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1 Inledning

De senaste decenniernas utveckling av informations- och kommunikationsteknologiska 
(IKT) verktyg med digitala lärplattformar och interaktiva tjänster understödjer 
distansutbildning och möjliggör nätbaserat lärande på ett helt nytt sätt. Alltfler 
människor väljer också att studera på distans och webben är den självklara platsen för 
att både kommunicera, hantera information och utveckla nya kunskaper. Samtidigt 
genererar utvecklingen och dess möjligheter frågor som rör hur universitets- och 
högskolebibliotekens pedagogiska funktioner och användarservice utformas, fungerar 
och nyttjar de teknologiska möjligheterna inte minst i dess nätbaserade service till 
distansstudenter. Det är utvecklingen i den digitala lärmiljön, förmedlingen av 
bibliotekets service i denna miljö och hur detta tar sig i uttryck i bibliotekens 
verksamhetsdokument och på webben som detta arbete kretsar kring.

1.1 Syfte & frågeställningar

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap i hur några svenska universitets- och 
högskolebibliotek (hädanefter UH-bibliotek) beskriver sin verksamhet vad avser dess 
nätbaserade service och pedagogiska roll gentemot distansstudenter. Dels så vill jag 
undersöka hur verksamheten beskrivs via bibliotekens verksamhetsdokument och dels 
via dess webbplatser och hur dessa två uttryckssätt förhåller sig till varandra.

• Hur beskrivs bibliotekens arbete mot distansstudenter i bibliotekens offentliga 
verksamhetsdokument? 

• Vilka pedagogiska funktioner kopplade till distansstudenter och till ett nätbaserat
lärande aktualiseras där?

• Hur förmedlas bibliotekens pedagogiska roll mot distansstudenter via 
bibliotekens webbplatser? 

- Hur förhåller sig det som uttrycks i verksamhetsdokumenten med bibliotekens 
funktion så som den förmedlas via dess webbplatser?   
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1.2 Problemområde

Biblioteken har länge haft pedagogiska funktioner gentemot användarna som ett 
bärande inslag i verksamheten. Olika typer av bibliotek har, historiskt och idag, olika 
pedagogiska funktioner. Ett tydligt exempel är UH-bibliotekets användarundervisning 
och undervisning i informationssökning som gått från att handla om bok- och 
bibliotekskunskap till att tituleras med det svårdefinierade begreppet 
informationskompetens (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s. 96 ff; Bruce, 1997, s. 
47). Ett begrepp som vanligtvis brukar inbegripa olika typer av förmågor för att söka, 
hitta, välja, värdera, ordna och på ett givande sätt använda olika typer av information för
att generera ny kunskap (Limberg, Sundin & Talja, 2009, s. 63) och som med tiden 
blivit ett centralt begrepp för biblioteksprofessionen och den informationsvetenskapliga 
forskningen. Således tycks också informationskompetens och pedagogiken i att 
förmedla denna (eller dessa) blivit en allt viktigare och vanligare komponent för de 
yrkesverksamma bibliotekarierna (Nelke, 2009, s. 29). Bibliotekarieprofessionen tycks 
ha utvecklats i en allt mer pedagogiskt betonad riktning tack vare den teknologiska 
utvecklingen. Bibliotekarierna ska i denna roll ge stöd för att stärka kunskaper och 
kompetenser för att lotsa biblioteksanvändarna i den enorma mängden av information i 
ett alltmer digitaliserat kunskapssamhälle (Rivano Eckerdal & Sundin, 2014, s. 15). För 
UH-bibliotekarierna utgörs den primära målgruppen vanligtvis av studenter och 
forskare på lärosätet och det är servicen till dessa grupper som är centralt för UH-
bibliotekens pedagogiska funktioner. 

Även senare tids utveckling inom högre utbildning med nätbaserad kommunikation, 
interaktion och undervisning har inneburit nya sätt för både campus- och 
distansstudenter att bedriva studier och kommunicera. Vilket i sin tur innebär att UH-
biblioteken och dess bibliotekarier behöver förhålla sig till både sin egen 
professionsutveckling liksom utvecklingen inom målgruppernas kontext. Vidare går det 
genom litteraturen att anta variationer i den service som UH-biblioteken tillhandahåller 
för distansstudenter och dess webbaserade tjänster generellt (Harnesk, 2002, s. 47; 
Sundin, 2005, s. 120). Inte minst då det inte tycks finnas några generella riktlinjer för 
svenska UH-bibliotek i hur de ska förhålla sig gentemot distansstudenter. Detta skapar 
frågor som är viktiga att belysa kring den pedagogiska bibliotekarierollen i en 
nätbaserad miljö. 

Kan det tänkas att möjligheten med dagens IKT-redskap och en nätbaserad lärmiljö 
innebär nya sätt att ge service anpassad för distansstudenter och för ett nätbaserat 
lärande i stort? Hur tar sig detta i sådana fall i uttryck i bibliotekens egna 
verksamhetsdokument som ska behandla dess funktion, planer, strategier och mål? Hur 
förmedlas bibliotekens service och funktion till distansstudenter via webben och hur kan
detta kopplas till ovannämnda utvecklingar? Detta är frågor som berör det 
utbildningsvetenskapliga såväl som biblioteksvetenskapliga området och är relevant att 
utforska då yrkesverksamma UH-bibliotekarier fått en alltmer pedagogisk roll. Hur 
denna roll samspelar med utvecklingen inom utbildningsväsendet är relevant att 
utforska då studenter som på läser på distans idag utgör en stor del av målgruppen för 
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UH-biblioteken och olika slag av nätbaserat lärande numera snarare är att betrakta mer 
som regel än undantag även för formella studier på campus. 

Eftersom UH-bibliotekens främsta pedagogiska funktion är att ge service åt dess 
målgrupper torde gruppen av distansstudenter vara av intresse att nå fram till med 
anpassade lösningar och ett flexibelt förhållningssätt till tid och rum. Det är med denna 
bakgrund jag anser det viktigt att belysa hur biblioteket och bibliotekariers pedagogiska 
roll och service kommer till uttryck och förmedlas i ett förändrat utbildningslandskap. 

1.3 Bakgrund till distansutbildning

Detta avsnitt är tänkt att ge en övergripande förståelse för området distansutbildning i 
syfte att skapa en kontext för studiens grund men också för att fungera som en ingång 
för avsnittet med tidigare forskning som fokuserar på kombinationen av detta område 
och bibliotekets roll och funktion inom det.

Redan i artonhundratalets England utvecklades vad som kom att bli distansutbildning i 
form av så kallad korrespondensundervisning. År 1898 etablerades den första, privata, 
skolan med korrespondensutbildning i Sverige. Flera decennier senare genomförde det 
statliga utbildningsväsendet omfattande förändringar och bland annat satsningar på 
distansutbildning och sedan sjuttiotalet har distansutbildning via de svenska 
universiteten och högskolorna vuxit och utvecklats. Under perioden har flera 
myndigheter med olika funktioner kring distansutbildning både startats, omvandlats och
lagts ner såsom DISTUM [Distansutbildningsmyndigheten] som lades ner och ersattes 
av CFL [Nationellt centrum för flexibelt lärande] och myndigheten för Sveriges 
nätuniversitet (Thórsteinsdóttir, 2005, s. 31 ff), vilket i sin tur bytte namn 2006, genom 
en sammanslagning med rådet för högre utbildning, till NSHU men avvecklades 2008 
(Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2016). 

