamheten, ta del av och kunna möta de behov som finns inom lärosätet. Stockholms 
universitetsbibliotek är det enda studieobjekt som organisatoriskt inte ligger direkt 
under rektor. Respondenterna vid detta studieobjekt menar att organisationen bidragit 
till att det varit svårt att utvecklas till ett LRC. Vid Stockholms universitetsbibliotek 
startades projektet Lärandets galleria i syfte att verka som ett LRC. Lärandets galleria 
skulle hjälpa lärarna med IT i undervisningen. När projekttiden var slut och projektet 
skulle övergå i vanlig verksamhet minskade intresset. F1 anser att LRC måste emaneras 
och stödjas från lärosätets ledning för att det ska lyckas. Det framgår i Centred on 
learning (2002) att de fyra universiteten som presenteras i boken hade stark koppling till 
och var en del av hela lärosätet. Av uppsatsens samtliga studieobjekt har de 
organisationer där samarbete på lärosätet förekommit på ett positivt sätt haft ett mer 
utvecklat LRC. F3 påpekar att det är viktigt med en nära samverkan över 
enhetsgränserna inom ett lärosäte om LRC ska vara till fördel för studenten. Det var 
man inte van vid på Stockholms universitet som har en decentraliserad organisation 
(F3). Lokaler och personal ligger långt ifrån varandra och det försvårar för samarbete 
speciellt om inte alla är samarbetsvilliga. Med den organisationsstrukturen som finns 
vid Stockolms universitet idag är det inte möjligt menar F1. Svårast har det varit för 
studieobjekt knutna till gamla lärosäten med äldre tradition och med avdelningar som 
ligger fysiskt långt ifrån varandra. Biomedicinska biblioteket tillhör Göteborgs 
universitet som är ett gammalt lärosäte och där har forskarna varit i centrum. En 
diskussion kring LRC har, menar A1, inte funnits vid Göteborgs universitet. Finns inte 
diskussionen inom hela lärosätet är det svårt för biblioteket att framhäva sin nytta och 
förespråka en LRC-verksamhet. Integrering och samarbete både inom och utanför 
organisationen är betydande inslag i ett LRC. LRC ska verka som ett resurscentrum mot 
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hela lärosätet. Malmö högskola bibliotek bildar ett område bestående av högskolans IT-
avdelning och biblioteket. Det menar E2 är en unik organisation i Sverige. Därför det är 
bra att IT ligger nära biblioteket så att alla stödfunktioner på högskolan kan samlas på 
en plats (E2). Malmö högskola bibliotek är, förutom utbildningarna, också involverade i 
andra av lärosätets arbeten som Bolognaarbetet (E2). Det medverkar till, menar E2, att 
biblioteket får en bättre synlighet inom lärosätet.  
 
Studien utgår från sex studieobjekt, samtliga högskolebibliotek, med olika 
organisationskonstellationer. Enligt mytperspektivet går samma recept att anamma på 
vilken organisation som helst oavsett organisationens konstellation, storlek och resurser. 
Det förutsätter dock att organisationerna är förhållandevis likvärdiga. Det kallar 
Christensen, Lægreid, Roness och Røvik universalisering (Christensen ed al. 2005, s. 
87-91). Samtliga studieobjekt är likvärdiga på det sättet att de är bibliotek som hör till 
högre lärosäte, de servar likvärdiga användare: studenter, forskare och lärare. Utifrån 
det borde samma recept gå att anamma på samtliga sex studieobjekt enligt teorin. Men 
resultatet visar att förutsättningarna varit skiftande hos samtliga studieobjekt. Några 
studieobjekt har haft svårare att integrera LRC-konceptet jämfört med andra. Det har 
speciellt varit komplicerat vid äldre lärosäten som vid Biomedicinska och Stockholms 
universitetsbibliotek. Jag anser därför att universalisering inte fungerar på ett LRC-
koncept. Visst kan mindre delar, recept, införas i organisationen utan svårigheter som 
studiearbetsplatser där det inte behövs vare sig support eller hjälpmedel. Men då blir det 
inget fullständigt LRC, menar jag. Därför att flera recept tillsammans skapar en LRC-
verksamhet. Kalmar högskola bibliotek innefattas av biblioteket och Sektionen för 
flexibelt lärande. B2 framhäver tydligt att båda avdelningarna fyller in med varandras 
kunskap för att bli en helhet så att verksamheten ska fungera. Det krävs att recepten 
passar ihop. Recepten i ett LRC-koncept agerar inte självständigt utan överlappar 
varandra.  
 
