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Abstract: The aim of this Master's thesis is to investigate the library needs of 

distance students. This user study has a student perspective and 
concentrates on the main question of which way library needs 
might be expressed by distance students. Associated topics 
addressed by this study include; the problem of learning centres 
lacking their own library support, how distance students look upon 
library support as a concept and whether distance students prefer 
public libraries or university libraries, and why they make this 
choice. These questions may give the answer to how distance 
students deal with information literacy. Theories chosen by the 
study are in the fields of pedagogical and library science, the social 
cultural theory by Roger Säljö and in Tom Wilson's theories on 
user studies and information needs. The method chosen is a 
qualitative study where eight distance students have been 
individually interviewed. The results show a number of findings; 
that distance students prefer public libraries to university facilities, 
that knowledge levels on information literacy are low and that 
there is little education currently in information literacy and library 
support. The conclusion is to provide better and clearer library 
support at the start of a distance programme in order for students 
to practice these skills as soon as possible. 
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1 Inledning 
 
Sedan år 1997 har en kraftig utbyggnad av Sveriges högskolor och universitet skett. I 
regeringens proposition Ny värld – ny högskola från 2004 sägs det att antalet 
utbildningsplatser inom högskolan har ökat med över 100 000 och studenterna mer än 
fördubblats sedan 1980. Svensk utbildningspolitik arbetar aktivt för en breddad rekrytering till 
högskola och universitet och ett mål är att hälften av den vuxna befolkningen i framtiden skall 
ha en akademisk utbildning (s.26f). För att nå ett sådant mål krävs det att studier kan bedrivas 
på olika sätt och i olika former. Synen på lärande har också förändrats genom åren. Vi lär oss 
inte bara i skolbänken och det vi lär oss måste kanske läras om efter några år. Efter en i det 
närmaste explosionsartad utveckling av informations- och kommunikationsteknik finns idag 
en dator i princip i allas hem och tillgången till bredbandsuppkopplingar är mer regel än 
undantag. Denna teknikutveckling tillsammans med en utbildningspolitik som strävar efter 
tillgänglighet för alla har ökat möjligheterna lavinartat att genomföra högre utbildning 
oberoende av tid och rum. I sin strävan efter tillgänglighet har stora satsningar gjorts på den 
svenska högskolans distansutbildningsutbud. Sedan den första utbildningen på distans startade 
på försök 1973 för att sedan permanentas med 1977 års högskolereform har vi idag så många 
som ungefär 82 000 studenter som varje år väljer att förlägga sin högskoleutbildning som 
distansstudier (Högskoleverket 2007, s.22). Detta gör att högre utbildning idag kan 
genomföras oavsett faktorer såsom t.ex. bostadsort, arbetssituation eller familjeförhållande. 
Distansutbildningar kan genomföras på olika sätt. Studenten kan ha direkt kontakt med sin 
värdhögskola utan att någon aktör på hemmaplan är inblandad eller också kan 
distansstudierna bedrivas genom ett lärcentrum eller ett högskolecentrum på hemorten. Det 
sistnämnda alternativet ökar ständigt och fler och fler utbildningar, både program och enstaka 
kurser, startas nu på distans.  
 
1.1  Val av ämne 
 
Studier kan idag som sagt bedrivas flexibelt så att inte bostadsort och arbetssituation behöver 
bli barriärer. Distansutbildning kan vara en lösning när t.ex. familjesituation, ekonomi eller 
arbete inte möjliggör närstudier eller studier på helfart. Tidigare forskning visar att när studier 
bedrivs på distans har den enskilda studenten en tendens att använda sitt lokala bibliotek, 
istället för det bibliotek som hör till värdhögskolan. Närheten till en fysisk lokal anses vara en 
mycket viktig faktor, även om detta lokala bibliotek egentligen inte helt motsvarar studentens 
informationsbehov.   
  
Vi som är författare till den här uppsatsen har själva valt att göra vår utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap på distans. Även för oss var det familjeförhållanden, ekonomi, 
behovet av att kunna arbeta vid sidan av studierna och möjligheten att kunna studera i egen 
takt på självvalda platser och tider som var några av anledningarna till att vi valde denna 
studieform. Det som kändes enkelt och flexibelt på pappret visade sig bitvis vara ganska svårt 
och ensamt. När man läser en distansutbildning har man oftast inte den vardagliga kontakten 
med vare sig lärare, andra studenter eller övriga resurser som en närstudent lätt kan komma åt 
såsom t.ex. ett högskolebibliotek och därmed också hjälp med informationssökning. En sådan 
sak som att t.ex. få tag på kurslitteratur kan bli mer komplicerad då böckerna befinner sig ett 
ganska stort antal mil bort. Det kan även bli relativt höga kostnader då returporto betalas av 
avsändaren för fjärrlånade böcker. Trots att access till vår högskolas bibliotek gavs via 
Internet och att vi hade möjlighet att fjärrlåna kurslitteratur postvägen, så ville vi ändå kunna 
använda oss av det närbelägna biblioteket som fanns på vår hemort. Även om biblioteket 
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ifråga inte var ett högskolebibliotek så var det dit vi ville gå för att söka information och för 
att fjärrlåna litteratur. Inför vår magisteruppsats började vi fundera på hur andra 
distansstudenter tänker kring frågor som biblioteksanvändning och informationssökning. Kan 
fysisk närhet till ett högskolebibliotek ersättas med inloggningar och support via mail eller 
telefon? Används de tjänster som finns via Internet t.ex. LIBRIS och Fråga biblioteket? 
Tillgängliga för alla, men kanske avsedda främst för studenter.  
 
Flera magisteruppsatser tar upp den problematik som kan finnas då biblioteksstöd skall ges till 
högskolornas distansstudenter. Merparten av dessa uppsatser handlar dock om 
bibliotekariernas, folkbibliotekariernas eller högskolebibliotekariernas upplevelser av hur 
arbetet med biblioteksstöd till distansstudenter fungerar. Vi vill istället i vår uppsats titta på 
hur distansstudenterna själva ser på biblioteksanvändande i sina studier och hur dessa 
studenter skulle vilja att ett bra biblioteksstöd skulle kunna se ut då man läser på distans. 
 
I vår studie kommer vi att fokusera på distansstudenter som läser via ett högskolecentrum. 
Studenterna är hänvisade till sina värdhögskolors bibliotek, då högskolecentrets samtliga 
kurser och program bedrivs som distansutbildningar. Högskolecentret har inga egna 
biblioteksresurser. Vi kommer att lägga ett användarperspektiv på vår undersökning och vi 
kommer att undersöka distansstudenters behov av biblioteksstöd.  
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Högskolecentret i vår studie har inga egna biblioteksresurser. Vi har ställt oss frågan hur 
studenterna upplever denna frånvaro av biblioteksresurser och om det är ett problem eller 
nöjer de sig med sina värdhögskolors bibliotek och befintlig support i informationssökning? I 
tidigare studier har det visat sig att distansstudenter vill använda sig av ett lokalt bibliotek, 
trots dess ofta knapphändiga resurser för högre studier. Därför ställer vi oss frågan om 
vilket/vilka behov av biblioteksstöd distansstudenter har. Upplever studenterna att en 
eventuell frånvaro av biblioteksstöd påverkar deras studieresultat? Och upplever de då också 
att närvaro av biblioteksresurser ger ett bättre studieresultat? Vårt problem är intressant ut ett 
biblioteks- och informationsperspektiv därför att det finns ganska få studier där 
distansstudenterna är i fokus. Tidigare studier som tar upp problematiken med biblioteksstöd 
och distansundervisning och som är gjorda ur bibliotekens och bibliotekariernas perspektiv, 
har visat att det inte alltid funnits resurser till eller kunskap om att bemöta de 
distansstuderandes behov. Vår ambition är därför att försöka täcka denna kunskapslucka. 
 
1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka distansstudenters behov av biblioteksstöd. Vår studie 
görs på ett högskolecentrum utan egna biblioteksresurser. Det är distansstudenternas 
värdhögskola, kanske många mil bort, som främst ska ansvara för biblioteksförsörjning. Vi 
kommer att undersöka vilken typ av biblioteksstöd som distansstudenterna känner behov av. 
Vi kommer också att undersöka om distansstudenterna upplever att deras studier påverkas i 
frånvaron av fysiska biblioteksresurser och i så fall hur de påverkas.  
 
Som en övergripande huvudfrågeställning har vi följande: 
 

• På vilka sätt kan biblioteksbehov komma till uttryck hos distansstuderande? 
 
Utifrån huvudfrågeställningen har vi satt upp följande underfrågor: 
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• Vad har distansstudenterna i vår studie för uppfattningar om vad biblioteksstöd 

innebär? 
• Upplever distansstudenterna att de behöver biblioteksstöd? I så fall: Vad anser de sig 

behöva för slags biblioteksstöd?  
• Vilket bibliotek vänder sig distansstudenterna till om de har behov av biblioteksstöd? 
• På vilka grunder gör de sitt val? 
• Om inte biblioteksbehovet uppfylls tillfredsställande, på vilket sätt upplever då 

distansstudenterna att studieresultaten påverkas? 
 

För att få en så riktad studie som möjligt är vår undersökning avgränsad till att gälla 
distansstudenters upplevelser av högskolestudier via ett högskolecentrum utan egna  
biblioteksresurser. Vi kommer att genomföra en ren användarstudie med fokus på 
studenternas perspektiv.   
  
1.4 Definition av begrepp 
 
Här kommer vi att förklara centrala begrepp som vi använder ofta genom hela uppsatsen. 
Definitionerna är ofta våra egna, om så inte är fallet klargör vi det med det med referenser.  
 
Distansutbildning: Med distansutbildning menar vi utbildning som genomförs från 
hemorten och som är oberoende av tid och plats på så sätt att den studerande själv kan 
lägga upp när och var studierna skall utföras. Handledning från högskola eller universitet 
fås via internet, telefon eller kanske per brev. Ibland förekommer fysiska träffar med t.ex. 
föreläsningar eller tentamina, men det är inget som är självklart. Nätuniversitetet är den 
svenska myndighet som ansvarar för utvecklingen av IT-stödd distansutbildning.  
 
Närutbildning: Närutbildning är motsatsen till distansutbildning. En närutbildning är förlagd 
till ett campus på högskola eller universitet med traditionella föreläsningar och direktkontakt 
med lärare och övrig studentservice såsom t. ex. bibliotek och studievägledning.  
 
Distansstudent: Person som läser en distansutbildning. 
 
Närstudent: Person som läser en närutbildning. 
 
Värdhögskola: Den högskola eller det universitet som är utbildningsanordnare för 
distansutbildningen och som skall förse distansstudenten med handledning och utföra 
examinationer.  
 
Lärcentrum: Ett lärcentrum är en miljö för lärande i kommunal regi. Via lärcentra runt om i 
landet ges utbildningar på både lägre och högre nivåer. Lärcentrum skall fungera som en 
mötesplats där den studerande kan få hjälp med olika saker, såsom t.ex. studievägledning, 
tillgång till datorer och bibliotek eller handledning, både före och under utbildningen (Nitus, 
2008).  
 
Högskolecentrum: Som vi ser det är ett högskolecentrum en form av lärcentrum. Vissa 
lärcentra kallar sig högskolecentrum. Det som tycks skilja sig från andra lärcentra är att på ett 
högskolecentrum förmedlas bara utbildningar på högskolenivå. Det lärcentrum där vi gjort vår 
undersökning kallar sig högskolecentrum och det är den benämningen vi kommer att använda 
i fortsättningen.   
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Användarstudie: En studie ur användarens perspektiv. 
 
Biblioteksstöd: Med biblioteksstöd menar vi de tjänster i form av användarundervisning, 
hjälp av bibliotekarie vid informationsökning, tillgång till databaser och referenslitteratur, lån 
av kurslitteratur eller annan relevant litteratur etc. som en student kan få hjälp med på ett 
bibliotek.  
 
Informationskompetens: När vi talar om informationskompetens har vi i åtanke den 
definition som Hansson och Rimsten har i rapporten Someone else´s job. En 
informationskompetent person är någon som: 
 
• är medveten om sina informationsbehov 
• formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet 
• identifierar lämpliga informationskällor 
• utvecklar effektiva sökformuleringar 
• använder olika typer av källor 
• utvärderar information 
• organiserar information för praktiskt användande 
• integrerar ny information med befintlig kunskap 
• använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning (2005, s.34).  
 
1.5 Disposition  
 
När vi har gjort dispositionen till denna magisteruppsats så har vi följt det upplägg som anges 
i Handbok för kandidat- och magisteruppsatsförfattare vid Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (Edström 2007, s.13). Utifrån de huvudrubriker 
som anges där har vi konstruerat underrubriker för att dela upp de olika kapitlen. Allt för att 
öka läsbarheten och för att det skall bli lättare att följa den röda tråden.  
 
I första kapitlet, Inledning, försöker vi väcka ett intresse för vår uppsats. Vi berättar lite om 
varför vi själva intresserat oss för detta ämne och vilka motiv som finns för att det är en 
relevant studie. Här finns också syfte och frågeställningar samt förklaringar av begrepp som 
vi anser är centrala för förståelsen av vårt arbete. I kapitel två, Bakgrund, inleder vi med 
historik kring distansutbildning. Vi har även gått igenom en hel del statistik som rör 
distansstudenter, bl.a. vad som kännetecknar dagens distansstudenter ur social och samhällelig 
synvinkel. Vi tar även upp 2002 års tillägg i Högskolelagen om informationskompetenskravet 
som numer ska finnas med i varje högskole- och universitetsutbildning. I detta kapitel redogör 
vi även för hur biblioteksstöd till distansstuderande kan se ut. Tredje kapitlet, Tidigare 
forskning och litteraturgenomgång, har vi delat upp tematiskt . Vi har läst och granskat både 
svensk och internationell forskning och litteratur. Vår utgångspunkt tar vi i Gudrún 
Thórsteinsdóttirs avhandling The Information Seeking Behavior of Distance Students: a Study 
of Twenty Library and Information Science Students vilken gav oss olika ingångar till vår 
egen studie. Vi har även tittat på de magisteruppsatser som finns inom ämnet. De flesta är 
dock skrivna ur bibliotekarier eller bibliotekens synvinkel, men vi har valt ut några som vi 
finner intressanta. Vi har dessutom tittat närmare på hur webbaserad användarundervisning 
ser ut på dagens högskolor och universitet genom en studie gjord av Olof Sundin. Den 
internationella litteratur vi gått igenom är genomgående från Australien. Australien har lång 
erfarenhet av distansstudier och vi har funnit en stor del likartade aspekter rörande 
distansstudier och biblioteksstöd som de vi idag har i Sverige. Vi har även gått igenom flera 
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utvärderingar bl.a. om varför distansstudenter genomför eller inte genomför hela sin 
utbildning. I kapitel fyra, Teori, redovisar vi tre teoriområden som vi funnit lämpliga för vår 
egen undersökning: Informationssökningsbeteende, Distansutbildning samt Teoretiska 
aspekter av lärande. De teorier som vi funnit relevanta och intressanta i förhållande till vår 
egen undersökning är Tom Wilsons teorier om informationssökningsbeteende och 
informationssökningsbehov. Vi har även anammat de teorier som Roger Säljö beskriver om 
lärande och intellektuella och fysiska redskap. Till sist vill vi även ta upp Göran Larsson 
tankar om det kollaborativa lärandet som enligt honom är viktigt inom distansutbildning. I det 
femte kapitlet, Metod, beskriver vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi inleder kapitlet 
med att redogöra för vårt val av metod och går vidare med en övergripande text om 
kvalitativa intervjuer, följt av vad vi anser är viktigt när det gäller validitet och reliabilitet 
inom forskning. Det finns alltid etiska aspekter att ta hänsyn till inom studier vilket vi även tar 
upp här. Avslutningsvis beskriver vi hur vi valde att göra vår undersökning i relation till den 
metod som vi valt. I kapitel sex, Resultatredovisning, har vi kopplat våra intervjufrågor och 
svaren på dessa till våra frågeställningar och sedan konstruerat lämpliga underrubriker. Vi 
börjar med att presentera det högskolecentrum där vi gjort vår undersökning, samt att 
presentera de respondenter som svarade på våra intervjufrågor. Efter detta följer kapitel sju, 
Analys, där vi analyserar resultatet utifrån våra teorival. Denna analys har i princip samma 
rubriker som de i föregående kapitel sex, Resultatredovisning. I kapitel åtta, Diskussion och 
slutsatser, för vi ett resonemang om hur vi ser på resultatet och vår analys. Vi tar här in både 
den tidigare forskning och litteratur vi läst samt de teorier som vi använt oss av. Här lämnar vi 
även förslag på fortsatt forskning. Vi sammanfattar därefter vår uppsats i kapitel nio, 
Sammanfattning. Efter Käll- och litteraturförteckning följer en bilaga som utgörs av vår 
Intervjuguide.  
 
Vi har försökt att motivera de olika valen av bl.a. metod och teori som vi gjort under resans 
gång och detta finner ni under respektive kapitel, främst i ingresserna. 
 
1.6 Informationssökningsprocess  
 
I vår första kontakt med handledare fick vi tips om en avhandling som låg nära det vi ville 
undersöka. Vi började med att läsa denna och utifrån den och dess litteraturlista startade vår 
informationssökning. Det blev som ringar på vattnet. Thórsteinsdóttirs litteraturlista gav oss 
ny litteratur vars litteraturlistor i sin tur gav oss ännu mer litteratur.  
 
När vi sedan gick vidare ytterligare med vår informationssökning för att hitta relevant 
litteratur och för att få fram vilken forskning som tidigare bedrivits i ämnet har vi utgått från 
sökord som distansstudier, distansutbildning, informationsbehov, biblioteksservice, 
biblioteksstöd, användarstudier etc. Respektive sökord har även översatts till engelska i våra 
sökningar för att få med eventuell internationell litteratur. Våra sökningar har gjorts i 
vetenskapliga databaser där vi utgått från databaser ämnesvis som ERIC och LISA. För 
enkelhetens skull har vi försökt i första hand att hitta material i fulltextdatabaser, så att vi 
kunnat använda texten omgående vilket är tidsbesparande. Vi har dock sonderat i 
referensdatabaser för att få en överblick av vilket material som skulle kunna vara användbart i 
vår uppsats, för att kunna gå tillbaka ifall vi behövde. Detta har vi inte haft behov av, då vi 
anser att vi i fulltextdatabaser och i övrig litteratur hittat tillräckligt med material. Vi har 
dessutom sökt via LIBRIS, LIBRIS Uppsök och i BADA (Borås Academic Digital Archive) 
Högskolan i Borås egen databas för kandidat- och magisteruppsatser. Vi har även tittat 
tillbaka på den litteratur som vi använt oss av i vår utbildning och har där funnit relevant 
material. Vi har förutom detta även gjort sökningar på våra lokala folkbibliotek och någon 
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mån även på Internet. Sökningar på Internet gav en ofantlig stor mängd träffar och vi var 
tvungna att begränsa oss. De utvärderingar som vi använt oss av har vi funnit genom sökord 
som biblioteksstöd och distansstudier. Det har inte varit helt lätt att hitta litteratur där 
inriktningen varit ur distansstudenternas synvinkel utan mycket material vi läst och 
konsulterat har till större delen behandlat närliggande faktorer och vi har därmed fått selektera 
i litteraturen. 
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2 Bakgrund  
 
I följande avsnitt kommer vi att berätta hur svensk utbildningspolitik ser på högskolans roll i 
det livslånga lärandet och redogöra för viss historik inom distansutbildning. Vi kommer också 
att undersöka vem som väljer distansformen för sina studier samt se hur lagstiftning kring 
bibliotek och biblioteksstöd till distansstuderande ser ut.  
 
2.1 En högskola för alla genom hela livet 
 
I propositionen Den öppna högskolan från 2001 står det att 1977 års högskolereform innebar 
att högskola och universitet nu skulle komma att spela en allt större roll i det livslånga 
lärandet. Högskolan skulle utvecklas så att den kunde nyttjas för återkommande utbildning, 
och bl.a. fristående kurser, påbyggbara kurser och en anpassning till arbetsmarknaden blev ett 
led i arbetet mot detta. Fler högskolor och tre nya universitet skulle komma att inrättas och 
även ett studiestöd som möjliggjorde studier vid olika tidpunkter i livet. Sedan 80-talet och 
framåt har också universitet och högskolor strävat, i enlighet med rådande utbildningspolitik, 
mot att bli mer flexibla och öppna för att möta individuella behov hos studenterna 
(2001/02:15).  
 
Idag läser också allt fler på högskola eller universitet. För cirka 50 år sedan hade vi ungefär 
lika många gymnasiestudenter i Sverige som vi idag har forskarstudenter. Steget till högre 
studier är inte lika stort idag och den sociala snedrekryteringen har minskat betydligt (ibid.). 
Enligt Utbildningsdepartementets rapport Debatten om det livslånga lärandet nämns också att 
Sverige utmärker sig internationellt genom att ha en väldigt hög andel äldre studenter. Vårt 
utbildningssystem har strävat mot att vår befolkning inte skall komma i någon form av 
utbildningsmässig återvändsgränd. Detta genom bl.a. möjligheter till studiefinansiering och 
anpassning av tillträdesregler (2001, s.20). 
 
Den största enskilda satsningen på gymnasial vuxenutbildning som gjorts i Sverige är det s.k. 
Kunskapslyftet som genomfördes åren 1997-2002. Kunskapslyftet var en del i regeringens 
sysselsättningsproposition: Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000… 
(1995/96:222). Kunskapslyftet innebar att regeringen inbjöd kommunerna hösten 1996 att 
delta i en särskild satsning på vuxenutbildning och samtliga då 289 kommuner tackade ja. Till 
en början stöttades satsningen av en särskild tillsatt delegation, men i juli 1998 övertogs 
Kunskapslyftet av Skolverket. Individen skulle stärkas genom Kunskapslyftet och 
möjligheterna till att själv påverka sin utbildning skulle vara stora. Önskemål, behov och 
förutsättningar skulle styra utbildningarna i kommunerna. Det var de som hittills fått minst av 
samhällets utbildningsinsatser som skulle gynnas av Kunskapslyftet. Landets samtliga 
kommuner deltog som sagt i detta projekt och två tredjedelar av de studerande var kvinnor. 
Det var svårt att avgöra hur Kunskapslyftet påverkade arbetslösheten i det långa loppet, men 
klart var att många deltog i utbildning istället för att vara arbetslösa och man vet också att 
väldigt många av de som tagit del av Kunskapslyftet gick vidare till högskola eller universitet 
(Myndigheten för skolutveckling 2004, s.4ff).  
 
I betänkandet Flexibel utbildning på distans från 1998 antas det att ett livslångt lärande allt 
mer kommer att bli nödvändigt då kunskaper i allt högre utsträckning blir en färskvara och 
alla människor blir tvungna att både lära om och lära nytt. Återkommande studier på bl.a. 
högskola blir en nödvändighet för allt fler. För att vårt samhälle skall kunna fungera på ett 
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demokratiskt sätt krävs kunniga människor och återkommande utbildning är en väg att nå ett 
sådant mål (s.7ff). 
 
Sverige har en uttalad demokratisk syn på allas rätt till högre utbildning. Åtgärder såsom 
Kunskapslyftet som gav fler vuxna behörighet till högre studier och arbetsplaner vid de 
enskilda lärosätena för att bredda rekryteringen har gjorts. Det finns idag ett samhällsintresse i 
att vår befolkning skall kunna återkomma till högskolestudier flera gånger i livet och inte bara 
genomföra en enstaka utbildning en gång (2001/02:15). 
 
2.2 Från brevkurs till lärcentrum 
 
I betänkandet från 1998 nämnt ovan, Flexibel utbildning på distans, tog dåvarande 
Distansutbildningskommittén (DUKOM) fram en strategi för att främja distansutbildning med 
modern IT. Eftersom samhället som sagt allt mer skulle präglas av ett behov av ökade 
teoretiska kunskaper och ett livslångt lärande, så krävdes inte bara en satsning på 
ungdomsutbildning. Så kallad närutbildning antogs inte bli den enda utbildningsformen, utan 
utbildning måste bli tillgänglig under olika former under olika tillfällen i livet. Den växande 
användningen av IT förutspådde att det skulle bli lättare att studera flexibelt bl.a. på distans. 
Visionen hos DUKOM var att utbildningsanordnarna skulle anpassa sig efter medborgarnas 
behov och önskemål (SOU 1998:84, s.7f).  
 
Även om det idag kanske verkar som om möjligheterna till att studera ”off-campus” tycks ha 
ökat på senare tid, så är inte distansstudier egentligen någon ny studieform. Hattinger, 
Hellsten och Lundh Snis berättar i Lärcentrum - perspektiv och möjligheter att vid slutet av 
1800-talet började redan yrkesverksamma medborgare att efterfråga möjligheter att förändra 
eller förbättra sin kompetens eller ta sin real- eller studentexamen i vuxen ålder. 
Hermodskurserna t.ex. bedrevs med brevkommunikation mellan student och handledare och 
till detta fanns också en tidskrift där studenterna fick ta del av varandras framgångar i syfte att 
inspirera och minska avhopp. Med en allt mer utvecklad informationsteknik har sedan 
möjligheterna till distansundervisning ökat. (2007, s.7f). Det sägs faktiskt om 
Hermodskurserna, som i mitten av 1900-talet kunde ha så många som 100 000 studenter/år i 
gång, att de tillsammans med andra korrespondensinstitut gjorde att samhället nu började se 
på utbildning med nya ögon. Stora grupper hade nu möjligheter till högre utbildning och blev 
kvalificerade för nya arbetsuppgifter. Människor fick en andra chans att ta igen utbildning 
som de av någon anledning missat i ungdomsåren. När Sverige reformerade sitt 
utbildningssystem på 1960-talet försvann korrespondensskolorna från marknaden. Staten tog 
nu över och erbjöd kostnadsfri utbildning och med detta kan inte kommersiell utbildning 
konkurrera. På 70-talet tas sedan också de första stegen till statlig högskoleutbildning på 
distans. 1968 års utbildningsutredning ansåg att utbildning skulle bli en del av en allmän 
samhällspolicy och social och geografisk jämlikhet skulle eftersträvas. I linje med sådana 
tankar startades på försök universitetsutbildning på distans år 1973. Målgruppen var 
geografiskt begränsade och förvärvsarbetande vuxna. Efter 1977 års högskolereform 
permanentas distansutbildning på högskolenivå och integreras i högskolans ordinarie 
verksamhet. I mitten av 80-talet ökar utbudet inom distansutbildningen och intresset för 
vuxenutbildning i stort gör att även utbildning på distans får ytterligare en skjuts framåt (SOU 
1998:84, s.12f, s.88f). 
 
Som ett annat exempel på hur distansutbildningen får ytterligare fotfäste i samhället nämns 
videokonferensens intåg på 1990-talet och KK-stiftelsens (Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling) satsningar på att bl.a. ge de regionala högskolorna tillgång till snabba 
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bredbandsaccesser. I och med denna utbyggnad av IT-infrastruktur fick högskolorna en helt 
ny tillgång till så kallad distansöverbryggande teknik såsom t.ex. videokonferenssystem, 
strömmande media och ljud och bild över Internet (Hattinger et al. 2007, s.16). Andra 
satsningar som gjorts på nationell nivå för att främja distansutbildning är t.ex. skapandet av 
DISTUM, Distansutbildningsmyndigheten, som bl.a. skulle främja flexibel 
distansundervisning på högskolenivå med hjälp av IT. Detta skulle vara ett av instrumenten 
till ett livslångt lärande för Sveriges medborgare. Vid årsskiftet 2001/2002 togs ansvaret för 
detta över av Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet (2007, s.17f).  
 