Distansutbildning beskrivs ofta som en fri form av utbildning. Detta då man tack vare 
tekniska framsteg och utveckling av IKT-redskap möjliggör för människor att i princip 
studera ifrån vilken plats som helst och medför därför inte samma förändringar i livet 
som studier på campus kan göra (Amnéus, 2011, s. 91). Denna utbildningsform har på 
kort tid blivit en allt vanligare studieform i Sverige (Amnéus, 2011, s. 9; Statistiska 
centralbyrån, 2007, s. 148) där den vanligaste formen för fristående kurser på distans är 
helt nätbaserad och inbegriper således inga obligatoriska träffar och krav på närvaro 
(Statistiska centralbyrån, 2012, s. 19). Detta innebär att den mesta kommunikationen 
sker på webben och vanligen via skolans nätbaserade kursmiljö eller lärplattform (ibid, 
s. 12). I början av detta millennium var det ungefär tio procent av alla studenter som 
bara läste på distans för att tio år senare vara nära det dubbla 
(Universitetskanslersämbetet, 2014, s. 30). Däremot har ökningen av distansstudenter 
stannat av och minskat något de allra senaste åren (ibid, s. 30) även om denna grupp av 
studenter fortsatt är stor.
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Dagens IKT möjligheter har också inneburit att ett flertal begrepp och termer uppstått 
som antingen används synonymt med eller på många sätt har liknande attribut som 
distansutbildning såsom online learning, distributed learning, e-learning, internet 
learning och web-based learning (Ally, 2008, s. 16). Vissa av dessa termer fungerar 
också som inslag i modern distansutbildning såsom flexibelt lärande eller nätbaserat 
lärande. Därtill har storskaliga nätkurser kallade MOOCs (Massive Open Online 
Course) vuxit fram och ges idag på vissa svenska universitet. Denna kursform blir allt 
mer populär och 2015 var 150 000 personer anmälda till MOOCs via svenska lärosäten 
(Universitetskanslersämbetet, 2016, s. 22 ff). UKÄs svenska definition av en MOOC är 
en ”öppen nätbaserad distanskurs” (ibid, 2016, s. 23) vilket ger en direkt och 
begreppslig koppling till just distansutbildning. Utvecklingen av bland annat MOOCs 
och fritt tillgängligt digitalt material påverkar också i hög grad hur svenska bibliotek ska
förhålla sig. Vikten av att utarbeta en fungerande strategi i relation till detta beskrivs 
som akut i en projektrapport av Andersson och Zetterlund (2013, s. 17). 

MOOCs och andra typer av nätbaserat lärande går på många sätt hand i hand med 
dagens distansutbildning men är i sig stoff för en annan studie och en mer djupgående 
diskussion kring dessa begrepp kommer inte att föras vidare i denna text. Med detta sagt
är det viktigt att betona att olika lärosäten definierar begreppet distansutbildning1 på 
olika sätt och flertal av de ovannämnda begreppen kan ibland användas antingen som en
bredare term eller istället för just distansutbildning. En kartläggning som 
högskoleverket genomförde för några år sedan visar att lärosätena ofta upplever det som
problematiskt med en ren definition av distansutbildning (Amnéus, 2011, s. 4). Behovet 
av en bra definition beskrivs som viktigt dels för att förmedla ett tydligt alternativ till 
studenter men också för lärosätena i utvecklingen av de pedagogiska redskapen och 
stödet som lärarna kan få (ibid, s. 92).

Många mer formella kurser på universiteten och högskolorna idag är också utformade 
med inslag av både platsbunden och nätbaserat lärande och skiljelinjen för studier på 
campus respektive distans har i viss mening luckrats upp (Universitetskanslersämbetet, 
2014, s. 31). Helen Hed (2015, s. 161) beskriver hur distansstudenter som grupp 
utvecklats de senaste åren och idag bor så många som omkring hälften av alla dessa 
studenter relativt nära till universitet eller högskola men väljer ändå studieformen 
distans. Vilket tyder på att olika sätt att bedriva flexibla studier på distans med webben 
som plattform troligtvis bara kommer att växa och utvecklas än mer i framtiden, kanske 
också vad avser det som idag kallas studier på campus.

1.3.1 Resonemang kring begreppet distansutbildning

En mycket vedertagen definition av begreppet är hämtad från högskoleverkets 
begreppsmanual och lyder ”distansutbildning är en utbildning där lärare och studenter 
i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum” (Amnéus, 2011, s. 99). Däremot har, som 
nämnts tidigare, en rad begrepp som ofta är mer eller mindre besläktade med 

1 En fördjupning kring hur jag tolkat och använt begreppet distansutbildning följer på nästa sida
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distansutbildning uppstått på senare år2. 

Begreppet är i verkligheten mer svårdefinierat eftersom det används olika i olika 
sammanhang. I min undersökning så har jag sökt efter hur bibliotekens arbete kring ett 
ofta flexibelt i huvudsak nätbaserat lärande på distans kommer till uttryck i offentliga 
dokument. Detta även då just begreppet distansutbildning inte förekommit. Bibliotekens
arbete kring ett flexibelt nätbaserat lärande innebär en påverkan på distansutbildning 
och för distansstudenter, hur dessa än definieras. Eftersom att studien behandlar UH-
bibliotek och målgruppen studenter så anser jag det inte som felaktigt att använda denna
breda och flexibla syn på begreppet då lärande som sker utanför ett lärosäte således inte 
inkluderats. 

Kort sagt så går det inte att tala om en nätbaserad/digital lärmiljö eller elektroniska 
lärobjekt eller för den delen bibliotekens elektroniska informationsresurser utan att 
förstå dessa fenomen som grundade i tanken på att vara oberoende av tid och/eller rum.

2 Tidigare forskning

I följande avsnitt presenteras forskning kring relationen bibliotek och distansstudenter / 
distansutbildning. Dessa texter är på olika sätt av relevans för studiens syfte och tillför 
insikt i vad som tidigare konstaterats kring detta spännande område, både ur ett svenskt 
perspektiv liksom ett internationellt. Låt oss inleda med det sistnämnda.

2.1 Internationell forskning & litteratur i ämnet 

I ett något föråldrat men intressant forskningsbidrag från England (Unwin, Stephens & 
Bolton, 1998, s. 205 ff) visar resultatet hur de engelska universitetsbiblioteken i relativt 
hög utsträckning erbjuder särskilda bibliotekstjänster mot distansstudenter. Däremot är 
det väldigt få av dessa bibliotek som når ut med sitt budskap till målgruppen. 
Bibliotekarierna i studien ger uttryck för att situationen och relationen till 
distansstudenter är otillfredsställande men samtidigt finns en sträva och vilja för att 
ordna mer effektiva tjänster för denna målgrupp.