Olika konstellationer av offentliga organisationer är vanligt förekommande skriver 
Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005, s. 102, 111). LRC förekommer i 
varierande organisatoriska kombinationer. Vanligt förekommande är att LRC utvecklas 
vid nybyggen eller ombyggnationer av bibliotek. Vid nybyggen finns bättre möjligheter 
att sätta samman recept för ett LRC. Integrera och samla resurser och personal med 
olika slags kompetens inom en och samma byggnad (Oyston 2002, s. 19, 33). När en ny 
biblioteksbyggnad planerades vid KTH, Kungliga tekniska högskolan, inspirerades man 
av och byggde en byggnad som svarade mot ett LRC. Likaså när Malmö högskola 
bildades tittade man på LRC. Båda har lyckats bra jämfört med de studieobjekt som inte 
planerade LRC utifrån nybygge och ombyggnationer. 
 

7.3.2 Verksamhet  
 
Här sammanförs det som respondenterna tycker har betydelse för en LRC-verksamhet 
och vad konceptet innefattar. Analysen i detta avsnitt kopplas till viss del ihop med de 
19 listade tjänster (se kapitel 5.1, ”Nätverkets fortlevnad”) som projektet Nätverkets 
fortlevnad sammanställt (Ambrén 2006, s. 7-8).  
 
Utifrån lärosätets tradition och de behov som efterfrågas måste studieobjekten anpassa 
sin verksamhet. Verksamheterna hos de sex studieobjekten ser olika ut och de tjänster 
som förekommer har ibland olika benämningar hos studieobjekten. Några av de 19 
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punkterna som projektet sammanställde (se kapitel 5.1, ”Nätverkets fortlevnad”) nämns 
inte av respondenterna, förmodligen därför att det räknas som en självklar traditionell 
biblioteksverksamhet. Men samtliga studieobjekts recept svarar för ett 
användarperspektiv med fokus på studentens flexibla lärande. Tillsammans har de elva 
respondenterna nämnt i stort sett samtliga av de tjänster som projektgruppen arbetade 
fram. Respondenternas svar på vad ett LRC-koncept innehåller varierar. Men svaren 
innefattar support och olika typer av stöd- och hjälpfunktioner. Några respondenter 
betonar vissa recept mer betydande än andra som aktuell teknik, datorer och 
programvaror. För att det ska fungera krävs stöd och hjälpfunktioner.  
 
Support av kursplattformar ges på Kalmar högskola bibliotek och Lärum. Studios för 
videokonferens finns hos Kalmar högskola bibliotek och Vetenskaplig information och 
lärande. Distribution av programvaror förser Kalmar högskola bibliotek lärarna med: 
hur lärarna med hjälp av olika programvaror och kommunikationsverktyg bygger upp 
kurser mot distansstudenter. Samtliga studieobjekt nämner hjälp och stöd till lärarna i 
olika slags former. På Biomedicinska biblioteket undervisar bibliotekspersonalen 
forskarna i EndNote. Vid Kalmar högskola bibliotek och Stockholms 
universitetsbibliotek anordnas seminarier och workshops för att nå ut med budskapet 
om vad verksamheten erbjuder (B1, F2). Här diskuteras aktuella ämnen som blogg i 
undervisning och plagiat (F2). B1 framhäver att Kalmar högskola bibliotek provar på 
nyheter som Second Life.  
 