Idag är DISTUM och Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet avvecklade och ansvaret för 
distansundervisning på högskolenivå ligger hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom 
högre utbildning: NSHU. Denna myndighet har bl.a. som uppgift att i samarbete med 
lärosätena stödja och främja högre IT-stödd distansutbildning på distans. NSHU ansvarar för 
Nätuniversitetet som är ett samarbete mellan 35 universitet och högskolor i Sverige och den 
tillhörande studentportalen www.netuniversity.se. Studentportalen har en databas med 
information om ca 2700 kurser och 100 hela program, vilka alla bedrivs i 
distansutbildningsform. På portalen finns också information som skall hjälpa studenterna både 
innan utbildningen påbörjas t.ex. om hur man söker till en utbildning inom Nätuniversitetet 
och om studiemedel, samt länkar och annat som är till hjälp under studiernas gång. 
Gemensamt för distansutbildningarna som kopplas till Nätuniversitetet är att de är IT-stödda, 
varför tillgång till en dator är en förutsättning för den enskilda studenten. Vissa av 
utbildningarna sker helt och hållet genom kommunikation via webben, medan vissa har ett 
antal träffar på värdhögskolan. Till en del av utbildningarna finns ett lärcentrum knutet som 
ett slags nav och samtliga kurser och program har en hemsida på värdhögskolans lärplattform. 
Denna hemsida används för kommunikation mellan lärare och studenter eller studenter 
emellan och information om arbetsuppgifter m.m. finns också här. Det är också 
värduniversitetet som skall ge studenten tillgång till bl.a. biblioteksservice genom t.ex. 
fjärrlån och nätaccesser (Nätuniversitetet, 2007).  
 
133 av Sveriges kommuner med kommunala lärcentra är knutna till en ideell förening, Nitus 
(Nätverket för kommunala lärcentra). Genom att kommunerna är frivilliga medlemmar i 
denna förening visar de att de med stöd av andra medlemskommuner i Nitus arbetar för att 
skapa förutsättningar för invånarna att studera från hemorten. Ett basutbud på det kommunala 
lärcentret i form av service, teknik och kvalitet skall garanteras av medlemmarna i Nitus. 
Nitus arbetar också för att kommunerna sinsemellan skall utbyta erfarenheter. De samarbetar 
med högskolor och universitet och är en diskussionspart med departement och organisationer 
i frågor som rör distansutbildning och annat flexibelt lärande (Nitus, 2007). Enligt 
Glesbygdsverkets rapport Lärcentra 2003 förmedlar 74 % av landets lärcentra universitets- 
och högskolekurser och 48 % förmedlar universitets- och högskoleprogram (2004).  
 
2.3 Vem studerar på distans? 
 
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Universitet och högskolor: Studenter och 
examina i grundutbildningen 2005/06 så ökade det totala antalet högskolestudenter i Sverige 
rejält under 1990-talet och denna ökning berodde till stor del på att antalet distansstudenter 
blev allt fler. Mellan läsåren 1996/97-2005/06 nästan tredubblades antalet distansstudenter 
inom högskola och universitet från 28 400 till 82 300. Antalet distansstudenter ökar 
fortfarande varje år och det antas att detta kommer att fortsätta. Ungefär 12 % av alla 
högskolestudenter har valt distansformen i början av 2000-talet.  
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Studenten som läser på distans är något äldre än genomsnittstudenten. Enligt SCB var drygt 
42 % bland denna grupp 34 år eller äldre. Bland studenter som läser på närutbildning är den 
siffran 18 %. Kvinnorna är i majoritet bland distansstudenter liksom bland närstudenter. Det 
är dock procentuellt fler kvinnor bland distansstudenterna jämfört med närstudenterna. Det är 
ganska vanligt att en och samma student läser närutbildning och distansutbildning samtidigt. 
Det är också något vanligare bland distansstudenter att välja att läsa korta kurser om högst 10 
poäng. Så många som 58 % av distansstudenterna läste sådana kurser under läsåret 05/06. 
Antalet distansstudenter som läste kurser på sammanlagt mer än 30 poäng uppgick under 
samma tid till 10 %. Bland närstudenter var förhållandena 14 % som läste 10 poäng eller 
mindre och faktiskt 58 % som läste kurser om 30 poäng eller mer. Alltså nästan exakt det 
omvända förhållandet (2007). Enligt regeringens proposition Ny värld – Ny högskola är de 
studenter som läser på distansutbildning inom Nätuniversitetet i högre grad än 
genomsnittsstudenten rekryterade från arbetarbakgrund. Bland de som startade en 
närutbildning på högskola eller universitet höstterminen 2003 hade 24 % arbetarbakgrund och 
bland nybörjarstudenterna på Nätuniversitetets utbildningar samma tid hade 30 % 
arbetarbakgrund (2004:05/162).  
 
Högskoleverket gjorde år 2004-2005 en uppföljning av Myndigheten för Sveriges 
Nätuniversitet där de bl.a. kartlade de som studerar inom Nätuniversitetet. Där framkom det 
att antalet nybörjarstudenter inom Nätuniversitet år 2004 som är föräldrar var 46 %. I övrig 
distansutbildning var det ytterligare något fler studenter som hade barn. Detta kan jämföras 
med närstudenterna där 29 % hade barn. Till viss del kan detta förklaras av att studenterna 
inom distansutbildning som helhet som sagt är äldre än genomsnittstudenten, men det är inte 
hela sanningen. Även då en jämförelse gjordes mellan närstudenter och distansstudenter inom 
samma åldersgrupp är antalet föräldrar inom distansutbildningar högre än inom 
närutbildningar (Högskoleverket 2005, s.24f). 
 
Antalet studenter med utländsk bakgrund, födda utomlands eller två föräldrar födda 
utomlands, har på senare år ökat inom de högre studierna. Egentligen kan man inte räkna 
dessa som en homogen grupp, mellan olika ursprungsländer finns nämligen stora skillnader i 
representation i den svenska högskolan. År 2004 var dock gruppen studenter med utländsk 
bakgrund i paritet lika stor som i riket som helhet. Inom de studenter som läser inom övrig 
distansutbildning eller på Nätuniversitet är gruppen studenter med utländsk bakgrund 
sammantaget något lägre än de som läser närutbildningar. Om man bara ser på 
Nätuniversitetets studenter är siffran jämförbar med närutbildningarna, men om den 
traditionella distansutbildningen räknas in blir siffran ett par procentenheter lägre. Omkring 
14 % av alla distansstudenter har utländsk bakgrund jämfört med 16 % av närstudenterna 
(ibid., s.19f).  
 
2.4 Lagstiftning 
 
År 2002 trädde en ändring av Högskolelagen i kraft. I regeringens proposition Den öppna 
högskolan hade det ansetts att den grundläggande högskoleutbildningen måste möta 
samhällets nya krav på att bl.a. identifiera och formulera nya problem, att själv kunna 
utveckla nya kunskaper och färdigheter, att kunna möta och anpassa sig till förändringar i 
samhället och att kunna använda modern informations- och kommunikationsteknologi. Allt 
detta förutom de specifika kunskaperna en högre utbildning inom ett visst gebit bör ge. I ett 
samhälle där information hela tiden flödar måste studenten kunna både finna och värdera och 
använda densamma. Till Högskolelagen lades därför år 2002 följande paragraf:  
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Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
 
 Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
  (SFS 1992:1434, §8)  
 

Ovanstående färdigheter hör till dem som inom bl.a. biblioteksvärlden brukar benämnas 
informationskompetens. Enligt den svenska bibliotekslagen skall alla universitet och 
högskolor tillhandahålla sina studenter ett högskolebibliotek som skall svara för lärosätets 
biblioteksservice inom de områden som anknyter till dess utbildning och forskning samt 
samverka med övriga landets biblioteksväsende för att ge service till studenterna (SFS 
1996:1596, §6). I bibliotekslagen finns det också uttalat att folkbiblioteket skall finnas för alla 
medborgare för att främja intresset för bl.a. information och utbildning. Folkbiblioteken skall 
också verka för att tillgängliggöra databaserad information för medborgarna (ibid., §2).  
 
2.5 Distansstudier och biblioteksstöd  
 
Det finns således uttalat i svensk lagstiftning både att en högskoleutbildning skall ge det vi 
brukar benämna informationskompetens och att tillgång till biblioteksservice i olika former 
skall finnas för alla medborgare. Den speciella situation en distansstudent befinner sig i kräver 
lite annorlunda lösningar än de för en närstudent. Jan Hagerlid konstaterade i sin rapport 
Studenternas bibliotek att högskolebiblioteken allt mer har förskjutits från att vara forskarnas 
bibliotek till att bli just studenternas bibliotek. Detta konstaterade han genom att dessa 
bibliotek bl.a. har allt mer generösa öppettider, allt fler IT-baserade tjänster som databaser och 
e-tidskrifter och även allt mer omfattande användarundervisning till studenterna (1996). Men 
hur blir det för dem som inte rent fysiskt kan besöka dessa ”studenternas bibliotek”? De som 
studerar på distans kan inte utnyttja de utökade öppettiderna eller få användarundervisning av 
högskolebibliotekarien på samma sätt som närstudenterna då de är i behov av det. Här nedan 
kommer vi att redogöra vad det finns för tillgång till biblioteksstöd för distansstudenter och 
vilka problem det finns inom området. 
 
I de utbildningar som ges via Nätuniversitetet har värdhögskolans bibliotek ansvar för 
distansstudenterna. Detta ansvar innebär att det är värdhögskolans bibliotek som skall ge 
service i form av ämnesdatabaser, e-tidskrifter, hjälp med informationssökning och andra 
webbresurser som behövs för att klara studierna. Detta löses med bl.a. fjärrinloggningar där 
access till databaser ges via Internet, hemsändning av lånad kurslitteratur och sökguider på 
bibliotekens hemsidor (Nätuniversitetet 2007). Flera undersökningar, bl.a. Thórsteinsdóttirs, 
visar dock att det är till folkbiblioteket många distansstudenter vänder sig i sitt 
informationssökningsarbete. Det som folkbiblioteket kan erbjuda studenter på högre nivå är 
viss litteraturförsörjning och även viss tillgång till databaser, men på ett folkbibliotek finns 
förmodligen inte alltid det speciella utbud som en högre utbildning kräver.  
 
I Jacob Harnesks studie Biblioteksservice för distansstuderande- en förstudie från 2002, 
belyser han de problem som kan uppstå då det skall ges biblioteksstöd till distansstudenter. 
Harnesk besökte flera bibliotek och diskuterade deras service till distansstudenter, hade 
kontakt med företrädare för nationella organ såsom t.ex. BIBSAM och utredningen för 
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Sveriges Nätuniversitet och gjorde också en förfrågan på den elektroniska diskussionslistan 
BIBLIST. Det han sedan såg som viktiga frågor inom biblioteksservicen till distansstudenter 
var bl.a. att lösa frågan med hemsändning av kurslitteratur från värdhögskolornas bibliotek. 
Ofta står biblioteket för hemsändningen av lånad kurslitteratur medan studenten får betala 
returportot. Det finns högskolebibliotek som anslutit sig till länsbibliotekens logistikkedja och 
på så sätt kan erbjuda distansstudenter inom det egna länets högskolor att återlämna litteratur 
på folkbiblioteket för att på så sätt slippa returkostnader. Om en utveckling av detta sker kan 
enligt Harnesk förbättringar för distansstudenters litteraturförsörjning uppstå. En ökad 
användning av e-böcker kan också vara en lösning på problemet med tillgång till 
kurslitteratur. Högskolebibliotekens utbud av databaser och e-tidskrifter som är upphandlade 
via nationella eller lokala upphandlingsförfaranden är inte fullt tillgängliga för alla 
distansstudenter. Det kan bli problem med access för t.ex. lärcentra eller för enskilda 
distansstudenter då IP-filtrering används. Det finns ett antal högskolor som löst sådana 
problem med proxyservrar där ett lånekort till högskolebiblioteket ger automatisk behörighet 
till proxyservern och detta borde, enligt Harnesk, kunna tas efter av fler bibliotek och för de 
kommunala lärcentra i behov av accesser borde någon slags samarbetsavtal kunna tecknas så 
att de kommer åt de statligt finansierade informationsresurserna som högskolorna erbjuder. 
För att optimera kommunala resurser kan också lärcentra och folkbibliotek samarbeta mer än 
de gör idag för att på så sätt skapa mötesplatser och studiemiljöer för kommunernas 
distansstudenter. Harnesk ansågs det också viktigt att personalen vid lärcentra och 
folkbibliotek ökade sina kunskaper om hur högre utbildning bedrevs och hur villkoren för 
denna såg ut, för att på så sätt kunna bemöta studenterna på bästa sätt (s.11ff).  
 
År 2003 kom en rapport från Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet, Kvalitet i IT-stödd 
distansutbildning: En rapport från arbetsgruppen för kvalitetskriterier, där förslag till 
kvalitetskriterier för IT-stödd distansutbildning samt förslag till fortsatt arbete inom området 
fanns. I denna lades stor vikt vid vilken typ av biblioteksstöd distansstudenterna behövde för 
att lyckas i sina studier. Det som ansågs viktigt för en distansstudent var att samma 
biblioteksstöd som gavs närstudenterna också skulle erbjudas de som valde distansformen för 
sina studier. Undervisningen i informationskompetens skulle integreras med 
ämnesundervisningen och ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier var nödvändigt. 
Biblioteken behövde också ha väl fungerande hemsidor och ett bra system för hemsändning 
av kurslitteratur samt bibliotekarierådgivning i informationssökningsfrågor även utanför 
vanlig kontorstid (2003, s.34).  
 
I Nätuniversitetets undersökning från 2005, Virtuella möten och fysiska träffar, lyfts 
betydelsefulla strategiska kvalitetskriterier fram för att bibliotekets roll i distansutbildningarna 
skall stärkas. Där anses det att lärosätets ledning måste stötta frågor som t.ex. bibliotekets 
uppdrag, styrdokument och resurser samt utvärdera vika resultat bibliotekets insatser leder till. 
Genom att undersöka ett antal lärosätens arbete med biblioteksstöd till distansstudenter 
formulerades ”Det goda exemplet” som en slags idealmodell på hur det skulle kunna fungera. 
I denna idealmodell skulle högskolan först formulera en tydlig avsikt med bibliotekets roll i 
distansutbildningen kopplad till den egna högskolans pedagogiska grundsyn med mål och 
ansvarsområden kopplade till dessa mål. Utbildningen i informationssökning är integrerad i 
den övriga undervisningen och lärarna samverkar med bibliotekarier. Endast en lärplattform 
används för högskolans distansutbildningar och i denna finns biblioteket på ett tydligt sätt och 
så även supportfunktioner. Lärosätet samverkar med både lokala och regionala verksamheter 
såsom t.ex. folkbibliotek, lärcentra och andra högskolebibliotek. I idealmodellen kartläggs 
också användaren, dvs. distansstudenten, med avseende på t.ex. ålder, familjesituation och 
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studievana och även kvantitativa undersökningar görs på hur de olika tjänsterna används 
(s.83ff). 
 
De distansutbildningar som ges via Nätuniversitetet är uttalat IT-stödda och tillgång till en 
dator med internetuppkoppling är nödvändigt för studenterna. Överhuvudtaget så kan en dator 
med Internet underlätta för alla som läser på distans. På Internet finns en hel del resurser som 
är till hjälp då inte närheten till ett fysiskt bibliotek finns. Kungliga biblioteket, KB, ansvarar 
för den svenska samkatalogen LIBRIS där man via Internet kan söka bland 6 miljoner titlar 
från 300 biblioteksenheter. Här kan alla privatpersoner fritt leta efter litteratur och i LIBRIS 
Uppsök finns svenska examensarbeten från högskolor och universitet publicerade i fulltext. 
Via KB kan också en tjänst vid namn Fråga biblioteket nås. Där kan man få hjälp i 
biblioteksfrågor via chatt eller mail och bibliotekarier från ett tjugotal högskolor runt om i 
Sverige hjälper till att hitta informationskällor, tipsar om litteratur och webbsidor och ger 
vägledning till studenter eller andra användare. Denna tjänst startade som ett projekt 2003 
mellan fyra lärosäten och hette då Jourhavande bibliotekarie. Verksamheten permanentades 
2005 och ansvaret ligger nu hos KB, och sedan 2007 samverkar Fråga biblioteket med en rad 
andra tjänster såsom t.ex. Fråga biblioteket – folkbibliotek och Fråga på andra språk under det 
gemensamma namnet Fråga biblioteket (Fråga biblioteket, 2007). 
 
Carol Goodson, bibliotekarie vid State University of West Georgia, Carrollton, USA, har gjort 
en översikt över hur distansstudenter kan stöttas i biblioteksfrågor utifrån amerikanska 
förhållanden – Providing Library Services for Distance Education Students:A How- To- Do-It 
Manual och denna översikt är tänkt att fungera som en slags guidebok för bibliotekarier. 
Goodson hade själv saknat en sådan bok då hon på tidigt 90-tal anställdes som bibliotekarie 
på ovan nämnda universitet just för att skapa ett supportprogram för distansstudenter.  
Mycket i Goodsons översikt liknar de tankar som finns i svenska förhållanden. En sak 
Goodson poängterar starkt är vikten av att lära känna distansstudenterna och förstå deras 
speciella situation. Då många av dem lever ett stressat liv med familj och jobb vid sidan av 
studierna så kan biblioteket bli en av de få kontakter de har med sin värdhögskola. Om de då 
förutom rena bibliotekstjänster också får ett varmt och personligt bemötande, så kan den 
ibland obekväma situation för distansstudenten av att vara vuxen och behöva be om hjälp av 
en annan vuxen kanske bli lite lättare. Goodson har det kanske lite amerikanska tänket av att 
biblioteksbesökaren är en kund och faktiskt tryggar bibliotekariens anställning. Om kunderna 
känner sig välkomna och får den hjälp som efterfrågas så kommer de ju tillbaka. Goodson 
anser att bibliotekariens framgång i rådgivning och hjälp till studenterna hänger ihop med hela 
lärosätets framgång varpå en hög servicenivå skall ges (2001, s.20, s.69). Om bibliotekarien 
också ser till att hålla sig ajour med de kurser och program som finns som distansutbildning 
på lärosätet och har kontakt med fakulteter och lärare som är involverade så ökar förståelsen 
för vad som behövs i de aktuella distansutbildningarna (ibid., s.21).  
 
Goodson trycker på vikten av strategiska planer för hur servicen till distansstudenter skall 
kunna genomföras på bästa sätt för det aktuella lärosätet. Hon anser det viktigt att bl.a. någon 
beslutsfattare är med i denna planering och hon nämner också att andra bibliotek, förutom 
lärosätets eget, som distansstudenterna kan tänkas använda bör finnas med i planeringen. Allt 
för att kunna förankra idéerna på bästa sätt (ibid., s.29f). Förutom goda relationer med 
kunderna, dvs. distansstudenterna, och vikten av en strategisk plan för hur servicen skall 
kunna ges på bästa sätt ger Goodson andra exempel på biblioteksstöd för distansstudenter 
liknande de som nämnts ovan och som anses bra även enligt svenska förhållanden. Hon talar 
t.ex. om fjärrlån med fri hemsändning (ibid., s.44) och access till databaser hemifrån (ibid., 
s.53.). Något som kanske skiljer sig lite från det svenska tänket kring distansstudenters 
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biblioteksstöd är att Goodson poängterar vikten av att värdhögskolan samarbetar med 
folkbiblioteken. Även i amerikanska förhållanden verkar det vara folkbiblioteket som 
distansstudenter vänder sig i biblioteksärenden. Om värdhögskolan då i sin strategiska plan 
har lokaliserat vilka folkbibliotek som används i deras distansutbildningar kan de ha formella 
samarbetsavtal med dessa (ibid., s.55).  
 
Goodson problematiserar faktiskt också begreppet distansstudent och de tjänster som hon 
anser skall erbjudas en sådan. Detta gör hon på så sätt att hon ifrågasätter om en student som 
bor i närområden och läser en distanskurs är mer distansstudent än någon som läser en 
närutbildning men bor längre från campus än förstnämnda. Skall man ge service t.ex. i form 
av avgiftsfri hemsändning av kurslitteratur till den ena och neka den andra? Goodson anser att 
biblioteken måste börja fundera på om vissa tjänster kanske istället skall erbjudas alla 
studenter. Att bibliotekstjänster rent av skall kunna köpas liksom de tjänster vi t.ex. anlitar en 
advokat för (ibid., s.17f). En sådan åsikt är värd att beakta även i svenska förhållanden då vi 
kunnat se att de som läser på distans ofta läser en närutbildning samtidigt. Ibland på ett och 
samma lärosäte. Då har studenten rätt till viss service för den ena kursen och inte för den 
andra, vilket kanske skapar förvirring.  
 



 18

3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp forskning och litteratur som kan kopplas till våra 
forskningsfrågor. Utgångspunkten tar vi i Gudrún Thórsteinsdóttirs avhandling från 2005: The 
Information Seeking Behavior of Distance Students: a Study of Twenty Library and 
Information Science Students. ”Further research is needed on the information seeking 
behavior of distance students within other disciplines, which, for instance, might focus on 
students using CMC and study centres” (s.255). Thórsteinsdóttir ger alltså förslag på fortsatt 
forskning liknande den vi ämnar göra. I vår undersökning studerar respondenterna via ett 
högskolecentrum och de läser inte biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Vi har fokuserat på svensk och till viss del internationell forskning som behandlar 
distansstudenters biblioteksanvändning och informationskompetens. Vi har även inriktat oss 
på litteratur som tagit upp utvärderingar av svensk distansutbildning och hur 
folkbiblioteksanvändandet förändrats under årens lopp.  
 
Vårt slutgiltiga val av källor har präglats av vår huvudfrågeställning ”På vilka sätt kan 
biblioteksbehov komma till uttryck hos distansstuderande?” Vi ville få en bild av vad detta 
biblioteksbehov bestod av och varför det uppstod. Vi ville också se på vad forskningen ansåg 
om vad som gör att man lyckas i sina distansstudier och vem som ansvarar för detta.  
Vi avslutar kapitlet med att sammanfatta det vi ser som huvuddragen i det vi läst, samt 
redogöra för hur vi tänkt kring detta.  
 
3.1 Distansstudenters informationssökningsbeteende 
  
Gudrún Thórsteinsdóttirs doktorsavhandling från 2005 handlar om distansstudenters 
informationssökningsbeteende. Thórsteinsdóttir har en bakgrund som bibliotekarie och har 
tidigare gjort två studier varav en fokuserade på universitetsstudenter och en på folkbibliotek i 
förändring. Då hon gjorde detta kände hon att undersökningar om hur distansstudenter söker 
information saknades. Hon ansåg att när högskolestudenters informationsbehov undersöktes 
så skildes inte närstudenter och distansstudenter åt, utan de som läste på distans behandlades 
på samma sätt som närstudenterna. Detta ansåg Thórsteinsdóttir vara fel och hon ville istället 
se dessa som en egen grupp med behov som skiljde sig från de som studenterna på campus 
hade (s.15).  
 
I sin studie djupintervjuar Thórsteinsdóttir 20 distansstudenter som studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap och två anställda på Högskolan i Borås, plus att nio av studenterna 
skrev dagboksanteckningar som sedan också används i studien. Thórsteinsdóttirs 
frågeställningar fokuserade på hur distansstudenter upplever och använder olika 
informationskällor. Hon ville också undersöka hur bostadsorten kan påverka 
informationssökningsbeteendet hos en distansstudent, hur distansstudenterna upplever att 
lärande och informationssökning hänger ihop samt hur typen av uppgifter kan påverka hur 
information söks. Thórsteinsdóttir tar sina teoretiska utgångspunkter i en modell hon själv 
skapat och där tre delar ingår: informationssökningsbeteende, distansutbildning och teoretiska 
aspekter på lärande (ibid., s.108f). Vi kommer att återkomma till denna modell i vårt 
teorikapitel. 
 
Den forskning som Thórsteinsdóttir bygger sin studie kring påvisar att distansstudenter ofta 
saknar kunskap om hur de skall använda informations- och kommunikationsteknik i sina 
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studier samt att det ofta är ett problem för distansstudenter att få tag på information. De 
vänder sig ofta till folkbiblioteken i sitt informationssökande istället för till värdhögskolans 
bibliotek. Detta trots att folkbiblioteken inte alltid täcker det informationsbehov som 
distansstudenter inom högre utbildning har (ibid., s.49f, s.66f). Detta tar vi med oss in i vår 
studie och vi kommer bl.a. att undersöka vilken slags bibliotek distansstudenterna i vår studie 
väljer att använda sig av och varför de gör just det valet.  
 
Thórsteinsdóttir djupintervjuade biblioteks- och informationsvetenskapsstudenter som läste på 
distans samt personal vid Bibliotekshögskolan och några av studenterna fick också skriva 
dagbok om två eller tre tillfällen då de sökte information till en uppsats. De skulle där 
beskriva hur de sökte och motivera varför de sökte just så samt redogöra för sitt sökresultat 
(ibid., s.120, s.125). Thórsteinsdóttir ville se vad studenterna hade för liknande erfarenheter, 
men också vad som skiljde dem åt och varför (ibid., s.111).  
 
Resultatet av Thórsteinsdóttirs undersökning visade att biblioteket var den mest betydelsefulla 
informationskällan för respondenterna. Det hade ganska liten betydelse vad för slags bibliotek 
det var. Folkbiblioteket t.ex. fyllde en stor funktion för det var tillgången till information som 
var viktig. I denna lite speciella studie där respondenterna var både biblioteks- och 
informationsvetenskapsstudenter och även till stor del arbetandes på olika slags bibliotek så 
blev ju även resultaten lite speciella och kanske inte helt applicerbara på alla slags studenter.  
Thórsteinsdóttirs studenter kan förväntas ha större informationskompetens och kanske även 
större förkunskaper av informationssökning redan innan studierna påbörjas. Eftersom 
biblioteket som användes ofta var lika med arbetsplatsen för distansstudenterna så kunde de 
t.ex. få hjälp av erfarna kolleger på ett ganska enkelt sätt. Men Thórsteinsdóttir tror ändå, 
utifrån sin studie, att distansstudenter i allmänhet vill använda sig av biblioteksservice i sin 
hemkommun och då i någon slags samarbetsform, kanske i lärcentra eller liknande, med 
värdhögskolans bibliotek. Det var just ett sådant samarbete som respondenterna efterfrågade 
(ibid., s.148f, s.235f). Internet var också en tillgång för distansstudenterna i studien. Om inte 
tillgång till Internet hade funnits så hade varken respondenterna kunnat kommunicera via 
lärplattformen eller söka på webben i t.ex. LIBRIS. Studien visade dock på en viss osäkerhet 
hos studenterna kring sökandet på Internet och kring tekniska färdigheter. Detta indikerar att 
mer hjälp för distansstudenter behövs i frågor som rör användandet av Internet (ibid., s.155f).  
 