Långt mer aktuella forsknings- och litteraturöversikter inom området av bland annat 
Slade (2004), Herring (2010) och Huwiler (2015) visar på ett expansivt 
forskningsområde internationellt sett. Forskningsmetoderna inom fältet har dessutom 
blivit alltmer sofistikerade och komplexa de senaste åren. Men det är också ett område 
som fortsatt behöver utforskas för att bibliotekarieprofessionen ska kvarhålla och 
utveckla sin expertis och medvetenhet (Herring, 2010, s. 144 ff). Dessutom är ett 
problemområde att nå ut med sin service till distansstudenterna även för de bibliotek 

2 Se avsnitt ”Bakgrund till distansutbildning” ovan.
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som har satsat på avancerad service mot gruppen (Huwiler, 2015, s. 284). Även Whal, 
Avery och Henry (2013, s. 202) visar i sin studie om distansstudenters behov av 
bibliotekstjänster på olika universitetsbibliotek i Texas hur effektiv marknadsföring av 
tjänster är av stor vikt i arbetet. Deras artikel visar att just detta tillsammans med 
efterfrågan på support i nätkurser är två betydande problemområden (ibid, s. 188). Det 
är intressant att notera att trots den tid som gått och den tekniska utvecklingen för olika 
former av kommunikation expanderat avsevärt under åren mellan dessa resultat är det 
fortsatt ett problemområde för UH-biblioteken att nå fram till distansstudenter. 

Huwiler (2015, s. 286) menar att ett sätt att ta sig an de olika problemen kopplade till 
området är att öka samarbetet mellan biblioteken och studentservice- och andra 
avdelningar på respektive institutioner. Detta för att öka likvärdigheten i bibliotekets 
service till alla studenter. Slade redogör också för att samarbete är bland det viktigaste i 
vad som är prioriterat att åstadkomma i bibliotekets tjänster till distansstudenter. Det 
viktigaste är samarbetet mellan UH-bibliotekarier och fakulteten för att integrera 
biblioteksresurser och elektroniska resurser i nätbaserade kurser för distansstudenter. 
Utöver detta framkom bland annat att nätbaserade handledningar, elektroniska 
referenstjänster, utökade elektroniska resurser och digitalisering av biblioteksmaterial 
för distansstudenter är högt prioriterade frågor (2004, s. 35 ff). Dessa 
forskningsöversikter ger en bra grund i hur området ser ut och utvecklas samt vilka 
behov, utmaningar och möjligheter som det förknippas med. 

Den amerikanska standarden för biblioteksservice mot distansstudenter som Association
of College & Research Libraries tagit fram berör också många av de viktiga delarna i 
hur arbetet med dessa frågor kan och bör gå till (ACRL Distance Learning Section 
Guidelines Committee, 2008). Denna standard skapades i syfte att klargöra 
likvärdigheten inför alla studenter, fakultetsmedlemmar, anställda med flera vid en 
institution för högre utbildning. Både om de befinner sig på plats på campus eller på 
distans. Bland alla de riktlinjer som ställs upp finns exempelvis referensstöd på distans, 
nätbaserade instruktions- och informationstjänster samt tillförlitlig och snabb åtkomst 
till elektroniska resurser. Även i detta sammanhang tas vikten av samarbete upp. Vidare 
beskriver de hur tillgången till elektroniska biblioteksresurser till viss del suddat ut 
skillnaderna mellan campusstudenter och distansstudenter som använder biblioteket via 
webben. På flera sätt blir campusstudenter som distansstudenter och har liknande behov 
av service som dessa. 

Andra guider och instruktionsböcker i hur bibliotek kan leverera tjänster till 
distansstudenter såsom Clayton (2007) och Goodson (2001) knyter också an till ACRL:s
standarder. Utöver dessa ges råd kring och problematik att ta i beaktande vid exempelvis
virtuella referenssamtal och biblioteksinstruktioner (Goodson, 2001, s. 71 ff) och frågor 
kring att utvärdera och marknadsföra sina tjäntser (ibid, s. 61 ff). Clayton (2007, s. 153 
ff) framhåller dessutom, liksom ovannämnda (Huwiler, 2015; Whal et al, 2013; Slade, 
2004), möjligheterna som kan uppstå med utökat samarbete mellan bibliotekarier, 
undervisande fakultetsmedlemmar och instruktionsutvecklare. Därtill rör delar av dessa 
böcker också presentationer för olika modeller för att utveckla nätbaserade 
bibliotekstjänster (Goodson, 2001; Clayton, 2007). Aspekter som dessa behandlas även i
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mer nutida forskningsartiklar såsom Rand (2013), som menar att effektiva 
instruktionsmodeller ska vara systematiska, dynamiska och användbara. De nämnda 
handböckerna (Clayton, 2007; Goodson, 2001) är av ansenlig ålder och får således 
betraktas i ljuset av det ständigt utvecklande område som detta är men belyser hur vissa 
problemområden än idag tycks vara konstanta. Nya trender och infallsvinklar på hur 
biblioteksservice utformas för distansstudenter redogörs av Nielsen (2014) som 
sammanfattningsvis ser en ljus framtid där universitetsbiblioteken kommer att ha en 
viktig roll i att skapa likvärdighet för alla studenter på grund av populariteten med 
nätbaserade utbildningar. 

Andra intressanta aspekter som exempelvis rör den teknologiska utvecklingens 
påverkan på utbildning och bibliotekets roll i detta tas upp av Cooke (2005) som menar 
att webbtekniken helt och hållet förändrat sättet att bedriva studier på distans. Därtill så  
menar hon att tekniken dessutom omdefinierat de olika sätt som biblioteken förmedlar 
tjänster och informationsresurser till studenter, både på campus som på distans (ibid, s. 
56). Jurkowski (2004) studerade hur innehållet på college- och 
universitetsbibliotekshemsidor riktar sig till distansstudenter. Genom en kvantitativ 
innehållsanalys framkom resultatet att lärosätena erbjöd distansutbildning i hög 
omfattning men den nätbaserade biblioteksservicen mötte inte upp till behoven hos 
studenterna. I studien framgick att många lärosäten tycktes förmedla kurser på distans 
utan att ha en fungerande strategi för detta. En annan intressant iakttagelse ifrån 
resultatet visade att de lärosäten med stort fokus på distansutbildning inte erbjöd de 
bästa bibliotekswebbplatser (ibid, s.44). 