Biblioteket som en mötesplats är ett återkommande inslag. Den fysiska miljön har stor 
betydelse för ett LRC. Det innebär framförallt arbetsplatser i olika slags konstellationer 
både med och utan datorer. Detta nämns av samtliga som betydande inslag i ett LRC. 
Likaså skrivar- och kopieringsmöjligheter framhävs hos samtliga respondenter som 
viktiga. Däremot framkommer inte datasupport lika påtagligt, men anses av vissa som 
en viktig del kopplat till biblioteket. Vid Göteborgs universitetsbibliotek finns både IT-
pedagoger och IT-tekniker men de är inte stationerade på enheterna (A1). Lärum har en 
egen IT-tekniker och biblioteksassistenterna har fått kompetensutveckling för att kunna 
svara på enklare frågor. Behövs vidare hjälp kan man vända sig till Lärarhögskolans IT-
avdelning (D1). Lärum har också medieproducenter, filmare medietekniker och IT-
pedagoger. Vid Kalmar högskola bibliotek finns både tekniker och pedagoger (B1, B2). 
 
Vid Biomedicinska biblioteket har brist på lokalutrymme varit den stora orsaken till att 
integreringen av LRC inte fungerat. Biblioteket har däremot införlivat några recept på 
LRC-konceptet. Det har istället resulterat mindre bra. En lokal gjordes i ordning med 
studentplatser, datorarbetsplatser, skrivare och andra tillbehör men vad som saknades 
var support till apparaterna och tekniken. Lokalen var från början tänkt att tillsammans 
med bibliotekets huvudbyggnad bli ett LRC (A1). Det har varit svårt att få lärosätet och 
arkitekter att förstå idén med ett LRC och dess verksamhet när ett nytt bibliotek 
planerades på Kungliga tekniska högskolan (C1). Att framhäva det nya biblioteket som 
en fysisk plats för studenter och med en mängd dataarbetsplatser var inte lätt att 
understryka, framhäver C1, därför att man från lärosätets sida såg ett framtida trådlöst 
bibliotek. Lokalen är av stor betydelse för att ett LRC ska fungera bra och understryks 
hos flera av respondenterna.  
 
Samarbete över gränser är betydande. Flera av studieobjekten har samverkan med 
lärosätets språkavdelning och avdelning för funktionshindrade för att i biblioteket kunna  
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bistå med språkhjälp och hjälp till funktionshindrade studenter. Samtliga respondenter 
framhäver stöd- och hjälpfunktioner som viktiga och LRC beskrivs av flera 
respondenter som ett resurscentrum för lärandet, en resurs och mötesplats. Vetenskaplig 
information och lärande har ett café i anslutning till biblioteket. I likhet med Malmö 
högskola bibliotek har de också olika slag av arrangemang som utställningar, 
föreställningar och musiktillställningar kopplat till biblioteket. C2 beskriver miljön som 
”kyrkan mitt i byn”. Biblioteket framhävs som den centrala platsen på lärosätet.   
 
Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005) lyfter fram tre olika utfall på hur recept 
implementeras in i en organisation och vilken inverkan eller konsekvens det kan ge. 
Med de tre adoptionerna: snabb frikoppling, frånstötning och särkoppling (Christensen 
ed al. 2005, s. 93-95) ger författarna svar på tre olika utfall när recept implementeras i 
en organisation. Snabb frikoppling är recept som visat sig framgångsrika och enkla att 
anamma i verksamheten. Det kan likställas med recept som handlar om studieplatser 
etc. Det verkar ha fungerat bra på samtliga studieobjekt. Fast några av respondenterna 
menar att fler grupprum efterfrågas. Frånstötning innebär när recept tas ur ett 
sammanhang och inte visar sig passa in i organisationen. Det man försökte göra med 
Lärandets galleria, vid Stockholms universitet, var att bygga upp en miljö för lärarna så 
att de i sin tur kunde använda tekniken mot studenten. Det lyckades inte fullt ut. I 
jämförelse med England, vad som framgår i Centred on learning (2002), där LRC 
byggdes med initiativ från hela lärosätetena har biblioteken i Sverige mer eller mindre 
själva tagit på sig rollen och byggt upp en LRC-verksamhet. Jag menar att LRC-receptet 
tagits in i den svenska högskolevärlden och förenklats jämfört med i England. När det 
visar sig att recepten inte passar kan det hända att de blir frånstötta ”det vill säga att 
försöken att införa dem upphör” (Christensen ed al. 2005 s. 93-95). Kanske LRC-
konceptet kopierats från Engelska LRC och överförts på svenska bibliotek utan närmare 
eftertanke om det skulle passa? Det framgår i resultatet att det varit svårt att nå ut med 
budskapet om LRC-konceptet vid flera av lärosätena.  
 