Den service som gavs från värdhögskolans bibliotek ansågs bra av distansstudenterna i 
Thórsteinsdóttirs studie. Användandet av detta bibliotek tycktes öka allt eftersom studierna 
fortskred. Det var faktiskt så att distansstudenterna i vissa fall hade tillgång till bättre service 
än närstudenterna. De fick t.ex. hemsändning av kurslitteratur och kopior av artiklar om de så 
önskade. Ändå kände sig distansstudenterna ibland bortglömda av värdhögskolans bibliotek. 
De sa att de behövt mer stöd under vissa delar av studierna, då de verkligen behövde hjälp. Nu 
fick de en introduktion till biblioteket i början av utbildningen och detta räckte inte (ibid., 
s.153f).  Redan 1999 skrevs en magisteruppsats som till viss del liknar den studie som 
Thórsteinsdóttir gjort och som hon också refererar till: I skuggan av biblioteket: en 
undersökning om hur en grupp distansstuderande vid en högskola upplever att den 
biblioteksservice de använder fungerar. Författare till denna var Margaretha Andersson och 
Gudrun Clausén. I sitt syfte angav författarna att de skrev uppsatsen bl.a. för att 
distansundervisning tycktes öka och då skulle biblioteksservicen till dessa studenter kunna 
komma mer i fokus i framtiden. De ställde bl.a. frågor som vilka typer av bibliotek de 
distansstuderande använde och om användarundervisning förekom och vem som i så fall 
anordnade denna (s.12). Resultaten av den enkätundersökning som författarna gjorde visade 
att respondenterna använde sig främst av folkbiblioteken i sina hemkommuner. 
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Distansstudenterna upplevde att de fick bra service där och att deras informationsbehov 
fylldes (s.56). Även värdhögskolans bibliotek användes men inte i samma utsträckning. 
Respondenterna hade fått användarundervisning, men de ansåg, liksom Thórsteindóttirs 
respondenter, att denna inte var tillräcklig (ibid., s.59).   
 
Lärarna var sällan utnyttjade som informationskällor i Thórsteinsdóttirs studie. Även här 
kände sig studenterna bortglömda och övergivna med sina uppgifter. De ville ha mer lärarstöd 
i sina studier, men ändå tog de inga egna initiativ till kontakt med lärarna (ibid., s.164f, 
s.172). Thórsteinsdóttirs studie indikerar att distansstudenter behöver hjälp på hemmaplan 
med biblioteksfrågor och teknisk support vid informationssökning och att hjälpen måste 
komma då de verkligen behöver den. Hon tror också att samarbete i form av lokala lärcentra 
och användarvänliga lärplattformar skulle kunna vara lämpliga i en sådan form av hjälp. Då 
kan också samarbete och kommunikation studenterna emellan underlättas. Respondenterna 
såg kommunikationen och diskussionen med andra studenter som viktig i 
informationssökningsarbetet (ibid., s.241ff).  
 
Thórsteinsdóttir hade haft ett antagande i början av sin forskning att distansstudenter inte var 
nöjda med den service de fick. Detta fick omvärderas till viss del. I det stora hela var 
studenterna väldigt nöjda med sin studiesituation och även med hur de sökte information. 
Enligt Thórsteinsdóttir kan detta bero på att distansstudenterna i studien är så positiva just för 
att de fått möjligheten att studera. Distansformen hade gjort detta möjligt för dem. Just detta 
anser Thórsteinsdóttir vara viktigt med studien. Små kommuner som vill att deras befolkning 
skall stanna kvar måste ge invånarna möjligheter att studera på hemmaplan och då även 
erbjuda dem den support som behövs i form av bl.a. biblioteksstöd. Thórsteinsdóttir tror att 
om en distansstudent upplever att hon får stöd av sin hemkommun är sannolikheten att hon 
stannar kvar större. Studien blir därför viktig inte bara för de enskilda distansstudenterna utan 
faktiskt också för t.ex. politiker (ibid., s.255f). Då kvalité inom utbildning diskuteras tas sällan 
biblioteket med som en faktor som påverkar resultat. Detta anser Thórsteinsdóttir vara 
konstigt, då både hennes studie och flera andra faktiskt påvisar att biblioteket ofta är den 
främsta informationskällan för studenter (ibid., s.235).  
 
Lena Dunérs uppsats från 2006, Studenters uppfattningar om stödet från högskolebiblioteken 
- vid studieformen Problembaserat lärande i distansstudier, bygger till stor del på 
Thórsteinsdóttirs avhandling. Det som skiljer sig är bl.a. att den fokuserar, som titeln anger, 
på just problembaserat lärande (PBL) och på hur distansstudenterna upplever stödet från 
högskolebiblioteken och hur detta stöd skulle kunna förbättras för att motsvara 
distansstudenternas behov (s.3). Undersökningen visade på att respondenterna använde sig 
ganska lite av värdbibliotekens tjänster och istället gick de till sjukhusbiblioteken på sina 
hemorter. Distansstudenterna var alla studerande inom vårdsektorn (ibid., s.32). I sin 
diskussion skriver Dunér att hennes undersökning visade att distansstudenterna hade olika 
behov av biblioteksstöd beroende på bl.a. studiebakgrund och datavana. Hennes respondenter 
hade däremot ett stort behov av att känna sig sedda av bibliotekarien då de använde sig av 
bibliotekstjänster och de önskade också, liksom distansstudenterna i Thórsteinsdóttirs studie, 
upprepad användarundervisning (ibid., s.42f). De var ganska omedvetna om det stöd som 
faktiskt gavs från värdhögskolans bibliotek, utan hade själva hittat en strategi för att få 
informationssökningen att fungera och denna strategi var ofta sjukhusbiblioteket på hemorten 
(ibid., s.44). Detta kan jämföras med att de liksom de distansstudenter som ingick i 
Thórsteinsdóttirs studie valde ett bibliotek som förmodligen var det samma som eller som låg 
i anslutning till en framtida eller nuvarande arbetsplats. De distansstudenter som vi vill 
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undersöka för att få svar på våra frågeställningar kommer förmodligen inte att ha en lika 
naturlig koppling till ett bibliotek.  
 
3.2 Distansstudier och biblioteksstöd i Australien 
 
Australien har historiskt sett en lång tradition när det gäller distansutbildning, beroende på de 
långa avstånd som är mellan städer och bebodda delar av Australiens inland. I början av 1900-
talet hanterades distansutbildningen per post, vilket senare övergick till kommunikation via 
radio för att i dag bedrivas via Internet och med andra elektroniska resurser. I Australien finns 
det även en särskild instans ämnad för distansstudenter, Flexibel Information Service (FIS), 
som är en del av biblioteket och stödjer distansstudenters universitetsstudier genom att ge 
tillgång till bibliotekets informationsresurser (FIS 2008).  
 
Det finns fler artiklar som tar upp både biblioteksstöd och distansstudier för den högre skolan, 
ur ett internationellt perspektiv. Vi har valt att göra en sammanfattning av valda delar ur några 
av de artiklar som vi funnit är relevanta för vårt ämne. Redan tidigt i våra efterforskningar av 
tidigare studier hittade vi publikationer från just Australien. Stephen Parnell, professor vid 
University of South Australia, talar 1996 om problemformuleringar med att kombinera 
distansutbildning och biblioteksstöd. Vid den tiden var inte Internet så utbrett ännu, men 
däremot ökade distansutbildningen i Australien och så även i Sverige. Parnell hänvisar bl.a. 
till en tidigare skrift från 1987 som redan då tar upp problemet ur två synvinklar; avsaknaden 
av den personliga kontakten i ett referenssamtal och konkurrensen mellan närstudenter och 
distansstudenter. Båda dessa aspekter kan även idag vara ett problem för distansstudenter. 
Parnell menar att det stora problemet är att de allra flesta förfrågningar från distansstudenter 
inte görs i en personlig kontakt utan via email eller fax. Även det faktum att distansstudenter 
hellre väljer sitt närliggande bibliotek för sina sökningar förekom redan då i Australien, vilket 
stödjer uppfattningen om att personlig kontakt efterfrågas av distansstudenter (Parnell 1996, 
s.9). 
 
I två olika artiklar, från 2002, då tillsammans med Christine Cother, och 2004, återkommer 
Parnell till bibliotekens utökade roller vid distansutbildningar. Cother och Parnell uttrycker att 
det ska vara en grundprincip att biblioteket har samma biblioteksstöd till alla studenter oavsett 
närstudent eller distansstudent (Cother&Parnell 2002, s.191), och att biblioteket kan få en stor 
betydelse för distansstudenter, kanske då särskilt för de studenter som har mycket liten eller 
ingen erfarenhet alls av bibliotek i sitt vardagliga liv (Parnell 2004, s.2). I Sverige är 
förhållandet enligt SCB snarlikt då antalet distansstudenter ökar och stor del av 
distansstudenterna är de som kan räknas som nybörjare inom högskolevärlden. Dessa 
distansstudenter kan inte antas ha så stor studievana och därmed kommer biblioteket 
förmodas ha en stor betydelse för dem så att de kan få det stöd som de behöver i enlighet med 
det som Cother och Parnell antar. Dock är det så att i en undersökning gjord för den årligen 
utkommande guiden Good Universities i Australien konstateras det att distansstudenter inte 
alls får samma möjligheter till biblioteksstöd som närstudenterna (Cother&Parnell 2002, 
s.193). För de distansstudenter som inte får eller tar möjligheten till biblioteksstöd kan det 
resultera i sämre studieresultat, och det finns undersökningar som visar att de distansstudenter 
som har använt biblioteksstöd verkligen får ett bättre studieresultat än de som inte har använt 
biblioteket (ibid., s.194). Vår avslutande frågeställning tar upp detta problem om huruvida 
distansstudenter upplever att bibliotekstöd eller inte har påverkat deras studieresultat. Vi 
återkommer till vad vår undersökning givit för svar.  
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För många distansstudenter är biblioteket en värdefull länk till universitet (ibid., s.192), och 
det finns således ett behov av biblioteksstöd. Undersökningar som tidigare gjorts har bl.a. 
kommit fram till att följande är behov som distansstudenter har: 
 

• Dygnetrunt access till biblioteket-on-line, dvs. kataloger, fulltextdatabaser m.m. 
• Tillgång till litteratur som är relevant för studierna 
• Personlig kontakt med bibliotekspersonal ex. via telefon, email eller fax. 
• Leverans av litteratur och artiklar med post eller elektroniskt. 
  (ibid., s.193) 
 

I en studie vid University of South Australia framkom det också att distansstudenter ansåg att 
det var en brist att inte få vända sig till sitt lokala folkbibliotek. Cother och Parnell hävdar att 
många distansstudenter trots allt använder sina lokala folkbibliotek eller annat närliggande 
universitetsbibliotek för att kunna få samma stöd som närstudenter (ibid., s.196). Även 
Gudrún Thórsteinsdóttir, som vi tidigare nämnt, ser i sin studie att distansstudenter ofta har 
sitt närmaste bibliotek som förstahandsval. Det har heller ingen betydelse vilken typ av 
bibliotek det är utan det är närhetsprincipen som gäller (s.66, s.148f, s.235f). 
 
Parnell tar i sin artikel från 2004 upp frågan med hur biblioteksstöd och biblioteksresurser 
enklare ska integreras i läroplanen. I Australien ökar hela tiden antalet universitetsprogram 
som ges i samarbete med lokala aktörer. Det som saknas i samarbetet är på vilket sätt som 
biblioteksstöd skall ges. I de fall där biblioteksstöd omtalas finns det ändå stora avsaknader av 
detaljerad information. Detta skapar pedagogiska och praktiska frågor, särskilt när det gäller 
frågan om ökad informationskompetens hos de studerande, eftersom det även i Australien ska 
vara en del i en högskoleutbildning (Parnell 2004, s.5). Samma förhållande ser vi i Sverige 
genom att det finns inskrivet i Högskolelagen sen 2002 att utbildningen utöver utbildningens 
ämnesspecifika område bl.a. ska ge studenterna förmågan att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå och att de ska kunna följa kunskapsutvecklingen, dvs. att skapa en ökad 
informationskompetens hos studenterna. Detta kan innebära att biblioteket måste utveckla 
resurser som gagnar informationskompetens för distansstudenter.  
 
3.3 Webbaserad användarundervisning 
 
Distansutbildning genomförs i stor utsträckning via en webbaserad plattform. Det är samtidigt 
vanligt förekommande att det även ingår tillfällen då studenterna träffas på den värdhögskola 
som bedriver distansutbildningen. Vid dessa träffar brukar en föreläsning om hur 
informationssökning och biblioteksservice fungerar, men i de fall där en traditionell 
föreläsning inte existerar är en webbaserad användarundervisning nödvändig. Detta är en 
viktig del i utbildningen med tanke på att det nu ingår i högskolelagen sen 2002 att förutom 
den ämnesinriktade utbildningen ska den studerande även få en allmän utbildning i 
informationskompetens. Detta krävs för att kunna söka och värdera information och då bör en 
för studenterna användbar användarundervisning rimligtvis ingå i alla högskoleutbildningar, i 
synnerhet när det gäller distansutbildningar.  
 
Olof Sundin, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet, har gjort 
en empirisk undersökning om webbaserad användarundervisning på ett antal nordiska 
universitet och hur handledningarna hos dem ser ut. I artikeln diskuterar Sundin två skilda 
problemaspekter. Dels vill Sundin se om det går att hålla isär informationssökningen från 
själva informationens innehåll och dels vill Sundin se om användarundervisning ska ha sin 
utgångspunkt i informationen eller om den ska inta ett användarperspektiv (2005, s.110). 
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De teorier som Sundin använder är bl.a. Carol Kuhlthaus teorier om de känslomässiga 
aspekterna av en informationssökningsprocess där Kuhlthau anser att begreppen kontroll och 
säkerhet är väsentliga vid informationssökning. Ytterligare en teori som Sundin beskriver är 
James Marcums teori om att det i användarundervisning underförstått finns en uppfattning om 
att bibliotek främst skall tillhandahålla teknik och administrativa redskap för kan ge 
användaren den information som det finns behov av (ibid., s.114). 
 
Sundin har i sin studie gjort en analys av 31 webbaserade handledningar för 
informationssökning. Av de handledningar som är representerade i studien finns både de som 
är ämnesoberoende samt de som är ämnesspecifika. Handledningarna är utvalda från nordiska 
högskolor och universitet. Alla handledningarna har först studerats online och sen har de 
skrivits ut för vidare analys. Sundin har även till några av de deltagande högskolorna 
kompletterat med en kortare enkätundersökning. Resultatet redovisas först tematiskt genom 
förutbestämda teman bl.a. informationskompetens, informationskällor, sökteknik etc. Sen sker 
en redovisning av fyra förhållningssätt som har framkommit i analysen (ibid., s.116). 
 
Sundins studie visar att det finns skillnader mellan högskolorna och universiteten i hur de 
förhåller sig till användarundervisning. Fyra olika förhållningssätt har identifierats: ett 
källorienterat, ett beteendeorienterat, ett processorienterat och ett kommunikativt orienterat 
förhållningssätt. I det källorienterade förhållningssättet är det själva informationskällorna som 
är centrala. Sundin nämner både primära, sekundära och tertiära källor. Det finns skillnader 
mellan de ämnesoberoende handledningarna och de ämnesspecifika då det finns fler 
möjligheter att visa på informationskällors innehåll i de ämnesspecifika än de som är 
oberoende av ämne. Vidare diskuteras Internet som källa och Sundin visar på att Internet 
oftast ses som ett separat fenomen som handledningarna ofta varnar för. I samband med detta 
framställer Sundin en oro för att ett kritiskt förhållningssätt av information i helhet inte tar 
hänsyn till dess innehåll och dess sociala praktik. Även när det gäller sekundära och tertiära 
källor så är förekomsten av kritiska riktlinjer i princip obefintlig. Det som är viktigt är inte att 
veta exakta innehållet i källorna men däremot vilken status, rangordning och allmän betydelse 
en källa har. Detta kan medföra att hänsyn skall tas till ett sociokulturellt perspektiv där 
källorna kan ha olika betydelse i olika sociala sammanhang (ibid., s.149). Högskolelagens 
tillägg från 2002 gör sig även här gällande. Informationskompetensen, förmågan att 
självständigt kunna sortera och sondera bland de olika källorna, anses vara betydande för att 
kunna ta fram relevant information.   
 
I analysen av det beteendeorienterade förhållningssättet ser Sundin hur handledningarna 
rekommenderar studenterna att börja sina informationssökningar med att genom det egna 
biblioteket slå i uppslagsverk för att lära känna sitt ämne och först därefter gå vidare till andra 
källor och redskap. Det är alltså själva informationen som är viktig. Motsatsen ser vi i det 
processorienterade förhållningssättet där användaren själv blir det centrala och inte 
informationen i sig. Utmärkande ses hur användaren ska tänka i arbetet med 
informationssökningen. Kuhlthaus teori om de känslomässiga aspekterna vid 
informationssökning blir här central och handledningarna ger ofta en bild av en ibland statisk 
och ibland dynamisk process som visar på användarens pendlande mellan 
informationssökningen olika steg.  
 
Det fjärde och sista förhållningssättet som behandlas i artikeln är det kommunikativt 
orienterade förhållningssättet vilket framhåller vikten av de sociala aspekterna vid 
informationssökning. Informationssökning ses här som en social process som kan behöva 
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interaktion mellan användare och problematiserar därmed informationssökning som en 
individuell process. Människor behöver kommunicera för att lära och Sundin tar upp 
betydelsen av användarens deltagande i olika gemenskaper. Hur användaren söker kan bero 
på sin egen sociala kontext vilket innebär att användaren kan komma att utgå från andra 
individers sökbeteende för att applicera på sitt eget. Sundin ser att betydelsen av användarnas 
sociala kontext inte har fått genomslag i handledningarna. Studien visar att ingen av de 
studerade handledningarna uppmanar till kommunikation användare emellan eller mellan 
användare och bibliotekarie vilket enligt ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna underlätta 
informationssökningsprocessen (ibid., s.149ff).   
 
3.4 Utvärdering av svensk distansutbildning 
 
3.4.1 Att slutföra eller inte slutföra en distansutbildning 
 
I forskningsrapporten När och fjärran: En studie kring genomströmmning[sic] i utbildning på 
distans från Högskolan i Kalmar, Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap, har 
Elisabeth Frank och Katarina Herrlin gjort en studie om genomströmning i distansutbildning. 
Forskningsprojektet har bl.a. undersökt varför inte interaktion i högre grad förekommer vid 
distansstudier trots att avancerad informations- och kommunikationsteknik finns att tillgå. Det 
anses vara ett problem att distansstudenter inte tar eller har möjligheten att lära ihop med 
andra studenter. Några av de frågeställningar som studien har som utgångspunkt är: 
 

• I vilken utsträckning förekommer interaktion i distansutbildning? 
• På vilket sätt påverkar olika innehåll i interaktionen förutsättningar och stöd för lärandet? 
• Vilken roll spelar utformning och användande av teknisk plattform för att få till stånd ett interaktivt 

lärande på distans? 
• Vilken roll spelar organisation och utformning av kursinnehållet för att få till stånd ett interaktivt 

lärande? 
(Frank&Herrlin 2006, s.1) 

 
I föregående avsnitt kunde vi dessutom se att det i de undersökta handledningarna för 
användarundervisning inte gjordes några ansatser till att interaktion skulle vara fördelaktigt 
för studenterna vilket Olof Sundin även kommenterar i slutet av sin artikel.  
 
En av anledningarna till Frank och Herrlins studie är att det 2003 gjordes en undersökning 
som visade att antalet registrerade distansstudenter som slutförde sina studier var i förhållande 
till närstudenter avsevärt mycket lägre. Det betyder alltså att andelen distansstudenter som 
inte genomför sina studier till slutet är mycket större än de som studerar på närutbildning. 
Syftet med denna studie är således att synliggöra de faktorer som hjälper distansstudenter att 
genomföra sina studier fullt ut.  
 
I undersökningen, som var en fallstudie, ingick en programutbildning på distans samt två 
fristående distanskurser. 91 studenter och 7 lärare ingick i studien som genomfördes med 
intervjuer, enkäter och loggböcker (ibid., s.1f). 
 
Av de teorier som används i rapporten är Roger Säljös sociokulturella perspektiv centralt när 
det gäller interaktion. Språket och skriften anses som betydelsefulla redskap i diskussionen 
om interaktion och kommunikation mellan individer (ibid., s.10). Rapporten nämner också 
Göran Fernold-Melanders tankar och teorier från 1994 om orsaker till varför distansstudenter 
inte fullföljer sina studier. Han ser tre specifika faktorer för avhopp eller framgång; 
personliga/logiska faktorer, motivations/psykologiska faktorer och som tredje anledning ser 
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Fernold-Melander även att faktorer som är kopplade till undervisningen kan vara avgörande 
om fullföljandet av studier ska göras eller inte (ibid., s.13). Ytterligare faktorer som Frank och 
Herrlin tar upp vilka kan vara orsaker till avhopp eller framgång är hämtat från Mary Thorpe, 
Director of the Institute of Educational Technology vid the Open University i Storbritannien. 
Thorpe har kategoriserat faktorerna och har fem kategorier som möjliga orsaker. Det kan vara 
faktorer som är förenade med själva utbildningen, det kan vara institutionella faktorer, 
studentens egen lärmiljö kan också vara en anledning, hur studenten närmar sig studierna och 
till sist anges även här motivation som en gällande faktor (ibid., s.13).   
 
Studien görs i ett antal delstudier och det man bl.a. vill ta reda på är vad studenterna själva 
anser krävs för att kunna fullfölja utbildningen. I studien ingår två fristående kurser samt ett 
program. Totalt fanns 91 studenter med i studien och de delades in i fyra grupper. Första 
gruppen var de som tackade ja till studieplatsen men aldrig påbörjade studierna, grupp två var 
de som tackade ja, registrerade sig men aldrig tog några poäng, grupp tre var de som tackade 
ja men endast tog hälften av den totala poängsumman, och grupp tre var således de som 
tackade ja och fullföljde studierna fullt ut (ibid., s.15ff).  
 
Studien i sin helhet gjordes i tre delstudier. I delstudie 1 undersöktes vilka anledningar som 
fanns att inte påbörja studier samt anledningar till att studier påbörjades men avslutades före 
fullföljandet. Delstudie 2 gällde de som genomförde studierna fullt ut och delstudie 3 ville få 
svar på vilka framgångsfaktorer som studenterna ansåg vara viktiga för sina studier.  
 
Delstudie 1 visade att de orsaker som var relaterade till att studier aldrig påbörjades eller att 
studieavbrott gjordes kunde både härledas till studenten personligen och till faktorer som 
rörde utbildningen. Möjligheter till om interaktion är möjlig var en orsak till att en 
distansutbildning väljs före en annan. Ytterligare en anledning var tekniken som sågs som ett 
hinder och även tycktes vara en osäkerhet för många. Ointresserade och oengagerade lärare 
ansågs vara ytterligare en anledning till att utbildningen inte fullföljdes (ibid., s.29). 
 
Även i delstudie 2 visade sig anledningarna vara dels personliga och dels 
utbildningsrelaterade till om man fullföljde utbildningen. Självdisciplin och eget 
ansvarstagande bidrog mycket till att studierna genomfördes till fullo. Även tidigare 
erfarenheter av högskolestudier och förkunskaper ansågs bidra till att utbildningen fullföljdes. 
Också i denna studie nämns möjligheten till interaktion med andra studenter, men även 
interaktion med lärare sades vara en anledning till att studierna kunde genomföras (ibid., 
s.35f).  
 
I delstudie 3, om vilka framgångsfaktorer som behövs, angavs återigen att för att 
distansstudier ska fungera och få resultat krävs det engagemang både från student och 
utbildning. Studenterna ser det som en viktig förutsättning att tekniken fungerar och att den är 
lättillgänglig. Studenterna talar också om vikten av att utbildningen är strukturerad och tydligt 
utformad vilket tycks vara speciellt viktigt vid distansstudier. Ännu en gång nämns interaktion 
som betydande för att studier ska fungera. Utbytet studenter emellan ses som särskilt viktigt 
(ibid., s.45).  
 
Rapporten avslutas med en diskussion om, som rapporten säger, den motsägelsefulla 
distansutbildningen, där en rad paradoxer beskrivs. Man talar här om paradoxen studieavbrott.  
Där ett studieavbrott inte alls behöver vara ett avbrott därför att studenten istället gör ett annat 
studieval. Paradoxen om den öppna högskolan tas också upp där högskolan kanske inte är så 
öppen för alla som den i svensk lag skall vara. Det var oftast de som hade stor studievana som 
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fullföljde studierna och således var det de som var mest i behov av stöd som inte fullföljde. 
Interaktion på distans påtalas också som en paradox. Just interaktion, möte och samspel med 
andra studenter var en av orsakerna till att studier fullföljdes, trots att distansstudier inte på ett 
naturligt sätt sätts i förhållande med interaktion (ibid., s.46-51).  
 
Det är anmärkningsvärt att bibliotek och dess eventuella betydelse för genomströmningen inte 
nämns i denna studie. Interaktion anses däremot vara en stor framgångsfaktor för elever 
emellan men även interaktion elever och lärare emellan. Biblioteksstöd skulle kunna anses 
som en typ av interaktion, antingen med kunnig personal eller genom interaktion med de 
redskap som bibliotek kan tillhandahålla.  
 
3.4.2 Utvärdering av IT-stödd distansutbildning 
 
Mellan åren 2003 och 2006 gjordes en utvärdering av den IT-stödda distansutbildning som 
genomförs via Sveriges nätuniversitet. Utvärderingen gjordes på uppdrag av Myndigheten för 
Sveriges nätuniversitet. Inom projektet gjordes 17 delstudier och vi har tittat närmare på en av 
dessa: Studenters upplevelse av distansutbildning inom Nätuniversitetet - en fördjupad studie 
med fokusgrupper på Internet av Lisa Almqvist och Pernilla Westerberg. Anledningen till att 
just denna studie är med i vår uppsats är helt enkelt att det är den av de 17 som tar upp just 
biblioteksstödet ur studenternas perspektiv.  Almqvist och Westerberg gjorde, som titeln 
antyder, en kvalitativ studie över Internet där ett antal studenter fick diskutera frågeställningar 
som behandlade motiven till varför just distansformen valdes för studierna, hur studie- och 
lärandemiljön fungerade, hur utbildningsstöden fungerade, hur delaktigheten i kursen 
upplevdes samt vad värdet var av kursen. Det vi har tittat på i den aktuella studien är hur 
respondenterna upplevde utbildningsstöden och då främst biblioteksstödet som gavs. 
Studenterna i studien fick halvstrukturerade frågor via e-post några dagar innan de skulle 
diskuteras med i ett forum på lärplattformen. Två samtalsledare medverkade också och dessa 
skulle leda diskussionen (2005, s.10).  
 