2.2 Svensk forskning & litteratur i ämnet

Ur ett svenskt perspektiv tycks detta område inte vara lika utforskat, vilket även 
Andersson och Zetterlund (2013, s. 16) konstaterat i deras kunskapsöversikt kring 
området. Men det finns vissa bidrag såsom Jakob Harnesk (2002) förstudie med syfte 
att undersöka distansstudenters tillgång till information, litteratur och bibliotek. Trots att
studien nu är relativt gammal är den relevant att beakta och se kopplingar till inte minst 
då Harnesk studerat skillnader i hur de olika lärosätena arbetat med biblioteksservice för
distansstudenter och menar att villkoren för dessa studenter inte är likvärdiga (ibid, s. 
47). De problemområden som identifieras i Harnesk studie rör bland annat 
litteraturförsörjning och bokutlån, åtkomst till elektroniska resurser, 
användarundervisning i informationssökning, samarbete mellan bibliotekarier och lärare
samt samarbete mellan högskolebibliotek, folkbibliotek och lärcentra (Harnesk, 2002, s.
11 ff). Det är intressant hur flera av de problemområden som identifierats också fortsatt 
är centrala frågor i mer aktuell forskning. 

Distansstudenters relation till folkbibliotek är högst närvarande i den svenska litteratur 
kring området och värt att nämna även om jag inte behandlar folkbibliotekens  
förhållande till distansstudenter i denna uppsats. Det är i vart fall viktigt att betona dess 
relevans för denna grupp, vilken blir tydlig genom litteraturen som antar ett 
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studentperspektiv, såsom magisteruppsatser av Niclasson och Olsson (2008) och 
Sjöberg (2006). Även Thórsteinsdóttirs (2005) avhandling som fokuserar kring ämnet 
distansstudenters informationssökningsbeteende tar bland annat upp frågor kring bristen
på biblioteksservice mot gruppen (ibid, s. 237) men berör också relationen både till UH-
bibliotek liksom till folkbibliotek. Det framgår att majoriteten av de distansstudenter 
Thórsteinsdóttir intervjuat använde det lokala folkbiblioteket både för att låna material 
men också som studieplats (ibid, s.143). Det är tydligt att det fysiska biblioteket är 
viktigt jämsides med den digitala utvecklingen. Både som förmedlare av fysiskt material
men också som en fysisk plats att mötas på och en viktig studiemiljö för 
distansstudenter. Andersson och Zetterlund (2013, s. 58) konkluderar i sin studie att 
relevansen för UH-biblioteken som fysisk plats möjligtvis kommer att minska men att 
dess relevans och betydelse som kunskapsresurs via de digitala tjänsterna blir allt större.
De menar vidare att de nya krav som ställs av användare och ett bredare uppdrag för 
universiteten medför att mer forskning behövs göras kring bibliotekets relationen till 
användarna.

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet publicerade en intressant rapport (Jönsson 
Adrial, 2005) som bland annat också tar upp samverkan och delaktighet som en viktig 
komponent för att ge bra biblioteksstöd till studenter på flexibla utbildningar (ibid, s. 
71). I rapporten presenteras en analys av hur läget ser ut och syftar bland annat till att 
utgöra ett underlag för att utforma kvalitetskriterium för hur stödet kan gå till (idib, s. 
13). De tjänster som identifierats i analysen är digitala lärandemiljöer, handledning och 
referensservice, undervisning i informationskompetens, tillgång till e-resurser och 
låneärenden (ibid, s. 27). Vilka effekter och påverkan som utvecklingen i omvärlden har
på de svenska UH-bibliotekens förutsättningarna och funktioner för framtiden 
behandlas av Nelke (2009) i en forskningsutredning. I denna så framgår bland annat att 
servicen till distansstudenter anses betydande och något som tros bli allt mer 
betydelsefullt för framtiden då alltfler väljer studieformen. Dock uttrycks också en viss 
osäkerhet för framtiden då distansstudieformen kantats av vissa bakslag som att 
myndigheten som haft särskilt ansvar för denna studieform avvecklats och att 
distansstudenter inte är lika lönsamma för lärosätena som studenter på campus (ibid, s. 
46). 

3 Teori 

Jag har valt att diskutera mitt resultat av analysen utifrån Theory of transactional 
distance (Moore, 1993; Moore & Kearsley, 2005; Simonson, 2009). Anledning till att 
jag valt denna teori är för att den är beprövad som teori inom forskning om 
distansutbildning. Teorin fångar även in viktiga aspekter såsom en alltför instrumentell 
syn på teknologin och den bygger på synen att distansutbildning inte bara är en 
geografisk uppdelning mellan lärare och elever utan också ett pedagogiskt koncept eller 
fenomen (Moore, 1993, s. 22; Moore, 2005, s. 223). Detta koncept uppfattar jag som 
extra intressant utifrån dagens moderna utbildningsformer som i många fall innehar en 
separation mellan lärare och studenter. Den begreppsram som utgör teorin är således 
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bruklig även utanför just distansutbildning. Jag har valt att benämna teorin med den 
svenska formen transaktionellt avstånd då detta bättre beskriver teorins kärna i ett 
svenskt sammanhang och skapar bättre flyt i texten. 

Detta är en teori för att beskriva relationer i utbildning mellan främst lärare och 
studenter. I inledningen av denna uppsats nämndes att bibliotekarier fått en alltmer 
pedagogisk framtoning. I ljuset av denna professionsutveckling så anser jag teorin 
lämplig som ram att också diskutera relationen mellan bibliotekarie och student utifrån. 
Här får då bibliotekarien stå som pedagog och det är relationen till denne och till 
biblioteket på distans som belyses genom teorin. Då bärande delar av teorin innefattar 
interaktion och dialog samt strukturen för lärandet är den användbar och anpassningsbar
för det material som jag valt att analysera. 

3.1 Transaktionellt avstånd

Ursprunget till teorin kommer från det första försöket att definiera begreppet 
distansutbildning på engelska. Redan i detta skede låg tonvikt vid att betrakta 
utbildningsformen som ett pedagogiskt koncept som beskriver förhållandet mellan den 
som lär och den som lär ut när dessa är skilda av tid och/eller rum. Avståndet som 
karaktäriserar distansutbildning leder till särskilda beteendemönster i förhållandet. Med 
detta avstånd finns ett psykologiskt och ett kommunikativt avstånd som behöver korsas  
vilket kan leda till missförstånd i förhållandet mellan lärare och student. Det är dessa 
avstånd som är det transaktionella avståndet. Eftersom dessa avstånd är helt beroende av
de lärare och studenter som medverkar i förhållandet är de aldrig varandra helt lika. Det 
finns mängder av variationer av tekniker, strategier och beteenden inom 
distansutbildning vilket gör att graderna av det transaktionella avståndet varierar. 
Således är transaktionellt avstånd en relativ snarare än en absolut term. Omfattningen av
det transaktionella avståndet i ett utbildningsprogram är enligt teorin ett resultat av två 
variabelgrupper varav ”dialog” och ”struktur” utgör grunden för att undersöka distansen
mellan den som lär och den som lär ut. Den tredje variabeln kallas autonomi och 
undersöker elevens nivå av självständighet (Moore, 1993, s. 22 ff; Simonson, 2009, s. 
43).