Det har varit svårt för personer utanför studieobjekten att förstå vad LRC-konceptet 
innebär och till vilken nytta det skapas. LRC är inget som levereras av sig själv utan 
som D1 säger är det en idé som man måste jobba med för att komma fram till hur man 
ska arbeta på bästa möjliga sätt med. Det är också viktigt att man inom organisationen 
förstår varandras uppgifter poängterar D1.  
 

7.3.3 Namn 
 
LRC innebär en förändrad och utökad biblioteksverksamhet. En del organisationer har 
valt att byta namn eller namnge en del av verksamheten för att förtydliga en ny roll. 
Avsnittet som följer tar upp vad respondenterna anser om namnbyte och hur de kopplar 
det till respektive studieobjekt.   
 
Respondenternas syn på namnbyte varierar. De flesta ser namnet bibliotek som ett starkt 
varumärke, ett vedertaget begrepp och är därför svårt att byta ut. B2 menar att namnet 
bibliotek kan få folk att tänka begränsat medan namn som LRC kan krångla till det. Det 
finns en viss osäkerhet i namnbyte hos B2. B2 menar att man istället bör upplysa folk 
om vad som döljer sig bakom namnet bibliotek. C1 framhäver att namnet bör vara 
tydligt och stämma överrens med den verksamhet som bedrivs. Det är betydande för att 
förankra utåt mot lärosätet. Ingen anser att en engelsk benämning liknande Learning 
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Resource Centre ska användas i Sverige. Samtliga respondenter tycker inte att 
namnbyte är nödvändigt. De flesta ställer sig emot namnbyte och menar att det är själva 
verksamheten som är det viktiga och inte vad verksamheten kallas.  
 
F1 vill inte kalla Stockholms universitetsbibliotek för ett LRC därför att det inte är ett 
begrepp som förstås vid lärosätet. F1 menar att man inte behöver kalla verksamheten för 
LRC trots att Lärandets galleria har självklara ingredienser för ett LRC. F1 menar på att 
det inte blev det LRC som det var tänkt från början. Namnet Lärandets galleria är 
borttaget men innehållet och platsen finns kvar (F2). Namnet är borttaget därför att det 
var mer en last än en fördel (F1). Vid Kalmar högskola bibliotek pågår en utredning om 
namnet Sektionen för flexibelt lärande ska vara kvar eller tas bort. B1 menar att 
pedagogiskt stöd och IT-stöd som Sektionen för flexibelt lärande står för ses idag som 
en ordinarie del av verksamheten i ett bibliotek. En av respondenterna menar att namnet 
mer skapat förvirring än klarhet för personalen på lärosätet (B1). Vid studieobjektet har 
man inte officiellt kallat verksamheten för ett LRC (B1). För Lärum har däremot inte 
namnbytet varit något hinder men till en början var det svårt att nå ut med namnet. På 
Lärum ingick två avdelningar som likvärdiga parter i det s.k. Lärum som idag består av 
tre avdelningar. Fördelen för Lärum var, menar D1, att avdelningarna gick in som 
likvärdiga parter under ett nytt begrepp: Lärum. På Malmö högskola bibliotek kallar 
man inte verksamheten för LRC. Båda respondenterna vid Malmö högskola bibliotek 
anser att LRC-konceptet ryms i ett modernt högskolebibliotek.  
 
Några av respondenterna vill inte koppla ihop respektive studieobjekt med LRC-
konceptet. Sex av de åtta högskolebibliotek som ansåg sig ha en LRC-verksamhet år 
2003 deltog i den här studien. I resultatet framgår att flera av respondenterna idag ställer 
sig tveksamma till om respektive verksamhet ska kallas LRC.  
 