Det fysiska biblioteket i den enskilde studentens närmiljö användes som studieplats av några i 
studien främst då manliga studenter med barn (ibid., s.16). När det däremot kom till att 
använda sig av det biblioteksstöd som erbjöds i utbildningen så var nyttjandegraden låg. 
Endast en av studenterna angav att möjligheten att fjärrlåna böcker faktiskt användes. Övriga 
ansåg att få tag på kurslitteratur var lätt. Genom att gå till lokala bibliotek eller söka på 
Internet så hittade de det mesta. Biblioteksstöd ansågs inte viktigt och det verkade inte riktigt 
som de visste vad det innebar överhuvudtaget. Det märktes dock en skillnad mellan studenter 
inom vård/medicin och övriga grupper. De inom vård/medicin hade både en större 
medvetandegrad om stödet samt tyckte att det var viktigt. De utbildningsstöd som värdesattes 
i denna studie var istället ett engagemang och stöd från lärare och ett organiserat stöd 
studenter emellan. Utbildningsstöd i form av stöttning i biblioteksfrågor var som sagt inte 
speciellt viktigt för studenterna i undersökningen (ibid., s.24f). 
 
3.5 Undervisning i informationskompetens: någon annans jobb?  
 
Högskolelagen ändrades år 2002 och begreppet informationskompetens fick nu mer tyngd 
inom högskole- och universitetsvärlden. Förutom de speciella kunskaperna som de respektive 
akademiska utbildningarna ger finns alltså också en övergripande målsättning att studenterna 
skall bli informationskompetenta. Biblioteksförsörjningen är lagstadgad och tillgång till 
bibliotek skall finnas för alla. Två av våra frågeställningar lyder: Vad har distansstudenterna i 
vår studie för uppfattningar om vad biblioteksstöd innebär? och Upplever distansstudenterna 
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att de behöver biblioteksstöd? Vi ser det som att biblioteksstöd är en förutsättning på vägen 
mot informationskompetens. Situationen blir ju lite speciell just i vår studie då det är frågan 
om distansstudenter. Att undervisa i informationskompetens på distans kräver som sagt 
annorlunda lösningar men målen är desamma.  
 
Men hur skall det då gå till i praktiken då högskolestudenterna skall bli just 
informationskompetenta? Finns kunskapen om att undervisa i informationskompetens hos 
högskole- och universitetslärare runt om i landet? Eller skall biblioteken ta hela ansvaret för 
detta? Birgitta Hansson, universitetsbibliotekarie, och Olle Rimsten, universitetslektor, båda 
från Örebro universitet, gjorde år 2005 på uppdrag av Kungliga biblioteket/BIBSAM en 
rapport Someone else´s job: Måluppfyllelse av 1 kap. 9§ högskolelagen avseende studenters 
informationskompetens om hur implementeringen av lagändringen skett på ett antal svenska 
högskolor. Hur tolkas och tillämpas egentligen lagen? De ger i rapporten också förslag på hur 
eventuella brister skall kunna åtgärdas och vill aktualisera en debatt om kompetensutveckling 
i dessa frågor behövs, samt diskutera om hur det kan skapas mötesplatser för lärare, 
bibliotekarier och andra som berörs av dessa frågor (s.6). Hansson och Rimsten gick igenom 
lärosätenas hemsidor för att se om någon koppling till lagen fanns där i form av 
kvalitetsdokument eller liknande, de granskade bibliotekens hemsidor och letade efter 
begrepp som ”informationskompetens”. Allt detta för att undersöka om det fanns tecken på 
hur lärosätena såg på informationskompetensbegreppet och implementeringen av lagen. 
Sedan utformade de enkäter och intervjuunderlag utifrån resultatet av granskningen. Sex 
lärosäten valdes ut och där gjorde de sedan besök och intervjuer. Respondenter var bl.a. 
rektorer, bibliotekschefer och representanter för studentkårerna (ibid., s.51f).  
 
I Someone else´s job… påvisas en brist på enhetlighet i frågor kring den nya lagen. Det var 
svårt att utläsa hur högskolorna egentligen ville att målen skulle uppnås redan vid den första 
granskningen av lärosätenas webbsidor eftersom det inte fanns något tecken på ett gemensamt 
språkbruk kring dessa frågor (ibid., s.53). Detta intryck fortsätter sedan genom hela 
undersökningen: att det inte finns en klar och gemensam diskurs kring implementeringen av 
lagen. Det tycks också saknas samarbete mellan personalgrupperna om hur studenterna skall 
kunna bli informationskompetenta. Biblioteken vid de olika lärosätena hade ofta själva påtagit 
sig ansvaret i frågan eller blivit tilldelade det (ibid., s.7). Det verkade dock som själva 
undersökningen aktualiserat frågan på högskolorna som deltagit och viss diskussion och 
reflektion hade påbörjats. Åsikter om huruvida svenska högskolestudenter var 
informationskompetenta eller ej skiftade ordentligt på så vis att lärare tyckte att 
informationskompetensen hos eleverna var hög, medan bibliotekarier och studenterna själva 
ansåg den vara låg. Lärarna var ju som sagt också inte speciellt involverade i de insatser som 
gjordes för att studenterna skulle bli just informationskompetenta. De erbjöds fortbildning 
inom området, men av undersökningen framgick inte om de faktiskt tog del av denna eller 
inte (ibid., s.111-119).  
 
Det som Hansson och Rimsten ser som viktigt nu är att högskolornas personal måste börja 
samverka kring studenternas väg mot informationskompetens. Såväl enkäter som intervjuer 
visade att personalen var enig om att målen om informationskompetens uppnåddes allra bäst 
genom att undervisningen integrerades i övriga ämnen. Detta görs genom att lärare och 
bibliotekarier jobbar tillsammans och användarutbildningen knyts till kursplanens innehåll 
och görs inte isolerat från detta. Elektroniska medier och eget sökande kan ersätta traditionell 
kurslitteratur t.ex. och uppgifter kan utformas så att de förutsätter eget sökande och med detta 
ett kritiskt tänkande. För att personalgrupper skall kunna samarbeta krävs både informella och 
formella mötesplatser. Informella mötesplatser kan skapas då biblioteket helt enkelt ligger 
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tillsammans med utbildningslokaler och lärarrum och formella mötesplatser kan vara 
gemensam kompetensutveckling och arbetsgrupper med både lärare och bibliotekarier (ibid., 
s.128ff).  
 
3.6 Folkbibliotek i förändring  
 
Då vardagen förändras i takt med en ökad teknikutveckling och övergången från ett 
industrisamhälle till ett kunskaps- eller informationssamhälle förändras även våra offentliga 
institutioner. Joacim Hansson, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
bibliotekshögskolan i Borås, tecknar i sin essä Det lokala folkbiblioteket: förändringar under 
hundra år en bild av folkbiblioteket som en central folkbildningsorganisation. Förutom att 
vara kulturinstitutioner är folkbiblioteken också allt mer involverade i det livslånga lärandet 
(2005, s.1). Detta är en relativt ny roll för folkbiblioteken: från att ha varit mer traditionellt 
folkbildande med stor betydelse inom t.ex. studieförbunden i tidigt 1900-tal har de idag gått 
allt mer till att serva studenter på högskola och universitet (ibid., s.19, s.36).  
 
Två av våra frågeställningar lyder enligt följande: Vilket bibliotek vänder sig 
distansstudenterna till om de har behov av biblioteksstöd? samt På vilka grunder gör de sitt 
val? Under våra egna distansstudier var det som sagt ganska naturligt att gå till det bibliotek 
som låg närmast: folkbiblioteken på hemorterna. Även om vi faktiskt inte hade odelat positiva 
upplevelser av att använda oss av just folkbiblioteket. Servicen och de tjänster som erbjöds 
från de folkbibliotek vi använde oss av var av skiftande kvalitet. Men Hansson menar att i 
synnerhet för distansstudenter har folkbiblioteken visat sig vara en källa för information och 
för tjugo år sedan hade det inte varit tänkbart att ett så stort antal studenter överhuvudtaget 
skulle söka sig till just folkbiblioteken (ibid., s.38). Som vi redan konstaterat ovan så anser 
även Thórsteinsdóttir att distansstudenterna i hennes studie såg folkbiblioteket som en viktig 
informationskälla. Att ”de studerande trampar ner bibliotekens portar”, så långt går 
journalisten Bjarne Stenquist i Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver 
ett nationellt uppdrag från 2003 då han redogör för ökningen av studerande på våra 
folkbibliotek. Han menar dock att det är studenter i allmänhet och inte bara distansstudenter 
som använder sig av folkbiblioteken i studiesyfte. Stenquist gör en jämförelse av 
biblioteksutveckling och folkbibliotekspolitik mellan Sverige och sex europeiska länder och 
ställer samtidigt frågan om Sverige hängt med eller om vi hamnat på efterkälken. I den 
svenska folkbiblioteksvärlden ser Stenquist tydligt att det är inom utbildningssektorn som 
folkbibliotekets roll växt mest under de senaste åren (s.83). Enligt Stenquist konstaterade 
Statens kulturråd redan 1995 att studenter inte bryr sig om vem som är huvudman för 
biblioteken. De använder sig av det som känns bekvämast. Uppskattningsvis är det så mycket 
som 50 % av bibliotekariernas arbetstid som går åt till att hjälpa vuxenstuderande med olika 
slags informationssökning. Den största gruppen studerande som besöker folkbiblioteken är 
faktiskt högskole- och universitetsstudenter. Ökningen av antalet studerande är en orsak till att 
bibliotekarierna på folkbibliotek allt mer får serva studenter men också sättet som utbildning 
bedrivs på idag. Ett problembaserat lärande i allt större utsträckning har också gjort att 
tillgång till bibliotek blir allt mer nödvändigt för att studenterna skall klara sina uppgifter 
(ibid., s.85).  
 
Enligt Hansson börjar ett nytt slags sambibliotek växa fram på vissa orter, där flera typer av 
bibliotek kan rymmas inom samma lokaler. Både folkbibliotek, länsbibliotek och 
högskolebibliotek kan hittas på samma ställe för att optimera resurser. I det nya 
kunskapssamhället är det en nödvändighet för institutionerna att genomgå sådana här 
förändringar (2005, s.38). Från att ha varit ett instrument för att överbrygga sociala skillnader 
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och främja demokrati blir folkbiblioteket allt mer ett utbildningsbibliotek (ibid., s.40). 
Stenquist anser att folkbiblioteken hittills fått utarbeta strategier för att bemöta de studerande 
på egen hand och inga gemensamma nationella grepp har tagits. Han anser dock att ett fåtal 
kommuner faktiskt lyckats bygga upp en fungerande infrastruktur och kompetens för lärande 
på lokal nivå där folkbiblioteket är en viktig länk. En tydlig kvalitetsskillnad mellan olika 
kommuner inom detta område kan antas. Vissa kommuner bortser helt från att folkbiblioteket 
kan spela en viktig roll och samordnar inte alls resurser regionalt på det sätt Hansson och 
Stenquist redogör för. Många gör det inte ens lokalt inom kommunen med t.ex. lärcentra och 
folkbibliotek under samma tak (2003, s.87). Högskolebiblioteken har utvecklats till att bli mer 
pedagogiska och användarorienterade under 1990-talet och Stenquist tror att även 
folkbiblioteken kan komma att gå samma positiva väg om de lyckas att etablera en tydlig roll 
i den utveckling av lärande som sker idag (ibid., s.89).  
 
3.7 Summering av tidigare forskning 
 
I den tidigare forskning som vi tagit del av tycker vi oss kunna urskilja tre huvuddrag: 
distansstudenter vill använda sig av biblioteksresurser på hemorten, det råder fortfarande sex 
år efter lagändringen om informationskompetens i högskoleutbildningen en osäkerhet kring 
hur studenter skall bli just informationskompetenta samt den faktor att då svensk 
distansutbildning utvärderas så läggs ganska liten vikt vid att undersöka hur biblioteksresurser 
använts i studiestödjande syfte eller ej. Till detta kan kopplas hur Sundin ser på den 
kommunikativa faktorns betydelse i informationssökningsprocessen och att folkbiblioteken 
genomgår en förändring som kan härledas både till teknikutveckling och till en ny syn på 
lärande och utbildning.  Antalet studerande på högskola och universitet har ökat rejält 
samtidigt som utbildning idag ofta kräver användande av bibliotek i någon form. I detta 
avsnitt kommer vi att resonera lite kring den forskning vi tagit del av med utgångspunkt i 
dessa huvuddrag.  
 
Thórsteinsdóttir ger som sagt flera förslag på fortsatt forskning i detta ämne men då inom 
andra discipliner än just biblioteks- och informationsområdet och kanske med 
distansstudenter som läser via någon form av lärcentrum (2005, s.255). Det anser vi också 
vara viktigt då de distansstudenter som ingick i hennes studier blev lite speciella både på 
grund av sitt val av ämne och då de ofta hade sin arbetsplats på just ett bibliotek. Samtidigt är 
undersökningen unik på så sätt att biblioteket och informationssökningen ligger så tätt 
sammanfogade med studierna för just dessa distansstudenter. Hur ser det då ut inom andra 
discipliner? Distansstuderande inom vårdsektorn tycktes välja sjukhusbibliotek. Är biblioteket 
viktigt, och känner distansstudenter som inte har ett bibliotek som kan sägas ligga i anslutning 
till den disciplin de studerar att de behöver använda sig av biblioteket för att klara sina 
studier? Biblioteket anses från högskolornas sida vara en viktig faktor för att studier på 
distans skall kunna genomföras. När vi tittat på undersökningar om distansstudenter och 
utvärderingar om varför det är så många avhopp, eller vad det är som gör vissa lyckas med sin 
distansutbildning medan vissa inte gör det, så nämns biblioteket ganska sällan eller faktiskt 
inte alls. Kanske är det bara inom biblioteks- och informationsvärlden som biblioteket faktiskt 
anses viktigt? Almqvist och Westerberg har med biblioteket som en del i utbildningsstödet 
kring studenterna, men det var inte något som studien tycktes lägga speciellt stort fokus på 
eller verkade ställa ingående frågor om. Vad som hade varit intressant varit att veta var om 
kanske även dessa studenter använde sig av främst folkbibliotek eller något annat bibliotek i 
sina studier. Det verkar som om det som erbjuds från värdhögskolorna i form av fjärrlån och 
annat kanske inte utnyttjas i den grad det är tänkt. I Franks och Herrlins studie nämns varken 
bibliotek eller informationskompetens då orsaker till avhopp inom distansstudier undersökts. 
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För oss blir detta lite konstigt då samma myndigheter som ligger bakom dessa studier arbetar 
med att sammanställa kvalitetskriterier för distansutbildning där biblioteksstöd ses som en 
viktig del. De arbetar även med hur just biblioteksstöd till distansstudenter kan se ut på bästa 
sätt. När sedan utvärderingar av distansutbildningarna skall göras låter de dock inte 
biblioteket vara speciellt synligt.  
 
Och kanske är det också bara här inom biblioteks- och informationsvärlden som vi skiljer på 
olika slags bibliotek? Ofta verkar det faktiskt som att bibliotek är just folkbibliotek för den 
stora allmänheten. Det visade sig ju även i Thórsteinsdóttirs studie att inte heller studenter vid 
Bibliotekshögskolan la någon större vikt vid vilken slags bibliotek de använde, och då 
Hansson och Stenquist diskuterar folkbibliotekens ställning och förmodade utveckling så 
tycks det vara inom utbildningssektorn som många av användarna hittas. I bl.a. 
Thórsteinsdóttirs studie var närhetsprincipen till stor del avgörande för att folkbiblioteket 
valdes. Kan det kanske vara så att den kommunikativa faktorn är viktig också? Att bl.a. 
distansstudenter behöver hjälp av en fysisk människa och att få gå till ett fysiskt ställe är av 
betydelse för dem. Sundin trycker även han på just behovet av att kommunicera i 
lärandeprocessen och att det kommunikativt orienterade förhållningssättet kräver att 
användaren interagerar och att den sociala kontexten är viktig. Då är det en fördel att gå till 
folkbiblioteken där personal finns. Frågan är kanske om hjälpen där egentligen är tillräcklig 
för en studerande på högskolenivå.  
 
Trots att Cother och Parnells artikel skrevs så tidigt som år 2002, tar den upp många frågor 
och problem inom biblioteksstöd och distansstudier som man även möter idag och i svenska 
förhållanden. Distansstudier är ett aktuellt ämne och forskning pågår konstant inom detta 
område. Att kvalitetssäkra en verksamhet som biblioteksstöd för distansstudenter ur 
studenternas perspektiv ser ut att vara en lyckad handling. Vi tror att det är mycket 
betydelsefullt att man tar till vara på distansstudenternas syn på vilket behov de har när det 
gäller biblioteksstöd för att biblioteken och högskolorna ska kunna ge en fungerande 
verksamhet. I Sverige har vi ju nu reglerat att en högskoleutbildning även ska ge kunskaper i 
informationskompetens. Cother och Parnell tangerar denna företeelse samma år som vår 
högskolereform med att vilja integrera biblioteksstöd i undervisningen. Då vi tittade på 
hemsidorna för de universitet och högskolor som var värdar för våra respondenters 
distansutbildningar var det på bibliotekens sidor som högskolans mål inom 
informationskompetens nämndes. Tre av fyra bibliotek sade sig samarbeta med lärarna för att 
integrera undervisningen i informationskompetens i den ordinarie undervisningen där det 
ansågs lämpligt. Alla nämnde inte specifikt lagändringen då målen för studenternas 
informationskompetens angavs.  
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4 Teori   
 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa vilka teorier som vi anser ha anknytning till vår 
forskningsfråga. En av våra teoretiska utgångspunkter som vi kopplar samman med vår studie 
är teorier om lärande och lärprocesser där det sociokulturella perspektivet är viktigt. Vi anser 
vidare att teorier om användarstudier och informationsbehov är mycket centrala för oss då 
vårt syfte är att undersöka distansstudenters behov av biblioteksstöd. Dessa teorier har vi valt 
att använda för att bygga vår studie på och för att ha till stöd i analysen av vårt resultat.  
 
4.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Distansstudenten är speciell i sin studiesituation på det sätt att han/hon inte rent fysiskt träffar 
sina lärare eller kurskamrater i samma utsträckning som en närstudent gör. Detta kan i sig 
skapa vissa problem inlärningsmässigt sett. Eftersom utbildning har lärande som mål måste 
distansstudentens speciella inlärningssituation beaktas. Vi har som utgångspunkt tittat på de 
teorier som Gudrún Thórsteinsdóttir använt sig av och utifrån dem har vi valt ut några teorier 
som känns angelägna för vår studie. Thórsteinsdóttir har genom sina teorival skapat en modell 
med tre teoriområden, i vilka även de teorier som vi valt kan innefattas: 
Informationssökningsbeteende, Distansutbildning och Teoretiska aspekter av lärande (se 
modell nedan). 

 
Gudrún Thórsteinsdóttirs teoriområden (Thórsteinsdóttir 2005, s.108) 
 
Inom området för Teoretiska aspekter av lärande finns Roger Säljös teorier om lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs 
universitet, och enligt honom sker inlärning i alla mänskliga verksamheter. Det är inte bara till 
skolor och utbildning inlärning kan kopplas. Säljö har en sociokulturell utgångspunkt i sin syn 
på lärande. Detta innebär bl. a. att läroprocesser är olika beroende på att människor i olika 
kulturella och samhälleliga villkor utvecklas olika. I Lärande i praktiken: ett sociokulturellt 
perspektiv talar Säljö om att det sociokulturella perspektivet inte bara ser till de biologiska 
eller mentala resurserna en människa är född med, utan inbegriper också det faktum att vi är 
kulturvarelser som samspelar med andra människor hela tiden (2000, s.15f). Just detta faktum 
att interaktion och samspel är så viktiga för inlärning anser vi vara intressant inom 
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distansutbildningsområdet. Den speciella situationen distansstudenterna befinner sig i kräver 
som sagt annorlunda lösningar för att detta skall kunna ske. Vi vill undersöka hur detta kan se 
ut ur ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Inom området för Informationssökningsbeteende ser vi Tom Wilsons teorier om 
informationssökningsbeteende och informationsbehov som betydelsefulla. Wilson är 
professor vid University of Sheffield och i sina teorier påtalar han bl.a. det sociokulturella 
perspektivet. Wilson menar att när man letar efter faktorer som påverkar 
informationssökningsbeteende och informationsbehov måste man även leta inom det 
sociokulturella området (1981, s.10). Det är flera samband som kan knytas till det 
sociokulturella perspektivet och Wilson belyser bl.a. två områden; det ekonomiska och det 
politiska området vilka kan komma att påverkar distansstudenters informationsbehov och 
informationssökningsbeteende. Detta kommer vi att ta upp lite längre fram.   
 
I det tredje teoriområdet, Distansutbildning, anknyter vi till, filosofie doktor i 
religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, Göran Larssons syn på hur ett sociokulturellt 
förhållningssätt kan appliceras på distansundervisning. Det är också intressant att här titta på 
Larssons tankar om det kollaborativa och kommunikativa lärandet. 
  
Vidare ser vi en klar fördel med att även använda oss av Wilsons teorier om användarstudier 
och informationsbehov. Distansstudenter måste oftast på egen hand söka den information som 
de har behov av för sina studier. Detta skapar ett informationssökningsbeteende som är 
avgörande för hur informationen söks och vilket resultat sökningen ger. Därför anser vi att 
detta är en viktig teori i vår studie som vi återkommer till nedan i text samt i en modell av 
Wilson.   
 
4.2 Ett sociokulturellt förhållningssätt 
 
Sveriges utbildningspolitik har höga mål vad gäller utbildningsnivån hos befolkningen. Om 
minst 50 % av varje årskull skall läsa på högskola eller universitet ställs det höga krav på 
utbildningsinsatserna i landet. Säljö menar att även om dessa ambitioner finns måste 
utbildning och lärande ses som något större. Lärande sker överallt och inte bara inom skol- 
och utbildningsmiljöer. Även i situationer som inte har som mål att skapa kunskap lär 
människor sig t.ex. i samtal och i möten mellan människor där interaktion sker. Enligt Säljö 
lär människan av alla kommunikativa och fysiska aktiviteter även om dessa inte utgör någon 
egentlig formell undervisning och människan är en läraktig varelse som tar vara på 
erfarenheter och använder dessa i nya situationer (2000, s.12f).  
 
När en utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv tas är samspelet mellan individen och 
kollektivet i centrum. Hur individen och kollektivet tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 
kognitiva resurser (ibid., s.18). Till sin hjälp för att skapa kunskap har människan redskap 
eller verktyg. Med detta menas de resurser som vi har tillgång till för att förstå vår omvärld. 
Dessa redskap eller verktyg har människan utvecklat för att underlätta och förbättra livet. 
Säljö skiljer på intellektuella redskap som t.ex. språk, och på fysiska redskap, artefakter 
skapade av människan, som t.ex. maskiner. Idag är redskapen ofta en kombination av 
intellektuella och fysiska. En dator t.ex. har både fysiska och intellektuella egenskaper (ibid., 
s.21f). I den sociokulturella diskursen är begreppet mediering centralt. Mediering innebär att 
vårt tänkande och våra föreställningsvärldar bygger på vår kultur och dess fysiska och 
intellektuella redskap i synnerhet på språket som är det viktigaste intellektuella redskapet. Vi 
tolkar vår verklighet utifrån den sociala kontext vi lever i och utifrån de fysiska och 
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intellektuella redskap vi använder (ibid., s.80f). I Lärande och kulturella redskap från 2005 
tar Säljö upp exempel som att när vi lagar mat så använder vi oss av språkliga redskap då vi 
läser och förstår recept och kombinerar detta med fysiska redskap som t.ex. vispar och 
kastruller för att kunna fullfölja aktiviteten. Vi medierar våra kunskaper kring matlagning med 
hjälp av redskapen (s.44).   
 
Om lärande skall studeras i ett sociokulturellt perspektiv så måste tre samverkande företeelser 
iakttas enligt Säljö:  
 

• Utveckling av intellektuella redskap som t.ex. språket.  
• Utveckling av fysiska redskap. 
• Kommunikation och hur människor samarbetar   

                                                                              (2000, s.22f) 
 

Genom att samtala skapar vi, enligt Säljö, det absolut bästa förhållandet för inlärning. Det 
sker en interaktion i ett samtal. Vi använder oss av andras ord och därmed andras tankar och 
vi lär oss då att uppfatta budskap och bidra till fortsatt samtal. Detta formar oss som 
sociokulturella varelser som kan ta andra människors perspektiv på tillvaron (ibid., s.233). 
Säljö trycker på att vi visserligen formas av våra biologiska förutsättningar men det vi kan 
lära och hur vi utvecklas bestäms inte av dessa. Den mänskliga hjärnan är flexibel och 
anpassar sig till den sociala kontexten. Språket blir det kollektiva redskapet som vi använder 
hela vår livstid och som vi sedan lämnar över till nya generationer. Så gör vi även med de 
fysiska redskapen som finns runt omkring oss och som vi använder och utvecklar vidare och 
integrerar i vår kontext (2005, s.42f). När de fysiska redskapen, artefakterna, utvecklas får det 
konsekvenser för vad vi människor måste lära oss. Utvecklad teknik kräver att vi människor 
kan samarbeta med artefakterna. Säljö menar att informationsexplosionen i samhället gör att 
människan måste kunna navigera bland mer eller mindre pålitliga artefakter och analysera 
kritiskt (ibid., s.189ff). Såsom vi ser detta är informationskompetens en allt mer betydande 
faktor i det sociokulturella synsättet idag. 
 
Tom Wilson talar om att alla människor har en livsvärld. I denna livsvärld anser han att just 
samspelet mellan individ och kollektiv är en viktig utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet som inte får förbises. Wilson talar i dessa termer även om individers submiljöer i 
livsvärlden, exempelvis arbetsplatser och individers arbetsroller vilka vi i vårt tänkande 
överför till studiemiljöer och distansstudentrollen. Ekonomi och politik är två områden som 
Wilson exemplifierar där sambanden påverkar informationssökningsbeteendet inom det 
sociokulturella perspektivet.  
 

- Det ekonomiska klimatet och olika resurstilldelning kan definiera vissa arbetsområden 
som informationsfattiga och vissa som informationsrika vilket kan ge konsekvenser 
för informationsbeteendet och i valet av kommunikationskanaler. 

- Det politiska systemet kan anse att viss information ska vara förbjuden för vissa 
grupper (inklusive allmänheten) vilket kan ge konsekvenser då informationen inte är 
tillgänglig (1981, s.9f) 

 
 I vår studie där vi tänker oss studiemiljöer och distansstudenter kan naturligtvis denna teori 
appliceras. Både ekonomi och politik kan vara avgörande i det sociokulturella perspektivet 
beroende på distansstudenternas submiljöer och vilken social kontext som distansstudenten 
lever i.   
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 4.3 Ett sociokulturellt perspektiv på distansutbildning  
 
Enligt Säljö sker alltså lärande i alla slags kontexter. I skol- och utbildningskontexten är målet 
lärande och miljön är institutionaliserad. Kommunikationen sker då på andra, mer formella, 
villkor. Lärandet är till stor del språkligt och kommunikationen kan ses abstrakt till sin natur. 
Ofta förmedlar en person information till en större grupp och detta sätt att kommunicera finns 
knappast i andra kontexter än just utbildningskontexter. Lärandet är också till stor del präglat 
av skriftlig kommunikation och verkligheten är textbaserad. Att hantera skrift blir centralt. 
Den moderna informationsteknologin t.ex. bygger ofta på att skapa, använda och förmedla 
texter av olika slag (2000, s.155ff).  I den undersökning vi skall göra är distansstudenterna i 
fokus och de genomför sin utbildning via den moderna informationsteknologin. Säljö 
refererar till en undersökning som visade att i en datormedierande miljö, som 
distansutbildning måste kunna sägas vara, visade det sig att den traditionella undervisningen 
övergått i en mer handledande individuell tutoring. Läraren var inte alltid den allvetande och 
eleverna förväntade sig inte att han eller hon skulle kunna svara på vad som var rätt eller fel 
och kommunikationen blev mer informell. Säljö menar att den nya informationstekniken har 
just de fördelarna att det traditionella klassrummet kan öppnas upp och nya kontakter kan 
skapas. Det verkar även som om användandet av informationsteknik som artefakt gör att 
samarbetet ökar (ibid., s.245f).  
 