3.1.1 Dialog

Enligt Moore (1993, s. 24; 2005, s. 224) innebär begreppet dialog en meningsfull, 
konstruktiv och uppskattat samspel mellan den som lär och den som lär ut där den ena 
ger instruktionerna och den andra gensvar. En viktig men inte avgörande del i dialog för
att minska det transaktionella avståndet är olika former av kommunikationsmedium. Ju 
mer dialog som kan ges i realtid och under så smidiga förhållanden som möjligt desto 
bättre (Moore, 1993, s. 25). Här är exempelvis chatt, diskussionsforum, telefonsamtal 
och andra former som ger dialog på ett snabbt sätt viktiga för att minska avståndet. Där 
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istället exempelvis film- eller ljudklipp med instruktioner är form av 
envägskommunikation och erbjuder i regel inte studenten ett sätt att svara eller ge 
respons. 

Det är omöjligt att inte se utvecklingen inom IKT som helt revolutionerande i relation 
till begreppet men man behöver ha i beaktande att både läraren och studenten ska vara 
villiga att delta för att skapa dialog. Det blir kanske ingen dialog och ingen minskning 
av det transaktionella avståndet. Det finns flertal aspekter som påverkar 
förutsättningarna för dialog som inte är kopplade till teknologin såsom hur många 
studenter som läraren ska handleda, vilken personlighet som läraren eller studenten har 
och så vidare (Ibid, s. 25). För min studie är det inte möjligt att gradera dialog utöver 
vilka olika former av den som kommer till uttryck i det empiriska material som 
analyseras. Förutsättningar i hur dialog och interaktion skapas mellan UH-biblioteken 
och användarna och som kan syfta till att minska den transaktionella distansen och 
skapa likvärdighet mellan campus- och distansstudenter och deras villkor som 
biblioteksanvändare är ändå mycket intressant att diskutera utifrån begreppet. 

3.1.2 Struktur 

Struktur behandlar elementen i kursdesignen. De olika sätt på vilka undervisningen är 
upplagt eller strukturerad så att den kan levereras genom olika kommunikationsmedier. 
Moore (1993, s. 27) menar att när strukturen i en kurs är utformad väldigt detaljerad och
inte erbjuder något utrymme för dialog mellan parterna blir det transaktionella avståndet
stort. Är kursen däremot utformad mer lös till sin struktur men inbegriper goda 
möjligheter till interaktion och dialog minskar det transaktionella avståndet. Det är 
flexibiliteten i kursstrukturen och tillgång till dialog som ligger till grund för hur stor 
det transaktionella avståndet kan bli. På liknande sätt som med dialog spelar teknologin 
en stor roll men flertal andra aspekter är också avgörande. En inspelad föreläsning ger 
vanligtvis inget givet utrymme för dialog och således inga möjligheter till förändringar, 
utveckling eller variationer i strukturen emedan en kurs som ges via telekonferens med 
hög nivå av dialog också kan innebära möjligheter till en lösare struktur (Ibid, s. 26). 
Exemplet med telekonferens kan upplevas som i viss mån föråldrat men den 
grundläggande betydelsen för begreppet struktur kan med enkelhet tillämpas i mer 
moderna kommunikationskanaler såsom sociala medier och så vidare. Moore (2005, s. 
227) poängterar att så många aspekter påverkar utöver tekniken som används vilket gör 
att specifika program behöver analyseras utifrån dess unika villkor. Dialogens 
omfattning och graden av struktur varierar på så vis från kurs till kurs och program till 
program. Det intressanta för min del ligger i att analysera hur UH-biblioteken uttrycker 
olika sätt, med varierad struktur, att ge service såsom handledning och undervisning åt 
användarna.

10



3.1.3 Autonomi

Den tredje komponenten inom teorin för det transaktionella avståndet är studentens 
autonomi. Det vill säga att graden av självständighet som studenten besitter påverkar 
graden av det transaktionella avståndet i utbildningen (Moore, 1993, s. 31). Är 
exempelvis studenten mycket självgående kan avståndet förminskas trots brist på 
dialog. Denna komponent är en viktig del av teorin och den delen som nyanserar 
studentens agerande. Där de två tidigare komponenterna utgår ifrån undervisningen och 
kommunikationen finns här utrymme att beakta studentens egen påverkan på denna. 
Dock är denna komponent svår att applicera för det empiriska materialet och min studie 
då jag analyserat vad man kan kalla en envägskommunikation. Att gradera studenters 
autonomi, som avgörande för hur mycket dialog och/eller struktur som är viktigt i 
utbildningssammanhanget, är inte i detta fall helt möjligt. Således är det begreppen 
dialog och struktur och graden av dessa som i huvudsak fungerat som teoretisk ram för 
min diskussion även om begreppet autonomi också tagits i beaktande.

4 Metod & material

Jag har som metod för studien valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av 
befintlig textuell data i form av offentliga dokument samt text ifrån webbplatser. Nedan 
beskrivs dels användning av befintlig data i forskning samt analysmetoden i sig, hur 
denna metod används och varför den är lämplig att tillgå för min studies syfte.

4.1 Existerande dokument som data

Wildemuth (2009, s. 159) beskriver att det är viktigt att först och främst konceptualisera
vilken företeelse som är av intresse för studien när man bedriver forskning med hjälp av
existerande dokument och artefakter. Denna företeelse eller fenomen kan exempelvis 
bestå av en viss del av ett biblioteks samling eller en specifik sektion på en webbplats.

Det är viktigt att tillhandahålla en tydlig motivering för sambandet mellan fenomenet av
intresse och de dokument som observeras (Wildemuth, 2009, s. 159), vilket jag också 
tagit fasta på för min studie.

Mitt material består dels utav offentliga dokument (i pdf-format) som tillgängliggörs via
bibliotekens webbplatser samt av specifika sektioner eller delar av bibliotekens 
webbplatser. Dessa är valda på grund av fenomenet av intresse för denna studie. Det vill
säga dokument som dels består av textuellt innehåll där biblioteken och bibliotekarierna 
ger uttryck för sin verksamhet, arbete, visioner och mål under senare år. Även den del 
av empirin som består av textuellt innehåll ifrån bibliotekens webbplatser grundas på 
fenomenet av intresse för studien.3

3   Se vidare under avsnittet ”insamling av empiri & resonemang kring urval”.
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4.2 Kvalitativ innehållsanalys.

Att ge en konkret definition av metoden är inte möjligt då den ena definitionen inte är 
den andra helt lik menar Roller och Lavrakas. Metoden enligt deras  beskrivning är en 
systematisk reduktion eller kondensering av innehåll, som analyseras med stor hänsyn 
till kontexten i vilken den skapats, för att identifierar teman och utvinna meningsfull 
tolkning av data (2015, s. 232). Det är också denna definition av metoden som jag 
främst lutar mig mot i min egen studie då jag sökt identifiera teman och tolkat innehållet
för hur biblioteken beskriver och uttrycker sin roll och verksamhet inom nätbaserat 
lärande och studier på distans. Schreier (2012, s. 3) menar att det övergripande målet 
med kvalitativ innehållsanalys är att systematiskt beskriva meningen med materialet och
att det är en lämplig metod för att beskriva material som innefattar någon grad av 
tolkning (ibid, s. 2). 