7.3.4 Sammanfattning 
 
Svenska högskolebibliotek inspirerades av Engelska högskolor som utvecklat LRC. 
LRC var ett svar på de samhällsförändringar som skett med den tekniska utvecklingen 
och förändrade utbildningsformer. Flera högskolebibliotek i Sverige anammade LRC-
konceptet efter engelsk förebild och med hjälp av LRC-projektet som vidareutvecklade 
en svensk version av konceptet. Skillnaden mellan svenska och engelska LRC, utifrån 
vad den här studien visar, är att engelska LRC utgår från hela lärosätet medan svenska 
LRC utgår från biblioteket. Beroende på olika organisationers varierande förutsättningar 
och behov ser alla verksamheter olika ut. Samtliga är, oavsett om de anser sig ha en 
LRC-verksamhet eller inte, unika men grundidéerna är de samma hos samtliga 
respondenters syn på vad ett LRC-koncept är och står för: samarbete, integrering, 
support, hjälp- och stödfunktioner. Alla respondenter framhäver, kopplat till 
studieobjekten, användarperspektivet med fokus på studenten. 
 
Det går inte att urskilja ett svenskt enhetlig koncept utifrån de sex studieobjekten. 
Däremot finns det gemensamma mönster i de svenska verksamheterna som stöd och 
hjälpbehov, resurscentrum, integrering och samarbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 
Det framkommer att mycket av vad som händer och sker med verksamheten påverkas 
av lärosätets och framförallt rektors inställning. Biblioteken är inte självständiga utan 
måste rätta sig efter vad och vilka behov lärosätet har. Det är biblioteken som måste 
anpassas inte lärosätena. Hos de sex studieobjekten som medverkat i undersökningen 
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har namnet LRC inte fått starkt genomslag, men konceptet LRC har kommit för att 
stanna. LRC-konceptet har medfört nya verksamheter i biblioteken och öppnat upp för 
integrering och samverkan. De flesta eller alla studieobjekt välkomnar nya 
verksamheter in i organisationen och i lokalerna, under förutsättning att möjligheter 
finns. Intresse saknas inte, men brist på medhåll från övriga på lärosätet och saknad av 
resurser är två stora faktorer som sätter stopp för utvecklingen av LRC. 
 

8. Slutsatser och slutord 
 
Denna studie baseras på intervjuer från sex studieobjekt och kan därför inte ses 
representera den totala bilden av LRC i Sverige. Men i materialet framkommer tydliga 
faktorer som belyser problemet. LRC är till för att stödja högskoleutbildningar i form av 
stöd- och hjälpresurser för att hjälpa studenten i hela hans/hennes lärandeprocess. 
Vanligt förekommande är tjänster som lokal, biblioteket som pedagogisk resurs och att 
LRC ska vara en flexibel hjälp i studentens lärande. Efter avslutad studie ser jag LRC-
konceptet som ett redskap som biblioteken använde sig av för att hänga med i 
utvecklingen. Idag är inte LRC-konceptet lika påtagligt men innehållet har blivit en 
naturlig del i högskolebibliotekens verksamhet. Resurser tillkom med hjälp av LRC som 
redskap. Jag anser att LRC var ett väl behövligt redskap för svenska bibliotek att ta till 
och använda sig av som en skjuts för att biblioteken skulle kunna hänga med i 
utvecklingen och inte halka på efterkälke. Det är svårt att dra en slutsats utifrån sex 
studieobjekt. Utifrån de sex studieobjekt den här studien baseras på anser jag dock att 
det går att urskilja kännetecken för ett svenskt LRC-koncept. Jämfört med de engelska, 
som vanligtvis byggde upp LRC och skapade det ihop med hela lärosätet, tycks det 
svenska mera utgå från biblioteket och främst utifrån bibliotekets initiativ. LRC-
konceptet har mer eller mindre använts som ett redskap för att modernisera 
verksamheten.  
 
Jag hade en föreställning om att LRC-konceptet var en idé om hur högskolebibliotek 
skulle formas för att rationaliseras. Jag uppfattade LRC-konceptet som en trend, att det 
var ett koncept som gav recept på hur högskolebibliotek skulle vara formade för att vara 
i tiden och kunna effektiviseras för att vara moderna. Det blev också tydligt i resultatet 
och framkom under analysen. Det svenska LRC-konceptet upplevs inte utifrån resultatet 
som en verksamhet utan snarare som en vägledning i hur organisationer förverkligar ett 
modernt bibliotek och effektiviserar biblioteksverksamheten. Jag ser LRC som en trend 
som erövrade delar av biblioteksvärlden med visioner och handledning om hur bibliotek 
skulle rustas för att möta framtidens behov. På ett sätt skulle jag kunna säga att det inte 
var en trend eftersom begreppet inte fick något direkt starkt fäste. Men det var ändå ett 
begrepp som användes i biblioteksdiskussionen och används förmodligen än i dag, men 
kanske inte i lika stor utsträckning. Samtliga studieobjekt vill inte kalla sin verksamhet 
LRC utan menar att den verksamhet som bedrivs vid studieobjektet är vad ett modernt 
högskolebibliotek idag innefattar. Förmodligen hade LRC-begreppet haft större 
genomslag om det varit enhetligare beslut nationellt. Det hade bidragit till att fler arbetat 
mot samma mål och troligtvis efter liknande förutsättningar.  
 