Göran Larsson, filosofie doktor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, ger i sin 
artikel från 2004, Från klassrum till cyberspace, sin syn på hur just ett sociokulturellt 
förhållningssätt kan appliceras på distansundervisning. Larsson tittar inte på just 
biblioteksanvändning och distansstudier, men då han antar ett sociokulturellt förhållningssätt 
på distanslärande med informations- och kommunikationsteknologi så blir hans resultat ändå 
viktigt för oss då bibliotekslösningar för distansstudenter ofta bygger just på sådana lösningar. 
Vi kommer att försöka applicera de tankar om distansutbildning som Larsson kommer fram 
till på vårt resultat i vår analys.  
 
Larsson har gjort en fallstudie vid religionsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. 
Han har bl. a. tittat på vad ett antal distansstudenter upplevde att det fanns för för- respektive 
nackdelar med att läsa på distans, samt hur undervisningen enligt distansstudenterna skulle 
kunna förbättras (ibid., s.15). Larsson bygger sitt arbete till stor del på Säljös teorier om att 
människan lär sig i alla kulturella och sociala sammanhang genom att kommunicera och tänka 
med hjälp av artefakter. I sin artikel talar Larsson om ett kollaborativt lärande där inlärningen 
är en process som sker tillsammans med andra och där läraren skall skapa förutsättningar för 
ett produktivt och kreativt samspel mellan studenterna. Detta ställer han i motsats till ett 
kooperativt lärande där resultatet istället är i fokus och en kurskamrat blir en slags konkurrent 
istället för en medarbetare. I ett nätbaserat lärande, som IT-stödd distansutbildning är, kan 
studenter naturligt kommunicera med människor från andra sociala kontexter om ämnen som 
inte heller vanligtvis ryms i den sociala kontext där familj och vänner finns (ibid., s.22, 
s.25ff). Larsson menar det är centralt att den informations- och kommunikationsteknologi som 
används inom nätbaserad distansutbildning är lätt att använda och att den fungerar som hjälp 
och stöd för användarna. Om det kollaborativa och kommunikativa lärandet skall uppstå så 
måste studenterna våga öppna sig inför gruppen och lärarna måste strukturera arbetet och sätta 
upp tydliga mål (ibid., s.33ff).  
 
Larsson problematiserar begreppet in-lärning och anser att i ett sociokulturellt perspektiv blir 
det svårt att använda det ordet. Synen på att kunskapen först finns utanför den som skall lära 
sig något för att sedan förflyttas in i den lärande förutsätter en ganska passiv process. En 
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process där det bortses från förkunskaper som finns genom den sociala kontexten och från den 
kommunikation som ett sociokulturellt perspektiv förutsätter för lärande (ibid., s.91). Larsson 
anser också att det verkar som om distansstudenter behöver mer vägledning i och en ordentlig 
introduktion till studierna än vad närstudenter får och då kanske genom t.ex. lärcentra. För att 
få distansstudenterna att kommunicera mer med varandra och med lärarna måste ett positivt 
samtalsklimat uppmuntras med tydliga rutiner för hur detta skall gå till (ibid., s.102ff). 
Larsson ser det som att de studiesociala banden blir speciellt viktiga då det är frågan om 
distansutbildning. Ur ett sociokulturellt perspektiv måste de som interagerar på väg mot 
lärande känna varandra och få en relation. Människan har ett behov av att bli sedd. Det är av 
stor vikt med fysiska träffar som får deltagarna att våga dela med sig av erfarenheter och 
kunskaper. Detta kan sedan upprätthållas virtuellt. Larsson tycker som sagt att lärcentra kan 
spela en mycket stor roll genom att de i högre grad än vad de gör idag skulle kunna fungera 
som en samordnare mellan högskolorna som arrangerar utbildningarna och studenterna och 
samarbeta mer med högskolorna när det gäller studiestöd för eleverna (ibid., s.106ff).  
 
4.4 Användarstudier och informationsbehov  
 
Det har över tid inom användarstudier varit ett problem och en långsamtgående process med 
att få någon teoretisk förståelse av begreppet informationsbehov. En av anledningarna, enligt 
Tom Wilson, har varit definitionsfrågan och ytterligare ett problem har varit hur man ska 
skilja användarnas olika behov från varandra, exempelvis att skilja på behov av fysisk 
karaktär mot behov av psykisk karaktär men också på att skilja på själva begreppen behov och 
krav (1981, s.5).  
 
Wilson anger också att huvudfrågan vid informationsbehov är varför användaren bestämmer 
sig för att söka information, vilket syfte sökningen kommer att tjäna och till vilken nytta 
resultatet av sökningen kommer att ge.  
 
Alla användare har olika behov och behoven kan se olika ut från individ till individ. Mycket 
beror här på användarens egen lilla värld. Inom användarens egen värld döljer sig flera olika 
subvärldar varav en kan vara arbetet eller som i vår studie, användarens distansstudier (ibid., 
s.6). Wilson gör i ytterligare studier gällande att ett behov är en subjektiv företeelse som 
enbart finns inom den som har behovet och kan därför aldrig uppfattas av någon utomstående 
(Wilson 1997, kap.2.2). Detta kommer vi att ha i åtanke i vår studie eftersom 
distansstudenterna kan ha olika bakgrund och olika livsvärldar, dvs. behovet hos olika 
individer kommer att se olika ut.  
 
4.5 Informationssökningsvägar 
 
Enligt Wilson har användarna en mängd olika informationssystem att vända sig till då de är i 
behov av information. Hans modell här nedan visar hur användarens egen livsvärld förutom 
användaren själv ytterligare innehåller olika referensgrupper exempelvis användarens 
arbetsplats. I vår studie kan högskolecentret och de kontakter som finns där vara exempel på 
en referensgrupp för våra respondenter. Det finns sen olika informationssystem som kan vara 
till hjälp för användaren och i denna modell visar Wilson ett system som i sig innehåller både 
någon förmedlare av information samt teknikbaserad information. Dessutom finns både som 
självständig men även något integrerad i informationssystemet en samlad källa till kunskap. 
Wilsons modell visar här på olika vägar som användaren kan gå för att få fram den 
information som det finns behov av. Sökvägarna finns även indelade i fyra kategorier.  
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Kategori A innefattar sökvägarna a-d vilka utgår från användaren där användaren söker sin 
information på egen hand. Användaren kan söka information från sina referensgrupper 
exempelvis från sin arbetsplats. Information kan också sökas någonstans inom användarens 
egen livsvärld, dvs. användarens samlade erfarenheter i sitt liv. Användaren kan även gå 
utanför sin egen livsvärld och söka information i någon annans livsvärld kan tänkas. Till sist 
kan användaren på egen hand gå vidare och söka information där information finns samlad 
exempelvis idag genom en databas.  
 
I kategori B ingår sökvägarna e-f där användaren tillsammans med en förmedlare eller via en 
teknisk plattform som användaren, som inte finns i användarens ägo, tar fram den information 
som det finns behov av. Då denna modell gjordes var inte allmänna databaser och Internet alls 
utbrett därför tolkar vi att den modell av teknisk plattform som Wilson menar är teknik och 
informationssystem som inte finns i användarens egen livsvärld utan användaren måste gå 
utanför för att kunna använda dessa, exempelvis en dator och en databas på ett bibliotek.  
 
Kategori C utgörs av sökvägarna g-i. Här tar användaren hjälp av en förmedlare att ta fram 
informationen och utför alltså inte själva sökningen själv.  
 
Slutligen i kategori D ingår sökvägarna j-k där användaren själv eller med hjälp av en 
förmedlare genom än mer avancerad teknik tar fram den information som behövs (1981, 
s.5ff). 
 

 
Informationssökningsvägar - Modell enligt Wilson (1981, s. 6) 
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4.6 Summering av teori 
 
I vår undersökning anser vi att det sociokulturella perspektivet är viktigt då distansstudenter 
ofta har andra förutsättningar än närstudenter har. I vårt bakgrundskapitel i avsnittet Vem 
studerar på distans? kunde vi konstatera att den typiska distansstudenten är äldre än 
genomsnittet och har familj i större utsträckning än vad närstudenter har. Vi konstaterar också 
att det är fler distansstudenter som är rekryterade från arbetarbakgrund än vad närstudenterna 
är. Detta i förhållande till Wilsons teorier om livsvärldar gör att vi antar att biblioteket kanske 
inte varit ett naturligt fysiskt och intellektuellt redskap för dem som studerar på distans. Vi ser 
det även intressant att använda Wilsons sökvägar i ett försök att applicera dem på hur 
distansstudenter söker information i sin lite speciella situation. Det kollaborativa arbetssätt 
som ett sociokulturellt förhållningsätt förespråkar blir trots allt svårare inom distansformen. 
Vi kommer att vilja se hur distansstudenterna kommunicerar och interagerar i sin väg mot 
lärande. 
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5 Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vilken metod vi valt. Vi kommer också att 
resonera om varför vi valt just den metoden och vilka andra metoder som vi i förekommande 
fall valt bort. Ett stycke avsätter vi för att närmare gå in på kvalitativa intervjuer och hur vi ser 
på den metoden i relation till vår egen undersökning. Vidare försöker vi förklara reliabilitet 
och validitet och hur det förhåller sig till vår undersökning. Lite kort berättar vi sen om vilka 
etiska aspekter som vi funderat på följt av några ord om vilken analytisk metod vi kommer att 
använda vid analys av vårt resultat. Till sist redogör vi för hur vår undersökning gick till. 
  
5.1 Val av metod 
 
När vi väl hade gjort vårt val av ämne och skrivit ner vilka frågeställningar vi ville ha svar på 
började vi fundera över vilken metod som främst kunde hjälpa oss att få fram svar. Vi visste 
ganska omgående att vår frågeställning inte var formad för kvantitativa svar, eftersom vi inte 
ville veta hur många studenter som hade biblioteksbehov, eller hur ofta ett eventuellt behov 
fanns. Detta gjorde att vi kunde välja bort en kvantitativ metod, och vårt val föll på metod av 
kvalitativ karaktär. Nästa fråga för oss blev då att bestämma vilken typ av kvalitativ studie 
som var mest lämpad. Ett tag lutade våra tankar åt att göra en fallstudie på ett specifikt 
högskolecentrum, men när vi gick vidare i våra resonemang stod det ganska klart att det 
viktigaste för oss var studenternas syn på problemet. Inte stället de studerade på. För att få 
veta deras syn måste vi prata med dem och få dem att berätta vad de upplever och vilka behov 
de har när det gäller biblioteksstöd i sina distansstudier. Steinar Kvale, professor i pedagogisk 
psykologi vid Psykologiska Institutionen vid Århus Universitet, säger att den kvalitativa 
forskningsintervjun tar reda på de intervjuades syn, att intervjun är ett samspel som ger ett 
utbyte av synpunkter mellan intervjuare och de intervjuade och där man talar om ett ämne 
som båda parter har intresse av (Kvale 1997, s.9). Även vårt syfte till studien motiverar vårt 
beslut att genomföra kvalitativa intervjuer då vi vill undersöka vad distansstudenter har för 
uppfattningar och upplevelser av det biblioteksstöd och de biblioteksresurser som erbjuds i 
distansutbildningen de genomför. Vi vill ha svar på var distansstudenterna vänder sig då de är 
i behov av biblioteksresurser, och vi undrar också varför deras val ser ut som det gör. Till sist 
vill vi ha svar på om det skapar konsekvenser för studieresultatet i fall inte biblioteksbehovet 
uppfylls tillfredställande. Våra frågeställningar rör sig runt frågeorden var, varför och hur, 
frågeord som är typiska för just kvalitativa studier (Widerberg 2002, s.15). Våra 
frågeställningar vänder sig direkt till distansstudenternas situation vilket gör att vi har valt att 
enbart intervjua distansstudenterna. Övriga personer som skulle kunna ha insikt i vårt problem 
har valts bort då vi endast är intresserade av att studera problemet ur distansstudenternas 
perspektiv.  
 
5.2 Kvalitativa intervjuer 
 
För oss är det viktigaste att se saken ur användarnas perspektiv. Deras erfarenheter, 
upplevelser och behov är det som bygger vår studie. Våra frågeställningar kräver en metod 
som kan ge svar på distansstudenters perspektiv för att få fram deras upplevelser och hur de 
upplever situationen med biblioteksstöd (Widerberg 2000, s.15f; Repstad 1999, s.10, s.142). 
Vår strävan har varit att genomföra en förutsättningslös och neutral undersökning.  
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Intervjumetoder har kritiserats för att vara idealistiska, individualiserade och för att inrikta sig 
alltför mycket på enskilda personers uppfattningar. Man har även ansett att intervjumetoder 
har ignorerat sociala strukturer och ramvillkor (Repstad 1999, s.62).  
 
Enligt Kvale är syftet med kvalitativa forskningsintervjuer att man ska få en förståelse för hur 
delar ur de intervjuades livsvärld kan ses utifrån respondenternas eget perspektiv. Intervjun 
genomförs genom en i förväg genomarbetad intervjuguide med ämnesvis grupperade frågor 
som är relaterade till de frågeställningar som finns i vår studie. I den kvalitativa 
forskningsintervjun finns en huvudstruktur så att man ska kunna få fram svar som ger en 
förståelse ur intervjupersonernas perspektiv. Kvale nämner bl.a. att den intervjuades egen 
livsvärld är av betydelse (1997, s.32ff).  Bakgrund och nuvarande livssituation kan vara 
avgörande för hur behov och upplevelser kan uppfattas av intervjupersonen. I intervjun 
kommer vi också att söka efter specifika händelser som inträffat i den intervjuades livsvärld. 
Detta är viktigt för att kunna få en förståelse för just det som personen har upplevt. Det är 
också viktigt att ha ett förutsättningsmedvetande där intervjuaren är öppen för oväntade 
händelser under intervjun, och att inte intervjun följer en strikt linje utan att det finns 
svängrum för nya vinklar. Genom intervjuguiden har man en viss struktur men beroende på 
vilka svar som uppkommer kan ytterligare och ej förutbestämda frågor komma till följd av de 
svar som fås. Intervjun ska däremot vara fokuserad på förutbestämda ämnen. Den kvalitativa 
forskningsintervjun skall även kunna beskriva specifika situationer som den intervjuade har 
upplevt. Det finns alltså inget intresse för vad personen har för åsikter, utan det är här viktigt 
att ta fram specifika händelser som har ägt rum i intervjupersonens livsvärld (ibid., s.36ff).  
 
Kvale visar också på vikten av att hela tiden se framåt, att se slutet på undersökningen och att 
göra så mycket som möjligt av undersökningens slutfas i förväg, dvs. att ha i åtanke; för vem 
är det vi skriver, vem är det som ska läsa uppsatsen (ibid., s.95f). I planeringen ingår också att 
fundera på hur många personer som är relevant att intervjua till just den här undersökningen 
och i vilken form intervjuerna ska ske. När det gäller antalet intervjuer som bör göras är svaret 
enligt Kvale väldigt enkelt, intervjua så många som behövs. Vi har valt att involvera åtta 
distansstudenter till att fungera som respondenter vid våra intervjuer. Intervjuerna kommer att 
genomföras individuellt då vi tror att distansstudenternas tankar och perspektiv framkommer 
mer tydligt om vi intervjuar dem en och en. Vid gruppintervjuer, som också är en 
intervjumetod, kan materialet bli svårt att hantera och analysera om många personer har yttrat 
sig samtidigt och fler pratar i mun på varandra (ibid., s.97). För att slippa detta kaos och för 
att få mer kontroll över materialet kommer vi alltså att göra individuella intervjuer. Fokus 
kommer inte att läggas på respondenterna som enskilda personer utan det är bl.a. det upplevda 
behovet av biblioteksstöd i sina distansstudier som kommer att analyseras.  
 
5.3 Reliabilitet och validitet 
 
En undersöknings reliabilitet kontrolleras genom att ta reda på om undersökningen är pålitlig i 
sin utformning, dvs. att undersökningen ska återigen kunna utföras på samma sätt. Validiteten 
däremot kontrolleras exempelvis genom att se om undersökningen är giltig, dvs. om ett 
rättmätigt förfaringssätt har används (Kvale 1997, s.213). 
 
Intervjuerna har vi genomfört tillsammans för att öka reliabiliteten. Vi hade en diskussion om 
vi skulle dela på oss och ta fyra intervjuer var, men vi valde att göra alla intervjuer 
tillsammans för att få ett så lika utfall av intervjuerna som möjligt. Enligt Kvale kan det 
nämligen förekomma att två intervjuare genomför intervjuer på helt olika sätt, exempelvis en 
som följer intervjuguiden till punkt och pricka och en som följer ett eget spår där eget intresse 
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kan gå före bestämd intervjuguide (s.188). Det kan även finnas en risk med att vi två som 
intervjuar är studerande i biblioteks- och informationsvetenskap då respondenterna kan känna 
en press av att framhålla bibliotek som något positivt. Detta har vi diskuterat sinsemellan vid 
flera tillfällen innan intervjuerna genomfördes men kom ändå fram till att vi i vår presentation 
skulle berätta det.  
 
Intervjuerna genomfördes alla på en och samma dag, trots att detta kan tänkas vara mycket 
påfrestande och krävande. Vi tror dock att i vårt fall kan detta ha påverkat resultatet positivt. 
Den dagen vi besökte högskolecentrat var en dag då många distansstudenter från flera olika 
discipliner fanns på plats. Ytterligare en anledning till att vi tog beslut om att göra alla 
intervjuerna på samma dag var avståndet till det nya högskolecentret. Det var en mödosam 
dag som vi startade redan kl. 06.00, men på hemvägen på eftermiddagen kände vi oss mycket 
nöjda med att allt flutit på och alla intervjuer blev gjorda. Som sagt så gjorde vi alla 
intervjuerna tillsammans. Däremot valde vi att bara en av oss skulle transkribera. Detta för att 
undvika att transkriptionen utförs på två olika sätt (ibid., s.150).  
 
Vi har sedan vad beträffar undersökningens validitet regelbundet frågat oss det som även 
Kvale anser vara viktigt för att öka validiteten: Gör vi det vi säger att vi gör och undersöker vi 
det vi säger att vi ska undersöka (ibid., s.213ff)? Vi har lagt stor möda på att få en röd tråd 
genom hela undersökningen utifrån våra frågeställningar kopplade till våra teorier, men även 
att vi i vår analys har koppling tillbaka till de teorier vi har med. Ändå har vi efterhand insett 
att vår intervjuguide borde präglats mer av det sociokulturella perspektivet. Detta hade kunnat 
göras genom att ställa fler frågor som behandlade respondenternas livsvärldar. Vi tror att vi 
kunnat göra en djupare analys av resultatet om vi exempelvis vetat mer om personen bakom 
respondenten, även om vi inte skulle fokuserat på privata förhållanden i respondenternas liv.    
 
Vi har utformat vår intervjuguide på så sätt att frågorna endast ska ge svar på respondenternas 
reella upplevelser av bibliotek och biblioteksbehov. Vi har dessutom tagit fasta på de specifikt 
kvalitativa frågeorden vad, varför och hur då vi skapade intervjuguiden. Detta anser vi ökar 
såväl reliabilitet som validitet. I vår undersökning bestämde vi oss för att ha distansstudenter 
från olika discipliner. Detta för att öka bredden och för att inte disciplinen i sig utan själva 
distansstuderandet kopplat till upplevelser av biblioteksbehov är viktigt. Verkligheten blir 
bättre beskriven då ett bredare urval av respondenter används.  
 
En annan fråga som kom upp var hur vår egen erfarenhet kunde påverka undersökningen. Hur 
skulle våra egna upplevelser av biblioteksstöd i våra distansstudier ha för inverkan? 
Naturligtvis så finns det en risk att frågeställningar och intervjuguide blir styrda av vårt eget 
tyckande. Men det behöver inte bara vara en risk utan det kan även vara en fördel att vi har en 
förförståelse i ämnet. En fråga som vi ställt oss är ifall andra distansstudenter från andra 
högskolor och högskolecentrum känner och upplever samma saker som vi. Vi har själva i vårt 
distansstuderande nästan uteslutande använt oss av våra lokala bibliotek och inte av den 
distansservice som vår värdhögskola har. Trots en till synes väl fungerande distansservice på 
vår värdhögskolas bibliotek så har vi ändå upplevt det som både ett ekonomiskt och 
tidsrelaterat problem att få kursböcker hemsända via post för att sen efter 14 dagar sända dem 
tillbaka på egen bekostnad. På våra lokala bibliotek har vi t.ex. kunnat fjärrlåna för en 
avsevärt lägre kostnad och dessutom ha litteraturen i åtminstone tre veckor. Även då det gäller 
det kollaborativa arbetssättet fann vi själva att det kunde vara ett problem att samtala med 
andra distansstudenter via en plattform på nätet. En nackdel är att det är svårt att 
kommunicera när fråga och svar kan ha dagar emellan sig. Dock är det naturligtvis en fördel 
att kommunikationen finns dokumenterad så man kan gå tillbaka till diskussionen. Det har 
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varit intressant att ha i tankarna hur vi själva har sett på biblioteksstöd och distansstudier men 
samtidigt har vi ändå inriktat oss på att vara neutrala i vår ställning i studien så att validiteten 
skulle kvarstå. 
 
5.4 Etiska aspekter 
 
Det finns även etiska aspekter med under hela forskningsprocessen. Enligt Vetenskapsrådet 
finns det fyra etiska huvudkrav att uppfylla vid forskning: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att de medverkande skall 
informeras om den undersökning de skall delta i och vilka villkor som gäller för dem. 
Deltagarna skall också informeras om att deras deltagande är helt frivilligt och att de kan 
avbryta deltagandet när helst de vill (Vetenskapsrådet 2002, s.6f). Vi startade därför varje 
intervju med att berätta lite om oss själva, om våra egna studier och om vad just denna studie 
kom att gå ut på. Vi informerade även distansstudenterna att vi inte skulle publicera deras 
identiteter.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv bestämmer om han eller hon vill vara med i 
undersökningen. Som forskare får man heller inte påverka deltagaren att vara med i 
undersökningen och inte heller utöva påtryckningar ifall deltagaren vill lämna 
undersökningen (ibid., s.9f). Innebörden av konfidentialitetskravet är att deltagare skall 
skyddas från att bli igenkänd i en undersökning. Detta kan man bl.a. göra genom att fingera 
namn och andra personliga kännetecken som informanten har. Konfidentialitet ska kunna 
bibehållas genom hela undersökningen (Kvale 1997, s.109; Vetenskapsrådet 2002, s.12f). Vi 
har i vår undersöknings resultatredovisning fingerade namn på våra respondenter. Naturligtvis 
kan det finnas både svårigheter och andra dilemman med att hålla respondenter anonyma. Det 
kan vara mycket svårt att garantera att identiteter eller situationer inte kan bli igenkända. Den 
utomstående som är väl bekant eller är väl känd med en viss situation kan med kvalificerade 
gissningar ändå skapa sig en bild av någon eller något som inte har namngivits.  
 
Nyttjandekravet, till sist, innebär att de uppgifter som kommit fram i undersökningen endast 
får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s.14).  
 
5.5 Analys av intervjumaterial  
 
Enligt Repstad är analys av ett kvalitativt material alltid en fråga om ett hårdhänt urval där 
man av hänsyn till sina respondenter bara skall använda sig av det som enligt 
problemformuleringen är viktigt (1999, s.95). Eftersom vi gjorde intervjuer så lade vi en 
omfattande mängd tid på att transkribera intervjumaterialet från bandinspelningar till att börja 
med. Det material som då analyserades och där vi gjorde urvalet var ganska stort. Kvale 
menar att det som bäst lämpar sig för att registrera intervjuer är egentligen videoinspelningar, 
då intervjuaren i efterhand kan analysera t.ex. ansiktsuttryck och kroppsspråk (1997, s.147f). 
Men även bandinspelningar ger oss möjligheter att registrera tonfall, pauser och ord och det är 
förmodligen innehållet i det som sägs som är viktigast för oss. Videoinspelningar hade gett 
oss en ännu mer omfattande mängd analysmaterial och ur en tidsaspekt hade det förmodligen 
varit omöjligt att genomföra, och för en studie som vår tror vi inte att vi skulle ha fått mer 
information som varit av betydelse för vårt resultat.  
 
När utskriften från intervjuerna gjordes blev det möjligt att strukturera upp det som sagts och 
göra det urval som lämpar sig för analys. Enligt Kvale kan en intervjuutskrift skrivas ut 
ordagrant och ha med alla upprepningar, suckar, pauser etc. eller så kan intervjuaren välja att 
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koncentrera och sammanfatta de delar av intervjun som innehåller information av värde för 
studiens frågeställningar. Eftersom en kvalitativ intervju inte skall bygga helt och hållet på 
fast formulerade frågor så följde våra utskrifter den första variantens utskriftskaraktär bortsett 
från suckar, skratt etc. Våra intervjuer gav svar på vad respondenterna har för åsikter kring 
biblioteksservice och biblioteksanvändning och i sådana fall kan omformuleringar och 
koncentrationer göras (ibid., s.156).  
  
5.6 Vår undersökning 
 
Efter att vi bestämt oss för att det var med kvalitativa intervjuer som vi bäst skulle få svar på 
våra frågor tog vi kontakt med ett relativt nystartat högskolecentrum i vår närhet som 
dessutom inte hade några egna biblioteksresurser. Det visade sig dessvärre långt senare att 
antalet studenter som vi kunde få kontakt med var alldeles för få och av dem som fanns var av 
någon anledning ingen intresserad av att ställa upp på intervju. Efter några fasansfulla dagar i 
kaos då vi plötsligt var helt utan undersökningsobjekt började vi återigen sondera terrängen 
för att hitta ett annat högskolecentrum utan egna biblioteksresurser och som även skulle ligga 
inom rimligt avstånd från vårt eget hemområde. Innan kontakt etablerades med vårt nya 
högskolecentrum passade vi på att göra en pilotintervju med en distansstudent i vår närhet. 
Denna pilotintervju resulterade i att några av våra utgångsfrågor reviderades.  
 