Vidare beskrivs metoden som tillämplig när man behandlar verbal och visuell data. När 
data samlats in från redan existerande källor såsom dokument eller internet innebär det 
att metoden fungerar som primär metod. När data samlats in från forskaren själv, genom
exempelvis intervjuer, innebär vanligtvis att metoden fungerar som en sekundär metod 
(Schreier, 2012, s. 3; Roller & Lavrakas, 2015, s. 242). På så vis är det den primära 
varianten som tillämpats för min studie.

Kvalitativ innehållsanalys uppstod i ett behov av en mer kontextkänslig, flexibel och 
tolkande metod än den kvantitativa varianten eftersom forskare ansåg att den senare var 
för steril och inte tog hänsyn till det dolda innehållet (Roller & Lavrakas, 2015, s. 231; 
Schreier, 2014, s. 171). Vid tillämpning av en kvalitativ innehållsanalys låter forskaren 
genom fördjupad analys av data, styras av nya upptäckter och tolkningar vilket i regel 
innebär en induktiv strategi. Vid kvantitativ innehållsanalys styrs forskaren vanligen av 
redan uppställda koder och kategorier som grundas i tidigare studier och teori (Roller & 
Lavrakas, 2015, s. 233; Zhang & Wildemuth, 2009, s. 309 ). Detta är dock det generella 
sättet att se på saken men vid praktiskt utförande av endera av metoderna så står det 
klart att de inte är att betrakta som riktigt så statiska och metoderna används ofta i 
kombination med varandra (Zhang & Wildemuth, 2009, s. 309; Roller & Lavrakas, 
2015, s. 231). 

Kvalitativ innehållsanalys kan både inledas helt induktivt såväl som deduktivt beroende 
på vilket förhållningssätt forskaren har och detta förhållningssättet bör styras av 
forskningens syfte menar Hsieh och Shannon (2005, s. 1286). Deras artikel om tre olika 
förhållningssätt till kvalitativ innehållsanalys visar på flexibiliteten i metoden. Enligt 
Roller och Lavrakas (2015, s. 234) är det förutsättningslösa sökandet efter latent data, 
kontextens betydelse, flexibiliteten under analysprocessens gång och ifrågasättande av 
preliminära tolkningar som särskiljer kvalitativ innehållsanalys från den kvantitativa 
motsvarigheten. 

Vid min egen tillämpning av metoden så inledde jag analysen i stora drag utifrån en 
induktiv ansats utan klara koder eller teori. Jag hade dock en ganska klar bild över vilka 
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företeelser i texterna som jag sökte. Detta grundades på min egen förförståelse, tidigare 
forskning och själva syftet med min studie. I detta ljus fanns också ett slag av deduktiv 
ansats inledningsvis i arbetet.4

4.3 Presentation av material

Nedan presenteras urvalet för min analys i form av en tabell. Jag använder 
genomgående förkortningen för respektive lärosäte i den löpande texten men det skall 
förstås som det/de UH-bibliotek som är kopplade till lärosätet. Ordningen i listan är 
baserad på placeringen för de lärosäten med flest helårsstudenter i distansutbildning 
2008/09 (Amnéus, 2011, s. 11)5. 

Mängden och typen av material ifrån respektive UH-bibliotek varierar på grund av 
tillgång6. Detta påverkar givetvis den data som har analyserats. I slutänden påverkar det 
också hur mycket jag kan uttala mig om i min undersökning. Ett par bibliotek finns inte 
heller representerade med mer än sin webbplats då det inte funnits tillgängliga 
verksamhetsdokument. Undersökningen har dock inte haft som utgångspunkt att 
jämföra olika bibliotek med varandra även om en sådan aspekt till viss del förekommer. 
Jag anser trots detta att allt material som analyserats varit betydande och hjälpt till att 
uppnå syftet med min undersökning. 

Tabell 1. Urval för empiriskt material. 

Lärosäte Förkort. Material Andel (%) av totala 
antalet helårsstudenter

Mittuniversitetet MIUN Vision & mål 2011-2014, 
Verksamhetsberättelse 2012, 
Handlingsplan 2015, 
webbplats

54

Umeå universitet UMU Verksamhetsplan 2014-2015,
Verksamhetsberättelse 2014, 
webbplats

24

Högskolan i 
Dalarna

DU Endast webbplatsen 47

Högskolan i Gävle HIG Verksamhetsplan 2015, 
webbplats

40

4 Se vidare under ”Bearbetning av empiri”
5 Se vidare under ”Urval”
6 Se vidare under ”Urval”
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Linnéuniversitetet LNU Vision & strategi 2015-2020,
Årsberättelse 2015, 
webbplats

Växjö universitet 28

Högskolan i Kalmar 24
(Dessa två lärosäten utgör idag

Linnéuniversitetet)

Lunds universitet LU Strategisk plan 2014-2016, 
Verksamhetsberättelse 2014, 
webbplats

8

Karlstads 
universitet 

KAU Endast webbplatsen 24

Stockholms 
universitet 

SU Verksamhetsberättelse 2014, 
Verksamhetsplan 2015, 
Verksamhetsplan 2016, 
webbplats

6

Uppsala universitet UU Mål & strategier 2013, 
Måldokument för 
undervisning i 
informationssökning, 
webbplats

8

Malmö högskola MAH Strategisk plan 2014-2016, 
Verksamhetsberättelse 2015, 
webbplats

13

Luleå tekniska 
universitet 

LTU Strategi för 
verksamhetsperioden 2013-
2014, Mål inför 2016, 
webbplats

21

Totalt 11 bibliotek Totalt 30 enskilda dokument 
(inklusive webbplatser)
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4.4 Insamling av empiri & resonemang kring urval

Följande avsnitt är tänkt att ge en tydlig bild över hur jag resonerat vid urval och val av 
empiriskt material i syfte att förmedla en trovärdig och transparent redogörelse för detta.

4.4.1 Urval

Jag har baserat mitt urval på de UH-bibliotek som tillhör lärosäten med flest 
helårsstudenter i distansutbildning läsåret 2008/2009 (Amnéus, 2011, s. 11). Detta 
innebär att urvalet dels består av bibliotek kopplade till några av Sveriges största 
lärosäten men också av bibliotek kopplade till mindre lärosäten men med procentuellt 
sett hög andel distansstudenter.  

Denna statistik är hämtad från kartläggningen som Högskoleverket genomförde och 
som resulterade i en rapport om distansverksamhet (Amnéus, 2011, s. 11). Det är 
intressant att analysera några av de bibliotek kopplade till lärosäten som haft störst 
anledning att utveckla en fungerande distansverksamhet. Då det gått några år sedan 
dessa siffror togs fram är det också intressant att se hur detta tar sig uttryck i dokument 
kring verksamheten samt via bibliotekens webbplatser ett antal år därefter. Därför anser 
jag det rimligt och till och med befogat att basera urvalet på statistik som är några år 
gammal men att inkludera empiri för analysen som är mer aktuell. 