LRC-konceptet finns i olika varianter men grundtankarna är framförallt tre betydande 
faktorer som har präglat svenska högskolebibliotek: integrering, samarbete och samlade 
resurser. Alla respondenterna har inte framhållit samma saker men tillsammans har de 
knutit ihop en säck med recept som svarar för ett LRC-koncept. Identifierbara ämnen är 



   

 48

framförallt användarperspektiv, resurscentrum för lärande, samarbete och integrering. 
Det framkommer både i resultatet och i litteraturen som ligger till grund för uppsatsen. 
Biblioteken har utvecklats från bokhus till resurshus.  
 
Studien har gett mig en bredare syn på LRC-konceptet och hur förutsättningar, lokala 
behov och förhållanden styr utvecklingen vid högskolebibliotek. Vad hade jag kunnat 
göra annorlunda? Resultatet hade kanske blivit annorlunda om andra respondenter som 
bibliotekarier utan ansvarsposition, personer från högskoleledningen etc. varit med i 
undersökningen. Det hade förmodligen gett mig en mer varierad bild av LRC-
konceptets uppfattning. Men min tanke har varit att försöka förtydliga LRC-konceptet 
och öka förståelsen för dess olika utformning. Det visade sig svårare än jag trodde. Av 
de kartlagda biblioteken som ansåg sig ha ett LRC eller en liknande LRC-verksamhet år 
2003 visade sig inte stämma helt och några studieobjekt ville inte se sin verksamhet 
som ett LRC och det gjorde att min intervjuguide fallerade ibland. Det har varit svårt 
vid intervjuerna när jag ställt frågor kring biblioteket/LRC:et. De olika konstellationerna 
gjorde det hela förvirrande.  
 
Teorin hjälpte till att förtydliga och förklara de svårigheter LRC innebär och hur LRC 
uppfattas. Metoden är hållbar men jag hade dock önskat att jag fysiskt besökt samtliga 
studieobjekt för att få en närmare förståelse kring verksamheterna ihop med lokalerna. 
Däremot anser jag att syftet är uppnått med vald metod.  
 
Intressant fortsatt forskning skulle vara att se vad som hänt med de andra biblioteken 
som var med i kartläggningen år 2003 och som var igång att planera en LRC-
verksamhet. Hur förhåller det sig bland de 36 högskolebiblioteken i landet? Pratas det 
om LRC och införlivas LRC i verksamheten eller ses det som en naturlig del i 
utvecklingen?  
 

9. Sammanfattning 
 
Studiens främsta syfte är att försöka ta reda på hur LRC-konceptet präglat svenska 
högskolebibliotek. Hur verkar LRC-konceptet i Sverige idag, tio år efter dess framväxt? 
Finns det ett svenskt LRC-koncept? Är LRC fortfarande aktuellt eller var det bara en 
trend? 
 
I undersökningen har elva personer med nära anknytning till en LRC-verksamhet 
intervjuats i syfte att ta reda på hur LRC-konceptet integrerats och uppfattats vid sex 
lärosäten. Artiklar, böcker och andra dokument ligger också till grund för studien. 
 