Som sagt, på ett annat högskolecentrum etablerade vi en ny kontakt och denna gång åkte vi på 
vinst och förlust till högskolecentret för att haffa studenter på plats för intervju. Vår 
kontaktperson visade oss runt i lokalerna samtidigt som hon presenterade oss för de 
studentgrupper som för tillfället var inne, vilket gjorde att vi redan var introducerade när vi 
senare ställde frågan om de kunde ställa upp på intervju. Redan från början hade vi bestämt att 
vi ville ha ett urval som grundade sig på flera utbildningar men vi hade inga kriterier som 
rörde genus eller ålder. Enligt vår handledare skulle ett intervjumaterial från åtta studenter 
vara tillräckligt för vår studie, och utifrån det bestämde vi att slumpmässigt fråga två studenter 
från vardera fyra olika utbildningar om de ville ställa upp på intervju. Från var och en av de 
fyra utbildningarna fick vi två frivilliga respondenter att ställa upp på vår intervju. 
Intervjuerna genomfördes i en anvisad konferenslokal på högskolecentret och tog i genomsnitt 
ca 30 minuter var. Alla intervjuer genomfördes under en och samma dag och allting spelades 
in på band. Intervjuerna, som vi tidigare nämnt, började med att vi berättade lite om oss 
själva, om våra studier och vad just denna studie skulle gå ut på. Frågorna vi ställde var 
skapade för att utgöra en grund som kunde byggas på utefter vilka svar vi fick. Det hela blev 
mer som ett samtal och ofta svarade respondenterna på våra frågor i förväg eftersom flera 
frågor härrör till varandra.   
 
Efteråt transkriberades alla intervjuerna, vilket är ett mycket tidskrävande arbete. Ibland är det 
svårt att höra vad respondenterna säger, det förekommer att intervjuare och respondent pratar 
samtidigt och det blir väldigt svårt att urskilja vem som säger vad och exakt vad som sägs. 
Respondenterna upprepar ofta i talspråk, och många meningar är osammanhängande, men vi 
har ändå valt att skriva ut allt det som sägs, även upprepningar, med tanke på att kunna 
eventuellt analysera osäkerhet och omtagningar hos respondenterna. Däremot har vi valt bort 
att skriva ner exempelvis suckar och skratt. 
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6 Resultatredovisning  
 
I denna del kommer vi att redovisa resultatet av vår undersökning. Det finns olika sätt att göra 
detta på. Enligt Handbok för kandidat- och magisteruppsatsförfattare vid biblioteks- och 
vetenskap/bibliotekshögskolan kan det göras genom att redovisa varje intervju för sig, eller 
tematiskt utifrån t.ex. den intervjuguide som använts (Edström, 2007 s.22). Vi har valt att 
redogöra för vårt resultat utifrån våra frågeställningar som i sin tur utgjorde grunden för vår 
intervjuguide. Detta resulterade i en slags tematisk redovisning under fyra nykonstruerade 
rubriker: Uppfattningar om biblioteksstöd och informationskompetens, Biblioteksbehov, 
Distansstudenternas val av bibliotek samt Bibliotek eller inte, påverkas studieresultatet? Till 
detta har vi även lagt rubrikerna Presentation av högskolecentret och Presentation av 
respondenterna. Vi kommer däremot inte att ha analys eller egna tolkningar i vår 
resultatredovisning.  
 
6.1 Presentation av högskolecentret  
 
Det högskolecentrum där vi gjorde våra intervjuer ligger i en medelstor kommun i västra 
Sverige. På högskolecentrumets hemsida kan vi läsa att de startade sin verksamhet 1998 och 
har idag ett utbud av kurser och program från 20 olika högskolor och universitet runt om i 
Sverige. Högskolecentret drivs i kommunal regi och det har som syfte att tillgodose den 
enskilda individens möjlighet till vidareutbildning, oavsett familjesituation och eventuellt 
förvärvsarbete, på hemmaplan liksom kommunens näringslivs behov av 
kompetensutveckling. Kommunen skall också förstärka sin attraktionskraft genom att erbjuda 
ett kvalificerat utbildningsutbud. Utbildningarna drivs som flexibla utbildningar. Hur detta ser 
ut varierar från en utbildning till en annan. Dock är det oftast en kombination av egna studier 
och träffar via telebild eller på värdhögskolan, eller kanske både och. Samtliga utbildningar i 
detta högskolecentrums utbud har en egen sida på Internet och de flesta har också någon form 
av lärplattform från värdhögskolan. Under våren 2008 studerar 472 distansstudenter på kurser 
eller program i högskolecentrets regi. 
 
Enligt vår kontaktperson på högskolecentret finns datorer, trådlöst bredband, tillgång till 
kopiatorer och scanner, personal i form av studie- och yrkesvägledare, IT-tekniker och 
administrativ personal, bokningsbara grupprum, salar för telebildföreläsningar samt ett café. 
För att få använda detta högskolecentrum måste man vara inskriven på någon slags studier på 
akademisk nivå, men det behöver inte vara studier som bedrivs via just detta 
högskolecentrum. Samtliga som vill använda sig av högskolecentret, oavsett om man läser i 
högskolecentrets utbud eller annan akademisk utbildning, måste dock betala en summa för att 
få rätten att tentera där och för att få använda lokaler och teknik. Våra respondenter är 
inskrivna på utbildningar som ges via högskolecentret. 
 
Det finns högskolecentra som har egna biblioteksresurser i form av egna anställda 
bibliotekarier och kanske t.o.m. hela bibliotek eller samarbetsavtal och kontaktpersoner från 
ett lokalt folkbibliotek. Ibland placeras högskolecentra i samma eller angränsande lokaler som 
det kommunala folkbiblioteket. Det högskolecentrum där vi gjorde vår undersökning har inga 
egna formella biblioteksresurser. En kontinuerlig kontakt mellan högskolecentret och det 
närliggande folkbiblioteket på en informell väg sker istället i form av information om t.ex. 
kommande kurser och vad som då ingår i kurslitteraturen.  
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Varje år görs det en studentenkät på högskolecentret. Den har till syfte att förbättra 
verksamheten utifrån bl.a. studenternas önskemål. Enligt senaste enkätundersökningen (gjord 
hösten 2007) där 115 studenter deltog var ca 70 % av de studerande på högskolecentret 
kvinnor, ca 70 % var i åldrarna 30-50 år, ca 35 % ägnade sig enbart åt studier och ungefär 
hälften studerade för första gången på högskola eller universitet. I det stora hela var det ett 
positivt resultat i denna undersökning. Studenterna var nöjda med både kursutbud, lokaler och 
bemötande från personalen. Mer än hälften anger att om inte möjligheten att studera via 
högskolecentret funnits så hade de förmodligen inte påbörjat några akademiska studier. De 
förslag till förbättringar som studenterna gav i enkäten var bl. a. rent tekniska förbättringar 
såsom fler och snabbare datorer och förbättrade telebildsändningar. Det fanns också 
synpunkter som gällde lokalerna. Önskemål om fler grupprum och fler whiteboardtavlor 
fanns. Det som var intressant ur vår synvinkel var att önskemål om handledare vid uppsatser 
framkom. Dessa handledare skulle vara insatta i hur akademiska uppsatser skrivs rent 
formellt.  
 
6.2 Presentation av respondenterna 
 
Vi har intervjuat åtta respondenter till vår studie. Samtliga läser en helfartsutbildning via det 
högskolecentrum där vi gjorde intervjuerna Vi har inte, genom intervjufrågor, tagit reda på 
deras exakta åldrar och inte heller frågat dem var de bor, men detta har ändå kommit fram i 
intervjuerna mer eller mindre direkt. De är i åldrarna 22-45 år och bor i eller i intilliggande 
kommuner till den kommun där högskolecentret ligger. Vi ställde följande frågor till våra 
respondenter för att kunna bilda oss en uppfattning om deras studieerfarenheter, nuvarande 
utbildning och bibliotekserfarenheter; Vilken distansutbildning går du? Vilket program?, Hur 
många poäng omfattar utbildningen?, Vad har du för studieerfarenhet innan du påbörjade din 
nuvarande distansutbildning? samt: Innan du började din nuvarande distansutbildning; vad 
hade du för erfarenhet av bibliotek i din vardag? 
 
Här nedan följer nu en presentation av våra respondenter:  
 
Adrian studerar till polis på distans. Utbildningen är på två år och sedan följer ett halvår som 
aspirant. Adrian har inga tidigare erfarenheter av studier på högskola eller universitet. Han 
hade läst en praktisk linje på gymnasiet och sedan kompletterat med komvux. Innan han 
började studera på distans hade han inte använt sig av bibliotek i sin vardag. 
 
Beata läser till grundskollärare i svenska och engelska. Utbildningen är på fyra och ett halvt 
år och ges på distans. Beata har jobbat i ganska många år, bland annat som outbildad lärare, 
och sedan kompletterat sin gymnasieutbildning med studier på komvux. Hon har inga tidigare 
erfarenheter av studier på högskola eller universitet. Beata tycker inte att hon har använt sig 
av bibliotek i någon form innan hon började sin distansutbildning, men hon läser mycket och 
köper mycket böcker. 
 
Christer läser även han till polis på distans. Han är kurskamrat med Adrian. Christer har 
tidigare läst en yrkesinriktad gymnasieutbildning och kompletterat med vissa ämnen på 
komvux. Han har inga tidigare erfarenheter av att läsa på universitet eller högskola. Innan han 
började studera på distans hade han knappt några erfarenheter av att använda sig av bibliotek i 
någon form. Christer anser sig inte vara läsare alls.  
 
Daniela läser till marknadsekonom på distans. Utbildningen är på tre år. Daniela har inte läst 
på högskola eller universitet tidigare. Hon har gått gymnasiet och kortare utbildningar via 
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bl.a. facket. Daniela är en aktiv biblioteksbesökare även utanför sina studier. Som 
småbarnsförälder och själv läsare så besöker hon biblioteket minst var tredje vecka. Hon 
tycker att hon och barnen utvecklas av att läsa och att det är så mycket billigare att låna 
istället för att köpa böcker.  
 
Erika är kurskamrat med Daniela och läser också hon till marknadsekonom på distans. Hon 
har tidigare läst på gymnasiet och komvux men har inte studerat på högskola eller universitet. 
Erika har inte besökt biblioteket i sin vardag tidigare. Hon köper sina böcker.  
 
Frida läser till grundskollärare i svenska och engelska tillsammans med Beata. Frida tror att 
hon kommer att bygga på sin examen med ytterligare ett år för att kunna undervisa även på 
gymnasiet. Innan hon påbörjade distansstudierna på lärarprogrammet har Frida bara gjort 
internutbildningar via jobbet förutom gymnasieåren. Hon har inte tidigare läst på högskola 
eller universitet. Frida anser sig vara van biblioteksbesökare innan hon började plugga på 
distans. Hon gick till biblioteket varje vecka. Ofta tillsammans med sina barn på sagostunder 
eller andra barnaktiviteter.  
 
Gerda läser på butikschefsprogrammet som är en tvåårig högskoleutbildning på distans. Hon 
har arbetat ett år efter att ha avslutat gymnasiestudierna och detta är hennes första utbildning 
på högskolenivå. Gerda har i princip aldrig besökt biblioteket och säger sig inte vara ”en 
bokläsare direkt”.  
 
Hanna läser också på det tvååriga butikschefsprogrammet. Hon har gått gymnasiet innan och 
har inga andra studieerfarenheter. Innan hon påbörjade sina distansstudier gick hon sällan till 
biblioteket. Under gymnasietiden kunde det hända att Hanna gick till biblioteket för att hämta 
några böcker men aldrig annars.  
 
6.3 Uppfattningar om biblioteksstöd och informationskompetens  
 
En av våra frågeställningar i denna uppsats är följande: Vad har distansstudenterna i vår 
studie för uppfattningar om vad biblioteksstöd innebär? För att ta reda på detta gick vi först 
igenom 2002 års lagändring om informationskompetens med respondenterna samt redogjorde 
för några exempel på stödfunktioner som finns inom bibliotek för distansstudenter i form av 
t.ex. fjärrinloggningar och hemsändning av litteratur och artiklar från värdhögskolan och 
allmänna stödfunktioner såsom t.ex. LIBRIS och LIBRIS Uppsök samt Fråga biblioteket och 
därefter ställde vi frågan: Var du medveten om lagändringen och vilka stödfunktioner 
biblioteket kan ge dig för att lagen skall kunna tillämpas? 
  
 När det gällde lagen om informationskompetens var det bara Frida som kände till att det 
faktiskt var reglerat enligt lag att en utbildning på högskola eller universitet skall innehålla 
även undervisning i bl. a. informationssökning. Adrian däremot ansåg dock att han fick hjälp 
med informationssökning från sin värdhögskola, men han visste inte att de var skyldiga att 
hjälpa honom med detta. Frida, som redan visste att hennes utbildning även skulle resultera i 
informationskompetens var nu i slutet av sin utbildning och hade börjat fundera på när detta 
skulle komma in. 
 

Jo, det var faktiskt inte så längesen som vi, några andra diskutera, när kommer det in tro…  
alltså jag stötte på det när jag var ute på min senaste VFU så frågade den skolbibliotekarien.  
Hon var nyfiken på hur det hade liksom kommit in i utbildningen. Jag sa att jag väntar 
fortfarande på det… så jag vet inte… (Frida). 
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Frida var alltså en aktiv biblioteksbesökare även innan distansstudiernas början. Hon ville ha 
mer hjälp från biblioteket och sa att när hon väl upptäckt biblioteket ansåg hon att det var en 
”guldgruva” och nyttjade värdhögskolans databaser även för privat bruk till sina barns studier.  
 
När det gällde stödfunktioner från värdhögskolan var vetskapen om dessa ganska skiftande 
bland våra respondenter. Det var bara Adrian, Christer och Daniela som ganska tydligt redan 
tidigt i utbildningen fått kunskap om att värdhögskolan kunde hjälpa till med bl.a. 
fjärrinloggningar och de använde dessa också i sina studier. Hanna, Gerda, Frida och Erika 
hade ganska olika åsikter om de fått information från sin värdhögskola och om vad de hade 
för särskilt biblioteksstöd som distansstudenter. Daniela sa tydligt att hon visste att hennes 
värdhögskolas bibliotek hade databaser som hon kunde använda. Hon berättade att detta hade 
de fått information om vid föreläsningstillfällen. Erika, som studerade på samma 
distansprogram som Daniela, ansåg sig däremot inte ha fått denna information. Hon visste 
ändå att hon kunde gå in på värdhögskolans hemsida, men hon ansåg att det hade hon tagit 
reda på själv. Gerda och Hanna, som också studerade på samma distansprogram, dock inte 
densamma som de två tidigare nämnda, ansåg att informationen om vad värdhögskolans 
bibliotek kunde hjälpa till med hade kommit först nu då de höll på med sitt examensarbete. 
Det var först då de hade fått information om hur t.ex. LIBRIS fungerar, lånekort och vetskap 
om att de kan få fjärrlån via värdhögskolan. Åsikten om huruvida de haft tillgång till sin 
värdhögskolas bibliotek via fjärrinloggningar under hela sin studietid är lite osäker då de två 
sa lite olika här. Hanna trodde att det var samma koder som de haft hela tiden till sin 
studentcentral, men vetskapen om vad denna kod kunde användas till tycktes hon inte fått 
reda på förrän nu i slutet av utbildningen till examensarbetet. Frida hade fått informationen 
om fjärrinloggning till databaser mest av en slump då hon behövde ett speciellt lexikon som 
hon inte ansåg sig ha råd att köpa. En handledare hade då tipsat om att hon kunde använda on-
lineversionen som högskolan hade via biblioteket.  
 

Och då fick jag ju skrapa fram mitt lånekortsnummer som jag inte använt på två 
 och ett halvt år och då upptäckte man ju att oj, här finns ju massor av uppslagsverk 
 och hoppsan…(Frida). 

 
När det gällde LIBRIS och Fråga biblioteket var det inte någon som sade sig varken känna till 
eller hade använt sig av Fråga biblioteket. LIBRIS däremot hade Frida, Adrian, Hanna och 
Daniela uttalat använt sig av för att se var en viss bok fanns. Adrian nämner bl.a. en annan 
tjänst på Internet, bibliotek.se, som något han använder sig av för att leta efter litteratur. 
 
Vid en informell kontakt med verksamhetsledaren på högskolecentret berättade hon att 
studenterna får information bl.a. om vad värdhögskolan kan stå till tjänst med inom 
biblioteksstöd vid kurs- eller programuppstart samt vad som finns att tillgå på det lokala 
biblioteket. Dock är åsikterna om huruvida distansstudenterna vet detta eller inte skilda utifrån 
våra intervjusvar. Samtliga värdhögskolors bibliotek har speciell information till 
distansstudenter på sin hemsida och där finns all information. Detta tycks inte alla våra 
respondenter ha tagit del av. Beata nämner att hon kanske borde ha tagit reda på vad som 
fanns på egen hand. 
 

Det är mycket möjligt att jag själv skulle tagit reda på det. Vi har ju fått ett bibliotekskort  
och man har koder och allt möjligt för att kunna använda biblioteket. Men det är nog inte 
 så att jag har fått klart för mig att man kan få hjälp direkt där (Beata). 
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Beata framhåller att hon själv tagit reda på det mesta när det gäller biblioteksstöd. Hon har 
själv gått till sitt lokala folkbibliotek och skapat en relation till personalen där och tycker att 
det har fungerat väldigt bra.  
 
6.4 Biblioteksbehov  
 
Vår studie vill fokusera på det biblioteksbehov som distansstudenterna själva anser sig behöva 
för att nå önskat studieresultat.  En av våra frågeställningar lyder: Upplever distansstudenterna 
att de behöver biblioteksstöd? I så fall: Vad anser de sig behöva för slags biblioteksstöd? I 
våra intervjuer ställde vi flera frågor kring detta och respondenterna fick både redogöra för 
hur de använde/hade använt biblioteket i sina studier och vad de skulle vilja ha för ytterligare 
hjälp av biblioteket. Frågorna till respondenterna löd som följer: Vilken typ av hjälp från ett 
bibliotek vill du ha i dina studier?, Nämn någon studiesituation då du särskilt varit i behov av 
hjälpen från ett bibliotek, Hur såg den hjälpen ut som du då fick?, samt Hur skulle du velat att 
den såg ut? 
 
Det som tydligt visade sig i våra intervjuer var att kursboken, studentlitteraturen, var mycket 
central för respondenterna. Bibliotek var en tillgång för att få tag på de böcker som krävdes 
för kurserna. Logistiken kring kurslitteraturen var ibland ganska avancerad och bibliotek 
spelade som sagt en stor roll i denna. Rätt och slätt att ha böckerna hemma och låta låntagarna 
ha dem så länge det behövdes hade varit en bra hjälp från biblioteken. Detta var en åsikt som 
märktes bland respondenterna.  
 

Så jag tycker att, liksom, köp in flera böcker, det kanske är lättare sagt än gjort. Men låt  
oss få låna böckerna mellan perioderna som vi är däruppe. Från vecka fyra till vecka nio, 
ha lite överseende med det (Christer). 

 
Christer tyckte att lånen från värdhögskolan blev krångliga just p.g.a. den korta lånetiden. Han 
tyckte därför att det blev lättare att gå till det lokala folkbiblioteket och låta dem fjärrlåna den 
litteratur han behövde. 
 
I anslutning till detta ansåg Adrian att biblioteken i större utsträckning kunde erbjuda 
kurslitteraturen som e-böcker. Detta för att direkt kunna hämta hem litteraturen och för att 
kunna förlänga lånetiden som annars bara var två veckor för kurslitteratur. Christer, Adrian, 
Daniela och Hanna nämner dock kort lånetid och den tidspress som blir när fjärrlån drar ut på 
tiden, men ingen mer än Adrian ger e-böcker som lösning på det problemet. Själva letandet i 
hyllor och kataloger ville de också ha hjälp med. Daniela sa att även om hon visste både titel, 
författare och ISBN så var det svårt att hitta på biblioteket. Hon ville ha personlig kontakt och 
inte själv leta i bibliotekets katalog via datorer.  
 

Ja, jag tycker om personlig kontakt. Jag föredrar det framför att göra jobbet själv.  
Precis som det är på alla andra ställen i samhället, jag tycker det försvinner så mycket 
man ska sköta så mycket själv nu. Jag vill träffa människor och få service (Daniela). 

 
Just service och personlig kontakt återkom Daniela till och tyckte att det faktum att 
bibliotekspersonalen på det bibliotek hon valt var så trevliga gjorde att hon återvände dit. 
Ändå ansåg hon att hon fått information från sin värdhögskola hur hon kunde använda de 
stödfunktioner som gavs därifrån.  
 
Gerda ville att personalen på biblioteket skulle hjälpa henne att ta fram artiklar och böcker 
inom det område där hon nu skrev sitt examensarbete. Hon ville bara kunna säga ordet och 
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sen kunde bibliotekarien leta upp och ta fram böcker utifrån detta. Utöver Gerda så vill även 
Daniela och Beata att biblioteken skall hjälpa till att ta fram mycket information inom ett och 
samma ämne då det behövs. Hanna och Erika säger att de vill ha tydlig information från 
biblioteket om vad de faktiskt kan få därifrån. Detta ville de ha haft redan i början av 
utbildningen. De som fått användarundervisning inför sitt examensarbete tycker båda att det 
varit bra och uttrycker en slags förvåning över vad som faktiskt fanns inom biblioteksstöd via 
värdhögskolan.  
 

Men sen är det ju så att nu när vi skriver att nu fick vi den där genomgången av biblioteket  
så vi utnyttjade det men hade vi inte fått det så hade vi kanske sökt mer på bara nätet.  
Alltså googlat och sökt artiklar och så. Istället för att vi visste inte att det var så utbrett  
alltså att man kunde få så många sökvägar just på biblioteket än bara böcker (Hanna). 

 
Det var inte förrän till examensarbetet som Hanna börjat använda biblioteket överhuvudtaget. 
Hon lånade ingen kurslitteratur eller sökte information där innan hon påbörjade 
examensarbetet. Men nu då hon fått användarundervisningen och insynen om vad som fanns 
på biblioteket använde hon det även som studieplats. Hon visade sig bo på samma ort därifrån 
hennes distansutbildning gavs och fick alltså pendla till högskolecentret för att t.ex. gå på 
telebildföreläsningar. Högskolebiblioteket hade hon däremot på hemorten. 
 
Frida säger att man rent av skulle behöva någon slags mentor då man går distansutbildning. 
Denna mentor skulle kunna informera och påminna om sådana här saker så det inte försvinner 
på vägen. Hon anser att man som distansstudent har så mycket att tänka på att man skulle 
behöva lite påminnelser om t.ex. en sådan sak som biblioteksstöd. Daniela skulle vilja att 
högskolecentret hade någon slags kontaktperson inom biblioteksfrågor, liknande den som idag 
fanns då det gällde IT-frågor.  
 
Förutom kurslitteratur verkar det som om hjälp att söka artiklar till uppsatser är en central sak 
som våra respondenter vill ha. Det skiftar dock i vilken form hjälpen skall vara. Daniela och 
Gerda vill ha ren service där bibliotekarien tar fram lämpligt material. Erika nämner istället 
själva ordet informationssökning, när vi frågar vilken slags hjälp hon vill/hade velat ha från 
biblioteket i sina studier. Hon ville själv lära sig att hitta vetenskapliga artiklar i databaserna. 
Adrian som nämner att han skulle vilja kunna låna fler böcker som e-böcker efterlyser även 
ett tänk från bibliotekens sida liknande det när man hyr filmer via nätet. Att man skulle kunna 
låna böckerna via nätet och då få en returpåse för att kunna skicka tillbaka dem. Om en 
mindre kostnad för detta togs ut hade inte gjort något så länge det inte blev allt för dyrt, ansåg 
denna respondent.  
 
Det visade sig att alla våra respondenter hade ett biblioteksbehov och alla hade använt sig av 
bibliotek i någon form i sina nuvarande distansstudier. Förutom att låna kurslitteratur fanns 
lite olika önskemål om vad som skulle erbjudas från biblioteket. En ganska tydlig linje i 
intervjuerna var dock att respondenterna skulle vilja ha någon slags uppsökande verksamhet 
från bibliotekets sida, redan tidigt i studierna. När de väl upptäckt biblioteket har de fått en 
positiv aha-upplevelse över vad de kunde hitta där. Den höga servicenivån nämns i flera 
intervjuer och en del befarar att de lokala biblioteken runt om skall få minskat anslag för 
kurslitteratur. Vi återkommer till det i nästa avsnitt.  
 
6.5 Distansstudenternas val av bibliotek  
 
Vetskapen om vad värdhögskolan kunde erbjuda sina distansstudenter var skiftande bland 
våra respondenter. Dock så är samtliga respondenter användare av bibliotek i sina studier. 
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Användare av bibliotek för privat bruk sade sig dock bara Daniela och Frida vara. Två av våra 
frågeställningar i denna studie lyder: Vilket bibliotek vänder sig distansstudenterna till om de 
har behov av biblioteksstöd? samt: På vilka grunder gör de sitt val?  
 
Vi ville ha svar på vilket bibliotek som distansstudenterna går till då de behöver hjälp i sina 
studier och ställde således frågorna: Till vilket bibliotek går du för att få den hjälpen? 
 och Varför väljer du just det biblioteket? Som en följdfråga till detta lade vi frågan Hur 
tycker du att stödet från det biblioteket är? 
 
Nästan samtliga våra respondenter använde sig av olika folkbibliotek i sina distansstudier. 
Alla bor inte på den ort där högskolecentret ligger, men folkbiblioteket i den kommunen 
verkar vara flitigt besökt av våra respondenter. Det är bara Gerda, Hanna och Beata som inte 
frekvent använder sig av det folkbibliotek som ligger på samma ort som det undersökta 
högskolecentret. Erika däremot använder sig av sitt eget folkbibliotek i kombination med det 
på samma ort som högskolecentret.  
 

X-stad är jättebra, dom har större utbud än Y-stad. Y-stad är väldigt litet. Dom vanligaste 
böckerna kan jag ju hitta i Y-stad och sen är det inte lika efterfrågat där. Jag är ganska  
ensam om vissa böcker där. Så då, böckerna finns inne, medan i X-stad är det flera  
studenter som slåss om böckerna då. Men det finns ett större utbud i X-stad. Det är det som 
skiljer (Erika). 
 

Hanna och Beata använder sig främst av biblioteket i sina egna hemkommuner och endast 
Gerda säger att hon inte alls har använt sig av folkbibliotek i sina distansstudier.  
 
Gerda har ett högskolebibliotek på sin hemort och har sent i studierna börjat använda sig av 
det allt mer. Hon har fått information om vad värdhögskolan kunde hjälpa till med först inför 
examensarbetet. Värdhögskolan råkade ligga på hennes hemort och hon använde sig nu av 
deras bibliotek till sitt examensarbete, som studieplats och som informationskälla. Hanna hade 
också börjat använda sig av värdhögskolans bibliotek först nu till uppsatsen men detta i 
kombination med hennes lokala folkbibliotek. Christer och Adrian använder sig kontinuerligt 
av sin värdhögskolas bibliotekstjänster främst i form av inloggningar till speciella databaser 
som behövdes i deras studier. Frida sade sig ha använt fjärrinloggningar till databaser. Andra 
tjänster såsom fjärrlån via värdhögskolan eller hjälp med informationssökning av 
värdhögskolans bibliotekarier hade ingen använt. Christer och Adrian, som använde sig av sin 
värdhögskolas databaser via fjärrinloggningar, verkade ha försökt att använda sig av det 
fysiska högskolebiblioteket då de var på värdhögskolan, men angav korta lånetider som ett 
problem. Det är lite osäkert huruvida de lånade med sig böcker då de var där eller inte. 
 