De enda undantagen ifrån denna statistik är att Växjö universitet som fanns på en 
femteplats på listan numera, genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar, går 
under namnet Linnéuniversitetet varför detta har inkluderats i analysen istället. Det 
andra undantaget är att högskolan på Gotland sedan 2013 tillhör Uppsala universitet 
(Universitetskanslersämbetet, 2014, s. 15). 

4.4.2 Val av empiri

Det ska sägas att det dock inte varit möjligt att inkludera dessa lärosäten på samma 
villkor. Detta då några av dem inte haft några egna verksamhetsdokument tillgängliga 
via webbplatserna. I dessa fall har det varit lärosätets styrdokument som man hänvisats 
till vilket inte helt kan sägas representera samma sak. I ett par fall har jag kontaktat 
biblioteken för att se om det funnits möjlighet att ta del av verksamhetsdokument som 
inte varit tillgängliga via webben. I slutänden har dock inga ytterligare 
verksamhetsdokument inkluderats för min studie. För undersökningens trovärdighet har 
jag strävat efter att endast inkludera likvärdiga typer av dokument på så vis att de ska 
vara offentliga och externt tillgängliga, varför andra typer av dokument inte varit 
aktuella. 
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De dokument som utgör empiri för studien är baserat på att uppnå bästa möjlighet att 
besvara forskningsfrågorna och uppnå syftet med studien vilket också Wildemuth och 
Zhang resonerar kring i sin beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (2009, s. 309). 
Detta förhållningssätt till metoden använder jag mig av i min argumentation för urval. I 
förekommande fall består empirin av fler än ett dokument kopplat till ett bibliotek. 
Detta grundas i att skapa jämvikt i materialet och få en så klar bild som möjligt för det 
uppsatta syftet. 

Den del av empirin som utgörs av information ifrån bibliotekens webbplatser varierar 
på grundval av hur mycket information som explicit riktas till distansstudenter. Denna 
del av urvalet är mer klart uttalad eftersom hela webbplatsen i sig kan tolkas som riktad 
till bland annat distansstudenter. Därav består empiri för min studie enbart av de delar 
som uttryckligen vänder sig till distansstudenter på bibliotekens webbplatser. 

Men även här var urvalet ändå inte helt okomplicerat. Tre av de bibliotekswebbplatser 
som jag undersökt hade inte någon specifik ingång eller flik för distansstudenter. Häri 
återfinns Uppsala universitet, där jag istället använt den mer övergripande 
informationen ”åtkomst till bibliotekets e-resurser hemifrån” som var den sida på 
Uppsala universitetsbiblioteks hemsida som bäst kan kopplas till studier på distans. 
Även vid Stockholms universitetsbiblioteks hemsida saknades en egen flik för 
distansstudenter och även här har den mer allmänna sidan ”distansåtkomst” används 
som underlag i kartläggningen. Det tredje biblioteket som inte hade en specifik flik för 
distansstudenter var högskolan Dalarnas biblioteks webbplats. Istället för att använda en
specifik flik för distansstudenter på bibliotekets webbplats har jag roterat och använt 
lärosätets egna flik för ”nätbaserade studier” då denna sida har en länk till bibliotekets 
webbplats, vilket i alla fall etablerar en relation till biblioteket. 

Utöver dessa avväganden har insamlingen av denna del av empirin varit ganska 
självklar i sig själv med flikar på bibliotekens webbplatser som exempelvis 
”Universitetsbibliotekets distansservice” (13)7., ”Distansstudier/Flexibelt lärande” (10) 
och ”För distansstudenter” (16).

4.5 Bearbetning av empiri

Vid min analys av data har jag i mångt och mycket utgått ifrån metodens steg så som de 
beskrivs enligt Zhang och Wildemuth (2009, s. 310 ff) samt Roller och Lavrakas (2015, 
s. 235 ff) där de sistnämnda, på grund av detaljrikedomen i beskrivningen, varit mest 
vägledande. Därtill har även Schreier (2012; 2014) varit användbar. De bärande delarna 
i metoden är ungefär desamma i hur de beskrivs i olika metodböcker men det finns 
också stor variation i hur metoden kan tillämpas beroende av forskningsperspektiv. Det 
är i denna grund jag också valt att genomföra min innehållsanalys. Därav har inte 
precisa steg för metoden enligt en specifik metodbok tillämpats utan stegen i processen 

7 Vid hänvisning till det empiriska materialet för denna studie används ej APA utan en siffra från 1 till 30. Anledningen till detta 
är att skapa bättre översikt och flyt i texten, inte minst i kommande resultat och analysavsnitt. Se kapitel 9.1 för källor.
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har anpassats efter ändamålet med studien och det material för vilken den baseras på i 
syfte att genomföra en så givande analys som möjligt.

Inledningsvis tog jag mig an hela materialet. Det vill säga att genom upprepade 
genomläsningar få ett grepp om helheten och kontexten för innehållet innan någon form
av kodning kunnat starta. Därefter fastställdes analysenheten, vilket innebar att 
bestämma vilken del av det totala innehållet som utgör basen för val som ska göras när 
koder och teman framställs och den del som man vill kunna uttala sig om (Roller & 
Lavrakas, 2015, s. 262). För min studies syfte och med hänsyn till det material som 
analyserats valde jag att inledningsvis utgå ifrån varje enskilt dokument och webbplats 
som analysenheter. Däremot var det tema som jag sökt i materialet begränsat till 
nätbaserat lärande och bibliotekets roll mot distansstudenter i manifest och latent 
mening. Så småningom, efter flertal genomläsningar av det totala innehållet, plockades 
delar och sektioner av texterna ut. Det relevanta markerades och det som inte kunnat 
kopplas ihop med det område jag sökt sorterades in i andra kategorier. Schreier (2012, s.
5) menar att det är viktigt att allt material undersöks och kategoriseras även när det 
består av delar som i slutänden inte varit av särskild vikt för resultatet. Genom att 
inledningsvis behandla varje dokument som en analysenhet gick inte heller kontexten 
förlorad utan varje textsektion behandlades med respekt för angränsande delar så att 
relevant men latent innehåll inte kom att sorteras bort felaktigt. 

Det markerade materialet utgjorde grunden för de teman som framställdes för mitt 
kodningsschema. Eftersom specifika ord eller begrepp inte i sig var av avgörande 
intresse och eftersom det som söktes i materialet kunde komma till uttryck i mängder av
sammanhang och former valde jag att skapa teman och kategorier av innehållet i detta 
skede. På så vis kunde liknande företeelser och uttryck inom ramen för en viss 
verksamhetsbeskrivning i innehållet kopplas till det tema som var lämpligt alternativt 
generera ett nytt tema om så var nödvändig

Efter viss modifiering framträdde de övergripande teman som redogörs för i resultatet. I 
kodningsprocessen ingick dessutom ett flertal underkategorier men då det område jag 
studerat i många fall är mycket överlappande ansåg jag det inte som berikande för 
presentationen att också inbegripa underkategorier i resultatet. De teman som jag 
framställt för studien är som sagt på flera sätt överlappande men ändå särskiljande. 
Zhang & Wildemuth, (2009, s. 311) menar att koderna ska definieras så väl som möjligt 
men att det inte alltid är möjligt att de för varandra är ömsesidigt uteslutande. Så här 
långt i processen så hade naturligtvis redan tolkningar och mening framkommit men det
anses viktigt att vid den här punkten ändå begrunda tidigare tolkningar och betydelser 
för bekräfta och/eller hitta inkonsekvenser i dem (Roller & Lavrakas, 2015, s. 239). 