För att besvara frågorna har en organisationsteori, utifrån ett nyinstitutionellt 
förhållningssätt, använts som de fyra norska professorerna Tom Christensen, Per 
Lægreid, Paul G. Roness och Kjell Arne Røvik, i statsvetenskap, förmedlar. Det 
nyinstitutionella perspektivet handlar om organisationers förhållande till dess 
omgivningar. Omgivningar som organisationerna måste rätta sig efter för att få 
legitimitet och klara sig. Utifrån det nyinstitutionella perspektivet har jag använt ett 
mytperspektiv. Mytperspektivet är föreställningar om omgivningarna och fokuserar på 
betydelsen av normerna som finns i omgivningarna. Med mytperspektivet har jag 
förklarat förändringar som sker och vilka konsekvenser som följer. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
 
Fakta 
 
 
1.     Datum 
 
2.     Organisation 
 
 
Respondent 
 
3.     Namn 

 
4.     Vilken position har du och vilka är dina uppgifter? 
 
5.     Hur länge har du varit verksam vid det här ”biblioteket”?  
 
 
 
Frågor om verksamheten 
 
 
Organisationen 
 
6a.   Hur är biblioteket organisatoriskt placerat vid lärosätet? Hur ser organisationen ut? 

Ligger ”alla” verksamheter som man kan hänföra till ett LRC under biblioteket 
eller är det utspritt?  

 
6b.   Varför ser placeringen av verksamhetsdelarna ut som den gör på lärosätet?  
 
6c.    Vad anser du om placeringen? 
 
7. Hur stor är personalstyrkan vid ”biblioteket” och vilken kompetens har de? (I 

stora drag.) 
 
 
Vad utmärker ett LRC? 
 
8.   Varifrån kom idén att ni skulle ha ett LRC? Tyckte ni att det var en bra eller 

mindre bra idé, säker/osäker tanke? Är LRC endast ett initiativ från själva 
biblioteket eller kommer initiativet uppifrån, från högskolans 
ledning?(Fortfarande en bra/dålig idé?) 

 
9.   Hur har ni, personalstyrkan, informerat er om konceptet? Har ni (hela 

personalstyrkan eller endast några) gjort studieresor, läst böcker, varit på 
konferenser, tagit del av utvärderingar …? 
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10. Hur enkelt har det varit för dig/er som jobbat med LRC-frågor eller medverkat i 

nätverket att implementera och sprida idéerna på hemmaplan? Har det varit enkelt 
att övertyga kollegorna på hembibliotek att vi ska satsa på det här? Vilket stöd 
har du/ni fått från chefen? Vilken betydelse spelar chefens engagemang i det här? 

 
11. Hur har idéerna spridits? 
 
12.   Vad innebär LRC konceptet för just dig?  
 
13.    Vilka tjänster erbjuder ni?  
 
14.    Varför just de? Frivilligt eller påtvingat från lärosätets sida, lagstiftning eller 

något annat? Tidsenliga och aktuella? Har andra organisationers framgång haft 
inverkan? 

 
15.    Har ni valt någon/några tjänster för att nå särskilda mål? Kan bakomliggande 

faktorer vara att försöka nå upp till LRC status? 
 
 
Namnet 
 
16.  Vilken benämning har ”biblioteket” /organisationen?  
  
 Om verksamheten bytt namn från bibliotek till någon annan benämning: 

 Varför ett namnbyte? 
 Hur kom ni fram till eller diskuterade namnvalet? Finns det några 

bakomliggande faktorer i namnvalet? 
 Ser ni några för- eller nackdelar med namnbyte (jämfört med vad ni 

tidigare kallats)? 
 
 Om verksamheten inte bytt namn: 

 Är ett namnbyte aktuellt? 
 Varför har ni valt att ha kvar benämningen bibliotek?  

 
17.    Hur ser du personligen på ett namnbyte? 
 
18.   Är det viktigt eller hur viktigt är det att organisationens namn speglar den 

verksamhet som bedrivs? 
 
 
Marknadsföring 
 
19.   Hur har ni fört ut budskapet att ni följer ett LRC koncept? Känner studenter och 

lärare till vad ni har för verksamhet? Är det viktigt för er att förmedla det ni 
erbjuder? 

 
 
 
 



   

 54

Framtid 
 
20.   Hur ser det ut framöver? Hur tror ni verksamheten/organisationen kommer att se 

ut – lokalmässigt, personal, resurser, typ av service…? 
 
Övrigt 
 
21.   Är det något du känner du vill eller kan tillägga som kan vara av intresse i den här 

studien?   
 
 
 