Närheten till och den höga servicenivån på folkbiblioteken anges som en anledning till att 
våra respondenter väljer att gå just dit. I synnerhet det folkbibliotek som ligger på samma ort 
som högskolecentret. Några av de intervjuade distansstudenterna väljer ju faktiskt det även 
om de bor i andra kommuner. Bl.a. Christer och Hanna säger att mycket av kurslitteraturen 
finns på detta bibliotek och därför väljer de att gå dit.  
 

Nej, det är ju för det är lättare, finns den här…. Det är närheten. Det ligger ju 300 meter  
rätt över där så…(Christer). 
 
Ja och dom har varit supersuperbra liksom. Jättebra. Den här har vi inte hemma men vi  
tar den på fjärrlån. Du får den på en gång, ja det tar några dagar extra men det har varit  
jättebra (Hanna). 
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Servicefaktorn tycks vara viktig då respondenterna väljer bibliotek för sina studier. I det stora 
hela är respondenterna nöjda med hjälpen både från folkbiblioteken och även om relativt få 
utnyttjar värdhögskolans bibliotek så tycks de som gör det vara nöjda även med de tjänsterna. 
Åsikter om att den personliga kontakten är viktig framkommer och även att det känns enklare 
att besöka ett fysiskt bibliotek än att logga in på ett virtuellt bibliotek. Adrian nämner en 
faktor som enligt honom drar ner servicenivån är att folkbiblioteket inte har alla titlar inne. 
Beata och Frida säger sig ha hört att biblioteket i samma kommun som högskolecentret och i 
kommuner runt om skall dra ner anslagen till kurslitteratur och att detta började märkas i 
servicenivån.   
 
Främst tycks fysiska bibliotek användas förutom att några använder sig av fjärrinloggningar 
till databaser. Dock säger sig Adrian och Beata att de ibland först söker på Internet i letandet 
efter kurslitteratur. Adrian nämner specifikt att han då använder bibliotek.se. Beata preciserar 
inte var på Internet hon söker. De ser var i närområdet den aktuella boken finns och går sedan 
till det biblioteket själv eller tar hjälp av kurskamrater som bor på andra orter i logistiken 
kring kurslitteraturen.   
  
6.6 Bibliotek eller inte, påverkas studieresultatet?  
 
I den värld vi nu befunnit oss i under fyra års distansstudier vid institutionen för biblioteks- 
och informationsvetenskap, har det varit så självklart att tillgången till och användandet av 
bibliotek ha varit en förutsättning för att lyckas i studierna. Men det kanske har varit speciellt 
för just våra studier inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ville veta hur andra 
discipliner ser på just kopplingen mellan studieresultat och tillgången till bibliotek. En av våra 
frågeställningar var därför: Om inte biblioteksbehovet uppfylls tillfredsställande, på vilket sätt 
upplever då distansstudenterna att studieresultaten påverkas?  
 
På frågan Det stödet du fått från bibliotek i din nuvarande utbildning, på vilket sätt har det 
påverkat ditt studieresultat? tror Beata, Hanna, Daniela och Erika att det har påverkat 
studieresultatet i positiv riktning. De anser sig inte ha fått tag på viss litteratur om inte de fått 
den via biblioteken. Beata nämner rent ekonomiska aspekter, på så sätt att hon helt enkelt inte 
läst viss litteratur om hon inte kunnat låna den i princip kostnadsfritt. Samma respondent 
tyckte också att biblioteket gav extra material som tangerade kursboken. Det hade inte hittats 
om hon inte använt biblioteket för att få tag på den primära boken.  
 

För även om man söker på en bok där också som vi ska ha så hittar man kanske mycket 
intilliggande material som man kan läsa till också. Man kanske hittar den bok man ska  
ha och så finns kanske då att hon rekommenderar att det här finns ju också. Det hade man  
ju inte vetat annars (Beata). 

 
Överhuvudtaget tyckte sig Beata få det lilla extra då hon vände sig till sitt folkbibliotek. De 
hade även köpt in viss litteratur som hon behövt för en kurs. Hon nämner ofta ordet ”fixa” då 
hon pratar om sitt folkbibliotek. De har ”fixat” mycket för henne i hennes studier. Saker som 
varit nödvändiga för att hon skall klara kurserna.  
 
Hanna ansåg att biblioteket hade spelat stor roll i hennes studier i synnerhet till just sitt 
examensarbete. Däremot ställde sig Christer, Erika, Gerda och Frida något tveksamma till om 
biblioteket haft betydelse eller inte. Frida tror att det haft påverkan till viss del. I synnerhet de 
gånger då hon använt sig av annat material från biblioteket än rena kursböcker. Erika som 
även hon höll på med examensarbetet sa först att biblioteket inte spelat någon roll i studierna, 
men hon ändrade sig då hon kom på att hon fått hjälp med artiklar till just detta arbete. Hon 
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ansåg att tentor och andra uppgifter hade hon klarat utan bibliotekets stöd. Adrian antyder att 
biblioteket kan påverka negativt då böcker inte kommer i tid, så att det blir tidspress när de 
väl kommit.  
 
Synpunkter som kom upp under intervjuernas gång och då vi frågade om de ville tillägga 
något utifrån det vi pratat om i intervjuerna var bl. a. att biblioteken borde marknadsföra sig 
mer aktivt just gentemot studenter och kanske då i synnerhet mot de som studerade på distans. 
Att studentlitteratur fanns att låna på biblioteken och vad som kunde erbjudas utöver lån av 
böcker. Hanna trodde att hon, efter avslutade studier, skulle fortsätta att besöka biblioteket för 
privat bruk och Daniela var förvånad över det biblioteksnätverk hon skaffat sig genom sin 
utbildning. Hon uttrycker också att hon skulle vilja att de kommuner som har 
högskoleutbildningar informerar studenterna om vad som finns att tillgå, istället för att de, 
som hon anser att hon fått göra, måste upptäcka biblioteket på egen hand.  
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7 Analys 
 
Vi kommer i detta kapitel att analysera det resultat vi redovisade i föregående kapitel. Vi har 
här jämfört våra teoretiska utgångspunkter med vårt resultat. Som en grund till analysen har vi 
bl.a. tittat på respondenternas val av fysiska och intellektuella redskap. Eftersom ett 
sociokulturellt perspektiv utgår ifrån att lärande sker i kommunikation med andra människor 
har vi även analyserat hur våra respondenter kommunicerar i sin väg mot lärande. Detta för att 
se om de efterfrågar ett kollaborativt arbetssätt eller inte. Respondenternas 
informationssökningsvägar analyserar vi genom att titta på hur de rör sig inom eller mellan 
livsvärldar och referensgrupper. Till vår hjälp har vi använt oss av Tom Wilsons modell om 
vilka informationssökningsvägar som finns inom kunskapens värld. Våra respondenter var 
alla nybörjare inom högskolevärlden och har förmodligen olika livsvärldar i sin vardag. Den 
gemensamma submiljön de har i sina studier är högskolecentret där deras utbildningar utgår 
ifrån. De fysiska redskap som finns att tillgå där är främst datorer. Miljön i sig inbjuder dock 
till utveckling av kognitiva resurser då det är gott om grupprum där studenterna kan arbeta 
tillsammans. Att de är nybörjare inom högskolan kan göra att deras tidigare sociala kontext 
haft andra fysiska och intellektuella redskap än de som finns i en studiemiljö.  
 
Redovisningen gör vi på samma tematiska sätt men nu med utgångspunkt i de tre 
teoriområden som vi hämtat från Gudrún Thórsteinsdóttir kopplade till våra frågeställningar. 
Utöver vår övergripande frågeställning har vi följande frågeställningar (här nedan 
numrerade):  
 

1. Vad har distansstudenterna i vår studie för uppfattningar om vad biblioteksstöd 
innebär?  

2. Upplever distansstudenterna att de behöver biblioteksstöd? I så fall: Vad anser de sig 
behöva för slags biblioteksstöd?  

3. Vilket bibliotek vänder sig distansstudenterna till om de har behov av biblioteksstöd?  
4. På vilka grunder gör de sitt val?  
5. Om inte biblioteksbehovet uppfylls tillfredsställande, på vilket sätt upplever då 

distansstudenterna att studieresultaten påverkas?  
 

Då vi utgår från Thórsteinsdóttirs tre teoriområden har vi kommit fram till att samtliga våra 
frågeställningar utom nummer fem, hör till området för Teoretiska aspekter av lärande. Detta 
är alltså vårt huvudområde inom teorin. De frågeställningar som vi anser höra till området för 
Informationssökningsbeteende är nummer tre och fyra, och slutligen menar vi att frågorna två 
och fem hör till området för Distansutbildning.  
 
7.1 Uppfattningar om biblioteksstöd och informationskompetens  
 
För att distansstudenter skall nå målen om informationskompetens får de ett antal 
stödfunktioner i stort sett baserade på teknik till sitt förfogande från sin värdhögskola. Det 
finns också övergripande stödfunktioner via Internet som de kan ta hjälp av. Enligt de teorier 
där Roger Säljö antar ett sociokulturellt perspektiv av lärande krävs det att människan skall 
kunna kommunicera med artefakter. När artefakterna består av teknik och hanterandet av 
information blir centralt kommer informationskompetensen in som en förutsättning för 
fortsatt lärande. Vår undersökning visar att kommunikationen med de artefakter som 
respondenterna hade till sitt förfogande inte fungerade som det var tänkt, vilket enligt Säljö är 
en förutsättning för lärande. Användandet av dessa fysiska, tekniska artefakter var 
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förvånansvärt ganska ringa. Säljö hävdar att vid användandet av informationsteknik som 
artefakt sker ett ökat samarbete genom ökad kommunikation. Trots dessa möjligheter så 
användes inte tekniken av våra respondenter och således minskade möjligheterna för våra 
respondenter att ta fram och söka relevant information. Frågan är om de var medvetna om att 
just sökandet och hanteringen av information är en del av kunskapen och inte bara en väg till 
kunskap. Kunskapen om lagändringen var väldigt låg om än ens befintlig och informationen 
från värdhögskolorna om stödfunktioner och lagändringen indikerades vara ganska liten. 
Detta visar sig sedan också i valet av bibliotek. Respondenterna väljer oftast folkbibliotek 
istället för det stöd som värdhögskolorna ger som vi senare kommer att ta upp, bl.a. anges 
service vara en av orsakerna till detta. Vi tror dock att även den snabba tekniska utvecklingen 
skapar en osäkerhet och att det finns en trygghet i att låta någon annan hantera de fysiska och 
intellektuella redskap som tekniken utgör. Respondenterna väljer då bort, medvetet eller 
omedvetet, den del av kunskap som består av att själva bruka tekniken, trots att detta kan leda 
till ökad kommunikation, vilket i sin tur kan generera en ökad informationskompetens.  
  
7.2 Biblioteksbehov 
 
I respondenternas tidigare livsvärld var biblioteket oftast inte ett naturligt redskap. Nu i den 
submiljö som utgjordes av högskolestudier blev biblioteket plötsligt ett fysiskt och 
intellektuellt redskap som alla använde sig av. I resultatredovisningen visade det sig att 
kursboken var ett centralt redskap för våra respondenter. Det är främst denna som efterfrågas 
på biblioteken, inte exempelvis artiklar eller databaser. Kursboken anser vi vara både fysisk 
och intellektuell i sin form av redskap. För att få tag på detta redskap använder de sig av 
biblioteket i ganska hög grad. De använder däremot inte det virtuella biblioteket där viss 
teknisk förmåga krävs, utan väljer främst den mer sociala kontexten i form av det fysiska 
biblioteket, oftast ett folkbibliotek. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i 
kommunikation med andra människor och genom interaktion och samspel. Våra respondenter 
väljer alltså främst den vägen då en människa kan stå till tjänst med hjälp och vägledning. Det 
fanns visserligen en önskan om e-böcker som faktiskt skulle kräva ett ökat samspel med 
teknik och inte med människor. Utökad lånetid önskades av flera respondenter, vilket kan 
förklaras av att deras livsvärld kanske innehöll arbete och familj och tiden var en viktig faktor 
för att lärande skulle kunna ske. Om den vanliga livsvärlden kan anses som informationsfattig 
blir sådana saker som tillgång och utökade lånetider viktiga.  
 
Det finns även andra biblioteksbehov hos respondenterna än just lånet av kurslitteratur. 
Informationssökning inför examensarbetet anses som en viktig faktor som biblioteket kan stå 
till tjänst med. Några ville ha ren service och få informationen serverad. Detta tyder på brister 
i kunskapen om vad informationssökning är. Att navigeringen bland informationskällorna och 
tillhörande analys av källorna är en del av kunskapen tycks ha gått respondenterna förbi. Detta 
kan kopplas till den bristande kunskapen om lagändringen i högskolelagen. Det fanns däremot 
de som tycktes vilja lära sig informationssökning. Det var lite otydligt om hur denna hjälp 
skulle se ut, men ganska klart var att information om vad som fanns att tillgå var viktigt. Detta 
tyder på att våra respondenter vill kommunicera och ha personlig kontakt i sina studier. De 
verkar efterfråga ett kollaborativt arbetsätt och någon slags informell kommunikation då de 
t.ex. nämner att de vill ha en mentor genom utbildningen eller en kontaktperson på 
högskolecentret som skulle kunna stötta i biblioteksrelaterade frågor. Denna önskan kan också 
knytas till Larssons idéer om att distansstudenter behöver mer vägledning och kanske ännu 
mer strukturerade former och tydligare rutiner än en närstudent. Enligt vår kontaktperson har 
de fått en introduktion om vad värdhögskolorna och folkbiblioteken kan stå till tjänst med, 
men bland respondenterna gick åsikterna isär om detta verkligen skett.  



 54

 
7.3 Distansstudenternas val av bibliotek 
 
Folkbiblioteket är oftast våra respondenters förstahandsval när det gäller bibliotek. Närhet till 
och servicenivån på folkbiblioteket anges som anledningen till detta. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan detta tolkas som att respondenterna vill ha personlig kontakt, vilket också sägs 
rätt ut av en respondent, och att de ser kommunikationen som viktig. Enligt Tom Wilson finns 
det olika behov och beteenden hos olika användare men behov och beteenden beror oftast på 
användarens bakgrund och livsvärld. Vi vet inte i vilken utsträckning de fått information från 
värdhögskolor och högskolecentrat om vad de olika biblioteken kan stå till tjänst med, då 
uppgifterna går isär här. Vi tror därför att folkbiblioteket kan ligga närmare 
distansstudenternas egen livsvärld och kännas tryggare än ett virtuellt högskolebibliotek, även 
om folkbiblioteket inte tidigare haft så stor plats i deras livsvärld innan distansstudierna 
påbörjades. Distansstudenternas agerande kan ha sin grund i deras tidigare livsvärldar och 
subvärldar, livsvärldar och subvärldar som enligt Wilson påverkar val och behov. Behoven är 
subjektiva och individuella och har sin grund i individernas tidigare erfarenheter och 
möjligheter. Alla våra respondenter är nybörjare inom högskolan och har då förmodligen inte 
någon tidigare erfarenhet av att använda sig av den världens intellektuella redskap i form av 
det akademiska språket eller det fysiska redskap som högskolebiblioteket utgör, vilket kan 
göra att man söker sig till de redskap som ligger närmast ens egen livsvärld, i detta fall det 
lokala biblioteket. Det som kan sägas positivt med att de vänder sig till folkbiblioteket är att 
ett samtal då sker och samtalet och mötet är viktigt för inlärningen. Däremot tyder detta också 
på att det samspel med de nya fysiska redskap i form av tekniska plattformar som är 
utformade just för deras distansstudier inte sker. Eftersom respondenterna måste gå utanför 
livsvärlden för att få sitt informationsbehov täckt tycks bibliotek i någon form vara 
nödvändigt.  
 
Det finns det någon slags vag efterfrågan om det kollaborativa arbetssätt som Larsson 
förespråkar hos respondenterna. Detta motsägs då de vänder sig till folkbiblioteket just för 
den höga servicenivån. Den positiva upplevelse de har fått av att börja använda sig av 
bibliotek och förvåningen över hur mycket information som finns på biblioteket har dock inte 
resulterat i att de själva börjat interagera med den artefakt som biblioteket faktiskt utgör. De 
vill ha någon form av mellanhand som medierar åt dem.  
 
7.4 Bibliotek eller inte, påverkas studieresultatet?  
 
Hälften av våra respondenter upplevde att biblioteket hade påverkat deras studieresultat i 
positiv riktning. Det var främst tillgången till nödvändiga kursböcker som biblioteket stått till 
tjänst med. Detta kan kopplas till Wilsons teorier att då informationsbehovet blir för stort för 
den vanliga livsvärlden som är för informationsfattig, så söker man sig till en mer 
informationsrik värld i sitt val av informationskanal. Det kan också tyda på att respondenterna 
har en traditionell syn på lärande som textbaserat och med läroboken i centrum. Ingen nämner 
själva användandet av biblioteket som något som påverkat studieresultatet. Det är de fysiska 
redskapen i form av främst böcker som ses som viktiga faktorer för studieresultaten. Dessa 
fysiska redskap har oftast bibliotekarien tagit fram. Detta belyser det faktum som vi redan 
nämnt: nämligen okunskapen om att en högskoleutbildning även skall innehålla allmänna 
kunskaper inom informationssökning såsom att söka och värdera information. Våra 
respondenter ser studieresultat kopplat till inläsning av den litteratur som de blir tilldelade av 
sina lärare och sedan förmedlade genom bibliotekarien. De vill ha mätbara resultat som kan 
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sägas vara ett kooperativt lärande, där vägen inte är speciellt betydelsefull utan det är målet i 
fokus.  
 
Av de som var tveksamma till om biblioteket spelat någon roll för studieresultatet angav två 
ändå att just då det handlat om information utöver kursboken så hade biblioteket varit till 
hjälp. I det läget då examensarbetet skulle skrivas för två av våra respondenter hade de blivit 
tvungna att själva välja ämne och till detta ta fram lämplig litteratur. Då ansågs verkligen 
biblioteket ha påverkat resultatet. Vi ser detta som en början till en insikt om att kunskap är 
något vidare än en bok, och att det de kan hitta i den utvecklade informationstekniken i t.ex. 
databaser har väckt någonting hos dessa respondenter. Utifrån ett sociokulturellt synsätt där 
idag ett hanterande och navigerande bland information är centralt borde detta ha kommit 
tidigare i utbildningen.  
 
De respondenter som kontinuerligt använde sig av sin värdhögskolas databaser hade 
regelbundna fysiska träffar på sin värdhögskola och hade redan i början fått 
användarundervisning i hur de kunde använda biblioteksstödet därifrån. De sa inte specifikt 
att detta hade påverkat studieresultatet, men de angav att de var tvungna att använda sig av 
den informationen som fanns i dessa databaser, då den inte fanns någon annanstans. Även 
detta kan knytas an till Larssons tankar om den tydliga strukturen och introduktionen som han 
anser att en distansstudent behöver. Frågan är om dessa respondenters tekniska lösningar var 
enklare att använda eller mer lättillängliga än de som erbjöds övriga respondenter.  
 
7.5 Analys av våra respondenters informationssökningsvägar 
 
I kapitel fyra Teori har vi beskrivit en modell av hur Tom Wilson år 1981 såg på olika 
informationssökningsvägar för användare att komma fram till den information de var i behov 
av. Vi ska här försöka att applicera denna modell på det sätt som våra respondenter gjorde 
sina informationssökningar. Även om tekniken har förändrats radikalt under dessa 37 år som 
gått sen Wilson gjorde sin modell finns grunderna ändå kvar. I användarens egen livsvärld 
ingår i Wilsons modell referensgrupper som användaren kan konsultera vid 
informationsbehov där Wilson anger exempelvis arbetsplatsen som en form av referensgrupp. 
I vår analys här kommer vi att likställa respondenternas studieliv med en referensgrupp. Vi 
kommer att utgå från samma kategorier, A-D, som finns i Wilsons modell och kommer att 
applicera dem på våra respondenters informationssökningsvägar. Det förekommer att våra 
respondenters informationssökning kan tillhöra fler än en kategori.   
 
I kategori A, enligt Wilson, är det användaren som på egen hand gör informationssökning. 
Detta sker inom användarens egen livsvärld eller genom någon av användarens 
referensgrupper eller rent av utanför både egen livsvärld och referensgrupper. Adrian och 
Christer gör sina informationssökningar på egen hand. Dessa två går samma 
utbildningsprogram och har fått god information och utbildning i om vilka möjligheter som 
finns till informationssökning från värdhögskolans högskolebibliotek. Denna information fick 
de redan från början av sina studier. Respondenterna har i hög grad och regelbundet använt 
sig av databaser från sin värdhögskolas högskolebibliotek samt på egen hand sökt fram 
litteratur via exempelvis LIBRIS. Information och utbildning i informationssökning gavs 
tidigt och tydligt i utbildningen och verkar således vara en framgångsfaktor jämförelsevis med 
övriga respondenter som anger att information och utbildning i hur informationssökning 
genom värdhögskolans högskolebibliotek antingen inte getts alls eller alldeles för sent. En 
respondent av de som inte kan anses ha fått relevant information om informationssökning 
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berättar att det i början kommit en IT-tekniker och informerat om tekniken. Det hon också 
hade velat ha var en bibliotekarie som informerat om databaser och artikelsök. 
 

…när vi börja första veckan kom det en IT-tekniker det kom in en massa olika personer  
och förklara vilka de var och vart vi hitta dem men jag tror som sagt att en bibliotekarie som 
kommer och talar om vad man kan få hjälp med där, likadant artikelsök och sånt där som jag 
inte visste fanns eftersom det är en helt ny värld vet man ju inte så mycket (Daniela). 

 
När det gäller att söka information via en referensgrupp är det bara Beata som nämner att en 
referensgrupp varit en informationssökningsväg. Hon berättar att den studiegrupp hon tillhör 
på högskolecentret har hjälpt varandra med informationssökning. Distansstudier är dock en 
process som görs individuellt, men i de fall där studiegrupper införlivas i studierna 
exempelvis genom ett lärcentrum eller ett högskolecentrum skulle denna 
informationssökningsväg vara en möjlighet.  
 
Kategori B förklarar Wilson som informationssökningsvägar där användaren tillsammans med 
en förmedlare eller via en teknisk plattform tar fram information. Denna kategori 
representeras av merparten av våra respondenter. Personlig service och personlig kontakt 
anger de som skäl till att de vill ha hjälp med informationssökningen av exempelvis en 
förmedlande bibliotekarie. Ytterligare en anledning kan vara att merparten av dem inte känner 
sig hemma i bibliotekssammanhang. Hanna uttrycker att biblioteksmiljön känns främmande. 
Beata uttrycker att när hon ber en bibliotekarie om hjälp så får hon inte bara det som hon ber 
om utan även tips om intilliggande information som kan vara intressant. I denna kategori 
skulle man även kunna inkludera de som vi även nämnde i kategori A, de som söker 
informationen på egen hand men via de databaser som endast finns tillgängliga exempelvis 
via värdhögskolans högskolebibliotek eftersom inloggningar och lösen krävs.  
 
I kategori C tar användaren hjälp av en förmedlare och utför inte sökningen självständigt. I 
denna kategori tycker vi oss se en sociokulturell anknytning. Användarnas bakgrund, sociala 
miljö och förförståelse för bibliotek kan ha en inverkan. Hanna säger att hon inte vill lägga tid 
på att leta själv i 30 minuter när det går snabbare att be en bibliotekarie göra jobbet. Tiden för 
sökning kan vara en sociokulturell faktor beroende på användarens egen livsvärld och vilken 
social situation som användaren befinner sig i. Ekonomiska aspekter kanske gör så att 
användaren samtidigt med studierna måste arbeta och då finns kanske inte tiden som det tar 
att söka information, därför finns ett behov av att använda en förmedlare vid 
informationssökning.  
 
Avslutningsvis i kategori D där användaren tar hjälp av avancerad teknik för att söka 
information kan vi även koppla avancerad databasanvändning. Som tidigare sagt var det 
endast Adrian och Christer som sökte i databaser själva och då tack vare att de fått 
information och utbildning i hur de skulle göra. Beata däremot nämner att hon inte fått någon 
utbildning i hur hon skulle söka i databaser så hon hade fått lista ut det själv i den mån det 
gått. Hanna och Gerda hade fått utbildning och insikt i det utbud av databaser som fanns via 
deras värdhögskola först vid examensarbetet som startade sista terminen det tredje 
utbildningsåret. Frida uttrycker det som att när hon väl fick reda på detta med alla databaser så 
var det som en enorm guldgruva. ”Synd att det skulle ta tre år att upptäcka det…”. 
 
Sammanfattningsvis så tror vi att utbildningen i informationssökning från respektive högskola 
kan vara avgörande. Även användarnas bakgrund och erfarenhet av informationssökning 
inverkar på hur de i sina distansstudier genomför informationssökning. Det finns idag 
oändliga möjligheter för distansstudenterna att genomföra sina informationssökningar. Dessa 
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möjligheter begränsas dessvärre då utbildning i och information om hur distansstudenterna 
ska gå till väga för att självständigt söka information är en brist i utbildningen. För att klara 
detta måste distansstudenterna redan vara informationskompetenta innan de startar 
utbildningen, trots att detta enligt högskolelagen ska ingå som ett allmänt moment i 
utbildningen. Så länge som distansstudenterna får tilldelat sig färdiga litteraturlistor behövs 
förmodligen ingen informationssökning på egen hand. Att söka fastställd litteratur är oftast 
ingen konst för någon. Däremot om sökning ska göras om ytterligare relevant information och 
då en pålitlig sådan krävs mer av distansstudenten, och den utbildningen efterfrågar alla våra 
respondenter när de av oss får veta vad högskolelagen säger om informationskompetens.  
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8 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att resonera kring vårt resultat och analysen av detta. Vi kopplar 
också detta till slutsatser av den litteratur vi tagit del av för vår egen studie och försöker 
summera detta tillsammans med egna aspekter på områdets problematik. 
 
Om vi summerar det resultat vi fått ihop med analysen av detta så kommer vi fram till 
följande: bibliotek används, och då i stor utsträckning folkbibliotek. Detta trots att våra 
respondenter inte är medvetna om att informationssökning är en del av deras utbildning så 
vänder de sig till ett bibliotek som kan sägas vara en relevant informationskälla och en 
kombination av ett fysiskt och intellektuellt redskap på vägen till kunskap. Till viss del 
försvinner dock det moment då de själva interagerar med artefakten bibliotek, eftersom de 
helst vill att bibliotekarien utför själva sökningen åt dem. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser 
vi det som att interaktionen är viktig och våra respondenter vill föra någon slags fysiskt samtal 
på sin väg mot information. De vill också hålla sig i närheten av den vanliga livsvärlden och 
där finns ofta ett folkbibliotek. Boken som artefakt är viktig och det är främst den som 
används som fysiskt redskap, oftast då litteratur enligt den litteraturlista som hör till studierna. 
Samspelet med tekniken uteblir i viss mån då delar av den inte används. De studieresultat som 
kan mätas i form av klarade uppgifter och tentamina kan påverkas till viss del om inte 
biblioteksbehovet uppfylls, anser våra respondenter. Kanske främst om inte tillgången till 
böcker finns. Och enligt Cother och Parnell finns det även ett samband mellan studieresultat 
och i vilken mån som biblioteksstöd finns och används av distansstudenterna. 

Både Säljö och Larsson anser att interaktion, samspel och ett kollaborativt arbetssätt är 
betydande för att lära. I distansstudier finns det möjlighet till detta men på lite annorlunda vis. 
Larsson hävdar också att distansstudenter som interagerar bör lära känna varandra och få 
någon slags relation. Att få en relation via en plattform är inte helt enkelt och man lär inte 
känna varandra så bra om fysiska träffar sker med lång tid emellan. Då distansstudenten inte 
naturligt kan bli sedd av vare sig lärare eller kurskamrater spelar en sådan sak som ett 
högskolecentrum en stor roll. Vid ett högskolecentrum kan träffarna vara mer regelbundna 
och studiegruppen kan även träffas vid regelbundna fysiska träffar där det finns en möjlighet 
att lära känna varandra på ett bättre sätt. Larsson ser dock även fördelar med att kommunicera 
i ett nätbaserat lärande då människor från helt olika sociala kontexter finner möjlighet att 
diskutera med varandra om saker som vanligtvis inte behandlas i ens egen livsvärld, men den 
nätbaserade kommunikationen ska komma efter de fysiska träffarna, så att en relation redan är 
skapad. Teknologin här gör verkligen att människor både kan lära känna varandra och sen 
kommunicera oavsett bakgrund och livsvärld. Bland våra respondenter var de regelbundna 
träffarna viktiga men även de planerade grupparbeten som gjordes på högskolecentret var av 
betydelse. Det var dock osäkert om den nätbaserade kommunikationen alls förekom. Vi 
uppfattade det som att kommunikationen distansstudenterna emellan skedde på 
högskolecentrat. Även detta kan sägas vara en indikation på att det var ett fysiskt samtal som 
efterfrågades. Våra respondenter hade olika bakgrunder, var i olika åldrar och hade även 
skilda studie- och bibliotekserfarenheter. Larsson menar att de studiesociala banden är mycket 
viktiga. Distansstudenterna får en ny subvärld med nya kontakter och nya individer att 
kommunicera med. Individer med annan bakgrund, andra livsvärldar och erfarenheter som 
övriga distansstudenter kan lära sig något av. Det sociokulturella perspektivet har betydelse i 
studier och kanske speciellt i distansstudier.  

Enligt Joacim Hansson är folkbiblioteket en central folkbildningsinstitution i det lokala 
samhället. I en miljö som kan anses som kulturellt stimulerande skall bildning kunna ske på 
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både individuell och kollektiv nivå. Hansson ser på människors vardag som relations- och 
meningsskapande där vi vill vara trygga och aktiva samhällsmedborgare och i denna vardag 
finns folkbiblioteken som faktiskt besöks av mer än halva befolkningen varje år (2005, s.11). 
Då vi frågade våra respondenter om de besökte folkbiblioteken i sin vardag innan de 
påbörjade sina studier blev svaren mestadels nej. När de sedan kände ett biblioteksbehov 
under studiernas gång blev det ändå främst till folkbiblioteken de vände sig. Detta faktum var 
också ganska tydligt även i den tidigare forskning vi tagit del av; det är oftast till 
folkbiblioteken de distansstuderande medborgarna vänder sig då de är i behov av ett bibliotek. 
Detta har även vi gjort under våra studier i informations- och biblioteksvetenskap. 
Närhetsprincipen har rått för oss liksom för våra respondenter och för studenterna i t.ex. 
Thórsteinsdóttirs undersökning. Hansson ser en förskjutning av folkbibliotekens roll i 
lokalsamhället. Eftersom distansstudenterna struntar i vilken typ av bibliotek de går till får 
folkbiblioteken, ibland i samarbete med lärcentra, stå för informationsförsörjningen för 
kommunens studerande invånare. Den politiska satsning på distansutbildning som vi 
konstaterat i vårt bakgrundskapitel har också gjort sitt till för besöksstatistiken på 
folkbiblioteken och detta anser även Hansson. 
 

Då antalet distansstudenter ökar kraftigt och många på mindre orter inte har tillgång till ett 
ordentligt och anpassat högskolebibliotek får dessutom folkbiblioteken ta rollen av ett 
utbildningsbibliotek. Detta innebär i sin tur att gränserna mellan olika bibliotekstyper allt 
snabbare håller på att suddas ut (ibid., s.36f). 

 
En ändring av högskolelagen gjordes år 2002 till att högskoleutbildning även skall förmedla 
informationskompetens som en allmän kunskap vid sidan av de speciella kunskaper en 
högskoleutbildning skall ge. Vem som skall stå för detta moment i utbildningen är inte helt 
klart än, men som Birgitta Hansson och Olle Rimsten konstaterat i Someone else´s job är ett 
samarbete mellan lärare och bibliotekarie och integrering av dessa kunskaper i den ordinarie 
undervisningen att föredra för ett bra resultat. Våra respondenter vände sig till folkbiblioteket 
ofta av den anledningen att servicenivån var hög och den personliga kontakten viktig. Och 
enligt Sundin är just vägledning bland informationskällor en bibliotekariekompetens som i 
stor utsträckning förekommer. Vi anser att detta kan innebära en viss fara just med tanke på 
lagändringen om informationskompetens. Vi ser det som föga troligt att bibliotekarien på 
folkbiblioteket i X-stad kan ha kontakt och samarbete med lärare på värdhögskolorna runt om 
i Sverige. Hur blir våra respondenter informationskompetenta då de inte söker sin information 
själva, utan blir serverade och också vill bli serverade? Gör de servicetänkande 
bibliotekarierna dem kanske en björntjänst? I vår undersökning tar vi distansstudenternas 
perspektiv och har således inte undersökt om bibliotekarierna verkligen ger den service som 
distansstudenterna i vår undersökning säger att de gör. Det faktum att våra respondenter inte 
utnyttjar de sökvägar där de själva kan leta information från värdhögskolans bibliotek kan 
göra att de kanske missar värdefull information. Värdhögskolan har anpassade databaser 
tänkta att passa för lärosätets utbildningar, och även här ser Sundin i sin undersökning att det 
finns skillnader hos universitet och högskolor som är ämnesspecifika mot dem som är 
ämnesoberoende. Det lokala biblioteket kanske inte alls har samma utbud som är relevant för 
den utbildning som är gällande medan värdhögskolan har specifika databaser om ämnet. Om 
då inte distansstudenterna använder dessa och lär sig navigera bland dem, utan i stället går till 
folkbiblioteken som har begränsade ekonomiska resurser och kanske mer allmänt hållna 
databaser och där förväntar sig att bli serverade information av bibliotekarien försvinner ju 
poängen med informationskompetens i utbildningen. Detta gör att vägen till informationen 
med tillhörande källkritiskt tänkande kanske missas av våra respondenter. Det konstateras ju 
av Cother och Parnell att ett användande av biblioteksstöd i utbildningen höjde 
studieresultaten för distansstudenter.  
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Frågan är väl då hur distansstudenterna skall styras in till bibliotek anpassade för deras 
studier. Orsaken att man väljer distansformen för sina studier är ofta att livssituationen inte 
tillåter att man flyttar till annan ort. Som vi konstaterat är distansstudenter äldre än 
genomsnittet och har oftare familj samt är i högre grad rekryterad från arbetarbakgrund. Får 
inte dessa studenter, som kanske inte studerat på många år och kanske inte heller har med sig 
traditionen av högre studier, de rätta redskapen tidigt i utbildningen finns risken att de inte får 
chansen att utveckla sin informationskompetens. Sundin ser informationssökning som en 
social process där kommunikation och interaktion är nödvändigt för att lära. Sundin ser också 
betydelsen av individens egen sociala kontext i förhållande till informationssökning, och att 
bakgrund kan påverka då individen kan komma att utgå från andras beteende i sitt sökande av 
information. Vi tror att just dessa fakta tillsammans med det vi ovan konstaterat vad gäller 
biblioteksanvändande kan göra att distansutbildningen blir allt för avskärmad från och för olik 
en motsvarande närutbildning.   
 
Då biblioteksstöd till distansstudenter diskuteras och då kvalitetskriterier görs för detta kan vi 
nästan förvånas över hur hög servicefaktorn faktiskt är och vilka resurser som erbjuds de som 
väljer distansformen för sina studier. Lika förvånade blir vi då vi inser att distansstudenternas 
i vår studie medvetandegrad om vad som finns att tillgå är så låg. Informationen till våra 
respondenter har förmodligen varit bristfällig på något sätt då de var så omedvetna om 
värdhögskolans resurser. Både våra respondenter och Thórsteinsdóttirs tyckte att då 
värdhögskolans tjänster väl användes så fungerade dessa bra och de var nöjda med den 
service som erbjöds. Återigen undrar vi i vilken utsträckning information om vad som fanns 
att tillgå hade givits. Thórsteinsdóttirs respondenter uttalade att de fått en introduktion i början 
av studierna, men att detta inte räckte. Detta ansåg ju även Dunérs respondenter. Kanske hade 
alla våra respondenter faktiskt fått både information om biblioteksstöd och 
användarundervisning i början av studierna. Detta kan ha glömts bort då allt var så nytt och 
informationsmängden måste ha varit stor. Kanske kändes inte just biblioteksanvändande 
centralt för våra respondenter i början av utbildningen då de oftast inte hade bibliotek som ett 
naturligt inslag i sin vardag. Thórsteinsdóttirs tankar om att hjälp och stöd måste komma då 
distansstudenterna verkligen behöver det är viktiga här, anser vi. Någon slags barriär till att 
använda sig av ett virtuellt bibliotek tycks finnas. Detta anser vi egentligen är konstigt då det 
virtuella biblioteket faktiskt är mer tillgängligt än folkbiblioteket. Internet är alltid öppet och 
tillgängligt hemifrån. Fjärrlån kan beställas genom att logga in på bibliotekets hemsida, så 
även artiklar. Dessa kommer hem direkt i brevlådan. Databaser med information utvald just 
för de aktuella studierna är tillgängliga dygnet runt. Ibland finns informationen i fulltext klar 
att skriva ut på skrivaren därhemma. Att stoffet som finns att tillgå från värdhögskolans 
bibliotek är rikare än det på folkbiblioteket måste väl vara ett faktum? Skillnaden blir att 
distansstudenterna här får interagera med teknik istället för en människa. Är det kanske 
ensamheten i distansstudierna som våra respondenter, och respondenterna i andra 
undersökningar om distansstudenters biblioteksanvändande, vill bryta? Det är nog i alla fall 
inte vanan av att gå till folkbiblioteket som gör att just detta bibliotek används, då 
respondenterna inte var biblioteksbesökare innan studiernas början. Utifrån ett sociokulturellt 
synsätt på lärande är kommunikationen och interaktionen i ett fysiskt biblioteksbesök de facto 
viktiga. Däremot, om inte själva lärandet sker blir det mer problematiskt. Dock sker 
förmodligen någon form av lärande då våra respondenter går till folkbiblioteket, exempelvis i 
samtalet med bibliotekarien, även om de inte tycks interagera med biblioteket fullt ut. Att 
bibliotek är den främsta informationskällan för studenter visar inte bara Thórsteinsdóttirs 
studie utan även flera som hon refererar till. Frågan är om biblioteket verkligen är våra 
respondenters främsta informationskälla. Ett medvetande om biblioteket som 
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informationskälla kunde dock ses och till detta en slags förvåning över vad biblioteket kunde 
ge. Detta ser vi som en början till att bli informationskompetent: förmågan att använda flera 
vägar till information.  
 
När vi analyserat vårt resultat utifrån Wilsons modell så finner vi att våra respondenter främst 
befinner sig inom kategori B och C. Frågan är om de istället borde befinna sig i kategori D.  
För att våra respondenter skall komma vidare i sitt informationssökande och i större 
utsträckning befinna sig i kategori D i Wilsons modell ser vi utbildning och information som 
centralt. Vi tror att detta måste ske kontinuerligt genom hela distansutbildningen. Om 
studenterna redan från början dels får användarundervisning och information om vad som 
finns för dem att tillgå och dels att moment med egen informationssökning ingår löpande i 
utbildningen, tror vi att ett ökat medvetande väcks hos distansstudenterna. Detta påtalar även 
Hansson och Rimsten. De anser att fler uppgifter som kräver ett kritiskt tänkande och eget 
sökande måste ges studenterna och målen om informationskompetens nås bäst genom 
integration i andra uppgifter. Vi tycker oss utläsa att de uppgifter som i stor utsträckning ges 
våra respondenter inte är av den typen som leder till ökad informationskompetens och som 
kräver mer specialiserade bibliotek.  
 
Att bibliotekarierna måste lära känna de som studerar på distans, veta hur utbildningarna är 
upplagda och att samarbeta med de lärare som är involverade i distansutbildningarna ses som 
viktigt då ett fungerande biblioteksstöd för distansstudenter skall utformas. Och även då ett 
samarbete mellan de olika bibliotekstyperna. Detta anger såväl Jönsson Adrial, som Goodson 
och Harnesk. Just samarbete ser som sagt även Hansson och Rimsten som centralt då målen 
om informationskompetens skall nås. Det är uppenbart att behovet att bli sedd är stort för våra 
respondenter. Mötet och att få bli sedd är ju också en viktig faktor för att distansstudenter 
överhuvudtaget skall fullfölja sin utbildning. Larsson har tankar om att det fysiska mötet 
mellan de inblandade i en distansutbildning är viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta 
gör att vi funderar på i vilken utsträckning det sker för våra respondenter. Vi hade ingen 
specifik fråga om detta, men det framkom i vissa intervjuer att fysiska träffar på 
värdhögskolan förekom. Men då våra respondenter studerar via ett högskolecentrum sker ju 
fysiska träffar inom den grupp som är knuten till högskolecentret. Möjligheterna till ett 
kollaborativt lärande inom den gruppen är stort då det finns anpassade lokaler och god 
tillgång till datorer. Däremot, som vi redan konstaterat, blir mötet mellan värdhögskolornas 
bibliotekspersonal och distansstudenterna svårt att få till då folkbiblioteken används i så stor 
utsträckning. En distansutbildning kan ju ges många mil från det bibliotek som i praktiken 
används och ett naturligt samarbete mellan folkbibliotek och värdhögskolornas bibliotek blir 
svårt. Det vi däremot tror är att i just vår undersökning skulle ett samarbete kunna ske i större 
utsträckning än vad som gjordes idag. Utifrån de uppgifter som vi fått finns inte ett formellt 
samarbete mellan värdhögskolorna och folkbiblioteket på den ort där högskolecentret låg. Inte 
heller fanns det något formellt samarbete mellan folkbibliotek och högskolecentrum. Som det 
ser ut nu blir studenterna lite utlämnade till folkbibliotekens och de enskilda bibliotekariernas 
välvilja samt till det rådande ekonomiska läget i kommunerna. Den demokratiska tanken med 
distansutbildning, att alla skall kunna studera på högskolenivå oavsett bostadsort eller 
familjesituation, faller lite här, då samma förutsättningar inte ges till alla och det nationella 
greppet som Stenquist efterfrågar saknas.  
 
Vi kan konstatera att folkbiblioteket på den ort där högskolecentret i vår studie ligger används 
av distansstudenterna i hög grad. Inga extra ekonomiska anslag tycks ges för detta. Samtidigt 
finns ett antal välfyllda högskolebibliotek runt om i Sverige som faktiskt är skyldiga att 
ansvara för samma distansstudenters informationsförsörjning. Dessa utnyttjas inte i den grad 
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det är tänkt. Någon form av logistikkedja mellan dessa borde gå att skapa för optimal 
resursanvändning. Vi tror att distansstudenterna missar information genom att inte använda 
sig av adekvata bibliotek. Vi tror också att de enskilda bibliotekarierna på folkbiblioteken inte 
kan ha förutsättningarna att hålla kontakten mellan så många värdhögskolor som är 
inblandade vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter. Det vi däremot ser som en möjlighet är 
någon form av kontaktperson som är knuten till högskolecentret, stationerad på 
folkbiblioteket och som fungerar som en länk till de olika värdhögskolorna. Vissa av våra 
respondenter, liksom de i Thórsteinsdóttirs studie, efterfrågar hjälp på hemmaplan i frågor 
som kan relateras till biblioteksstöd. Vi kunde också se i utvärderingen på högskolecentrets 
hemsida att det där framkommit att det borde finnas hjälp på högskolecentret med t.ex. 
uppsatsarbete. Den kontaktperson som vi förespråkar bör vara bibliotekarie med kunskap om 
informationskompetensens betydelse i den högre utbildningen. På detta vis står 
värdhögskolorna för utbildningen i informationskompetens genom samverkan mellan lärare 
på de aktuella distansutbildningarna och personal på värdhögskolornas bibliotek och 
kontaktpersonen på högskolecentret/folkbiblioteket. Folkbiblioteken får då agera som en 
integrerad länk istället för att, som nu, vara det bibliotek som får ta det fulla ansvaret. 
Kontaktpersonen måste vara synlig för distansstudenterna och arbeta uppsökande. Då får de 
den personliga kontakten som de efterfrågar, samtidigt som de får möjlighet att utveckla 
färdigheter som ingår i informationskompetens. 
 
Att interaktion är viktig för att studier och lärande ska kunna genomföras hävdar också den 
undersökning som Frank och Herrlin gjort. Det vi ser som anmärkningsvärt här är att bibliotek 
över huvud taget inte nämns som en framgångsfaktor för att utbildning ska genomföras till 
fullo. Kan studier bedrivas och lyckosamt genomföras utan att bibliotek finns med i bilden?  
Det är i och för sig inte studiens inriktning att ta reda på men för oss kan bibliotekets bredd 
och kompetensnivå vara avgörande om en utbildning ska kunna genomföras eller inte. Vi har 
själva olika erfarenheter av både folkbibliotek och distansservice på högskolebibliotek. Ett 
folkbibliotek har hög service när det gäller exempelvis fjärrlån, medan ett annat har som 
policy att över huvud taget inte alls tillåta fjärrlån av kurslitteratur för studerande. Detta kan 
helt klart vara en barriär vid en distansutbildning. När det gäller distansservice vid 
högskolebibliotek är det ett problem att det kan vara väldigt många studenter om samma 
litteratur och att kötiden kan blir lång innan man har boken hos sig. Och då kan lånetiden 
variera mellan universitets- och högskolebiblioteken. En del har 14 dagar oavsett om någon 
står på kö eller inte och en del har sex månader.   
 
8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
När vi gjort vår undersökning ser vi att vissa delar skulle kunna studeras närmare. Det vi ser 
som intressant är att distansformen tycks tilltala kvinnor i stor utsträckning. Att kombinera ett 
sociokulturellt förhållningssätt med ett genusperspektiv i en undersökning liknande den vi 
gjorde hade varit intressant. I vår studie har vi fått en uppfattning om att kvinnor är mer 
benägna att vilja kommunicera och interagera med andra människor. I vår studie var det de 
manliga distansstudenterna som redan från början använde sig av värdhögskolans databaser 
kontinuerligt i sina studier. Är detta en slump eller finns det ett genusperspektiv på detta? 
 
Vi skulle även vilja gå vidare med att närmare undersöka förhållandet mellan studieresultat 
och tillgången till biblioteksstöd och undervisning i informationskompetens. I vår studie anser 
respondenterna att biblioteket har betydelse men då främst för tillgången till kurslitteratur. Det 
hade varit intressant att undersöka faktiska studieresultat hos respondenter som aktivt 
använder sig av bibliotek i sina studier och jämföra med en kontrollgrupp som inte gör detta. 
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9 Sammanfattning 
 
En i det närmaste explosionsartad teknikutveckling tillsammans med ett ökat krav på 
medborgarna att inte bara utbilda sig utan också lära om och lära vidare genom hela 
yrkeslivet, har gjort att möjligheterna till andra utbildningsformer än de traditionella 
tillkommit. Allt fler väljer distansformen för sina studier och stora satsningar har gjorts för att 
bygga ut högskolans distansutbildningar och öka tillgängligheten. Av det som från början var 
brev från Hermods har det idag blivit olika slags internetbaserade lösningar där inte alltid 
fysiska träffar förekommer. Våra egna erfarenheter av distansstudier har gjort att vi fått en 
insikt i de för- och nackdelar denna studieform kan ha. Avsaknaden av naturliga och fysiska 
kontakter med de utbildningsstöd som gavs från värdhögskolan kunde göra att vi kände oss 
åsidosatta och ibland ensamma i våra studier.  
 
En ändring av högskolelagen från 2002 innebar att en högskole- eller universitetsutbildning 
nu även skulle omfatta en allmän utbildning i det som brukar benämnas 
informationskompetens. Vi ser det som viktigt att även de studenter som inte befinner sig 
närutbildning får stöd och vägledning i sin väg till att bli just informationskompetenta. Vi har 
därför valt att undersöka hur distansstudenter kan stöttas i biblioteks- och informationsfrågor. 
Undersökningen gjordes ur användarnas perspektiv och våra respondenter studerade på 
distans via ett högskolecentrum. Högskolecentret hade inga egna biblioteksresurser, utan 
respondenterna var hänvisade till värdhögskolornas bibliotek och de anpassade 
stödfunktionerna för distansstudenter som fanns. Som en övergripande huvudfrågeställning 
hade vi följande:  
 

• På vilka sätt kan biblioteksbehov komma till uttryck hos distansstuderande? 
 

Utifrån huvudfrågeställningen satte vi upp dessa underfrågor: 
 

• Vad har distansstudenterna i vår studie för uppfattningar om vad biblioteksstöd 
innebär? 

• Upplever distansstudenterna att de behöver biblioteksstöd? I så fall: Vad anser de sig 
behöva för slags biblioteksstöd?  

• Vilket bibliotek vänder sig distansstudenterna till om de har behov av biblioteksstöd? 
• På vilka grunder gör de sitt val? 
• Om inte biblioteksbehovet uppfylls tillfredsställande, på vilket sätt upplever då 

distansstudenterna att studieresultaten påverkas? 
 

Biblioteksstöd för distansstudenter ges idag i form av t.ex. fjärrinloggningar till 
värdhögskolornas databaser, support via mail eller telefon samt fjärrlån av litteratur. Det som 
ses som viktigt då bl.a. kvalitetskriterier för detta utformas är att lära känna de som studerar 
på distans och samverka i nätverket kring dessa studenter. I den tidigare forskning vi tagit del 
av visar det sig att distansstudenter ofta använder sig av folkbiblioteken i studiesyfte. Det 
råder också en osäkerhet kring vem som är ansvarig för undervisningen i 
informationskompetens på högskolor och universitet. Ofta får biblioteken dra ett stort lass här. 
Det anses dock att samverkan mellan lärare och bibliotek med en integrering i övrig 
undervisning hade varit det ideala då målen om informationskompetens skall nås. Då 
distansutbildning utvärderas tas sällan biblioteksstöd upp som en viktig faktor för att 
studenterna t.ex. skall slutföra sina utbildningar. 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv lär människan genom samtal och genom att interagera med 
andra människor. Till sin hjälp tar hon fysiska eller intellektuella redskap och erfarenheter 
från andra situationer. Lärande sker i alla kontexter, inte bara inom formell utbildning. 
Människors livsvärld påverkar hur information söks. Informationsbehovet skiftar från 
människa till människa, då livsvärldarna ser olika ut.  
 
Vi gjorde åtta kvalitativa intervjuer med distansstudenter vid ett högskolecentrum. De 
studerade på helfart och hade ingen tidigare erfarenhet av högre studier. Majoriteten hade 
ingen tidigare vana av att besöka bibliotek. I sina studier däremot använde sig samtliga av 
bibliotek. Folkbiblioteket var flitigt utnyttjat, främst till att låna kurslitteratur. Anledningar till 
att de föredrog folkbiblioteket framför värdhögskolans bibliotekstjänster var att 
folkbiblioteket höll en hög servicenivå och låg nära samt att de fått ganska knapphändig 
information från värdhögskolan om vad som fanns att tillgå därifrån. Respondenterna ville ha 
hjälp med informationssökning av biblioteket. De hade liten kunskap om ändringen av 
högskolelagen. De ansåg sig inte ha fått information om att deras utbildning skulle innehålla 
moment som skulle utmynna i ökad informationskompetens. Inte heller ansåg de sig ha fått 
undervisning i t.ex. informationssökning i någon större utsträckning. Majoriteten av våra 
respondenter tyckte att biblioteket har varit viktigt för att de skall klara sina studier på distans. 
 
Det sociokulturella perspektivet ser interaktion och kommunikation som viktigt i 
lärandesituationer och detta avspeglar sig i vår undersökning. Respondenterna föredrar ett 
fysiskt bibliotek framför ett virtuellt och tycks vilja möta en människa i sitt 
informationssökande. De kan anses välja den typen av informationssökningsväg där hjälp tas 
av en förmedlare. I detta fall blir förmedlaren en bibliotekarie. Respondenterna såg inte själva 
biblioteket som ett redskap för att nå kunskap, utan de hade en mer traditionell syn där 
kursboken som fanns på biblioteket var redskapet.  
 
Vi ser det som att det ligger en viss fara i att distansstudenterna i så stor utsträckning väljer 
folkbibliotek i sin väg mot att bli informationskompetenta. Dels kan knappast ett folkbibliotek 
ha samma utbud av databaser och referenslitteratur som ett högskolebibliotek kan antas ha. 
Dels blir också distansstudenterna beroende av den enskilda bibliotekariens välvilja i att t.ex. 
bevilja fjärrlån. För att tillfredsställa distansstudenternas behov av att bli sedda i sitt 
informationssökande tror vi att det behövs någon form av kontaktperson i dessa frågor. Då 
skulle ett samarbete mellan värdhögskolor och högskolecentret kunna etableras och 
folkbiblioteket på orten skulle kunna vara en länk i samarbetet, istället för som nu den enda 
informationskällan för distansstudenterna. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Vilken distansutbildning går du? Vilket program? Hur många poäng omfattar utbildningen?  
 
Vad har du för studieerfarenhet innan du påbörjade din nuvarande distansutbildning? 
 
Innan du började din nuvarande distansutbildning; vad hade du för erfarenhet av bibliotek i 
din vardag? 
 
Genomgång av högskolelagens tillägg om informationskompetens och hur biblioteksstöd till 
distansstudenter kan se ut. 
 
Var du medveten om lagändringen och vilka stödfunktioner biblioteket kan ge dig för att 
lagen skall kunna tillämpas? 
 
Vilken typ av hjälp från ett bibliotek vill du ha i dina studier?  
 
Till vilket bibliotek går du för att få den hjälpen? 
 
Varför väljer du just det biblioteket? 
 
Hur tycker du att stödet från det biblioteket är? 
 
Nämn någon studiesituation då du särskilt varit i behov av hjälpen från ett bibliotek. 
 
Hur såg den hjälpen ut som du då fick? Hur skulle du velat att den såg ut? 
 
Det stödet du fått från bibliotek i din nuvarande utbildning, på vilket sätt har det påverkat ditt 
studieresultat? 
 
Är det något mer du vill ta upp utifrån vad vi nyss diskuterat eller som du kommit att tänka på 
under vårt samtal? 
 
 
 