Kodningen innebar i  mångt och mycket att tolka materialet med stor hänsyn till 
kontexten. Det har i stor utsträckning varit övriga delar av dokumenten som spelat 
avgörande roll i hur andra stycken av samma dokument tolkats och kategoriserats på 
grund av den ofta latenta meningen och uttryckssätten som figurerar i innehållet. 
Genom den flexibla, om än systematiska och tidskrävande, process som metoden 
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kvalitativ innehållsanalys innebär har detta varit möjligt och en annan metod tror jag 
inte kunnat ge alls liknande resultat. 

4.6 Studiens trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning i allmänhet och tolkande metoder i synnerhet är det svårt att 
använda samma evalueringstekniker som inom den kvantitativa forskningen. Inom 
kvalitativ forskning har det istället uppstått en variant som inbegriper fyra begrepp som 
Zhang och Wildemuth (2009, s. 313 ff) redogör för; Trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och bekräftelsebarhet (min övers.). 

Trovärdighet vill mena att datainsamlingen sker med ett så lämpligt urval som möjligt 
för studiens syfte samt att kodningsprocessen och tolkningar som leder till slutsatser är 
transparenta. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning det som presenteras kan 
appliceras i ett annat sammanhang. Det innebär att forskaren ska ge så rikligt med data 
och beskrivningar som möjligt för att andra ska ha möjlighet att avgöra överförbarheten.
Pålitlighet ställer frågan om de olika delarna av undersökningen håller samman. Med 
bekräftelsebarhet vill mena att andra forskare kan bekräfta studiens resultat (ibid, s. 313 
ff). 

Jag har med detta i åtanke försökt beskriva och resonera kring mina val, metodens 
tillvägagångssätt och hur jag tolkat mitt material på ett så tydligt och transparent sätt 
som möjligt. Däremot är det just mitt sätt att tolka materialet som ändå varit avgörande 
för den slutgiltiga presentationen. Hade någon annan, med en annan förförståelse eller 
förhållningssätt till materialet, genomfört analysen så hade presentationen och fokus 
möjligtvis funnits på annat håll. Min förhoppning är att det centrala och relevanta för 
min studie har tolkats och presenterats på ett så genomtänkt och ärligt sätt som möjligt. 

5 Resultat 

De verksamhetsdokument8 som utgör empiri för analysen syftar till att lyfta fram viktiga
händelser under året eller strategiska planer för kommande perioder och bör inkludera 
någotsånär konkreta formuleringar kring det centrala i verksamheten. Det är ändå viktigt
att understryka att jag inte kan uttala mig om hur UH-biblioteken som jag redogör för i 
min analys faktiskt arbetar med frågor gällande service till distansstudenter. Detta 
kapitel beskriver snarare hur detta tar sig i uttryck i de valda dokument som jag 
analyserat.

8 Se  ”Referenser till mitt empiriska material” 
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5.1 Analys av verksamhetsdokument och webbplatser 

Resultatet visar att det varierar i vilken omfattning UH-biblioteken uttrycker sig 
gällande service till distansstudenter. Ofta är detta beroende av lärosätets storlek och 
den procentuella andelen distansstudenter som lärosätet har. Detta är på ingalunda sätt 
ett alldeles häpnadsväckande resultat men aspekter av det är intressanta. Att exempelvis 
Mittuniversitetets bibliotek eller högskolan i Gävles bibliotek uttrycker verksamheten 
kring service mot distansstudenter i större utsträckning än exempelvis Stockholms 
universitetsbibliotek är inte helt otroligt med tanke på den procentuella andelen 
distansstudenter på respektive lärosäte. Däremot kan det tyckas anmärkningsvärt hur 
stor skillnaden är i hur övergripande eller rentav vaga vissa dokument är i sina 
beskrivningar av arbetssätt och förhållande till den digitala utvecklingen inom 
utbildning, lärande och bibliotekens roll i detta i jämförelse med andra som 
konkretiserar sin verksamhet i denna utveckling. Exempelvis uttrycks i HIG (9) hur fler 
satsningar behövs göras i samband med denna utveckling:

”Tillgången till vägledning, handledning och stöd skall vara likvärdig 
för campus- och distansstudenter. Biblioteket behöver bygga ut det 
webbaserat stödet och medverka till en ökad genomströmning på 
distansutbildningarna”. (HIG, 9, s. 6)

Ett flertal av de dokument som jag undersökt nämner överhuvudtaget inte begreppen 
distansstudent, distansutbildning eller liknande. Däremot finns det olika områden i 
verksamheten som kommer till uttryck och som direkt eller indirekt påverkar studier på 
distans. Det är i mångt och mycket dessa mer latenta uttryck som jag försökt 
sammanställa och tolka.

Genom min innehållsanalys av verksamhetsdokument har olika övergripande och delvis
överlappande teman framkommit. Dessa beskriver olika sätt som UH-biblioteken och 
bibliotekarierna uttrycker sin roll och verksamhet gentemot distansstudenter både på en 
manifest och latent nivå. Dessa teman presenteras härunder. Därefter följer analysen av 
UH-bibliotekens webbplatser där jag ställt upp sju kategorier som redogör för dess 
innehåll och hur det förmedlas.

5.1.1 Digitala informationsresurser

En gemensam nämnare som återkommer i varierad grad i nästan alla 
verksamhetsdokument är hur biblioteken uttrycker att de prioriterar digitala medier och 
resurser framför fysiska. Denna tendens genomsyrar de dokument som jag studerat men 
jag vågar hävda att trenden är densamma för i princip alla UH-bibliotek i dagsläget. 
Anledningen till att jag lyfter fram detta förhållningssätt till digitala medier är att det går
i samklang med ett flexibelt, nätbaserat lärande och studier på distans, om än på en 
sekundär nivå. Denna medieutveckling på biblioteken förenklar utvecklingen av 
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distansutbildning. MIUN (1) framhäver under rubriken för ”medier” att det är de 
digitala resurserna som hör framtiden till och arbetet kring att öka användningen och 
kännedomen om e-böcker lyfts fram i dokumentet. Generellt i dessa beskrivningar av 
utvecklingen märks en positiv anda inför ett alltmer digitalt medieutbud och som ett 
viktigt strategiskt steg för UH-biblioteken. I vissa fall konkretiseras fördelarna, såsom 
LNU (12):

”Ett fokus är prioriteringen av e-medier framför tryckta. De ger 
snabbare leveranser, är tillgängliga oberoende av tid och plats, ger i 
många fall möjlighet till flera samtidiga användare, lägre 
hanteringskostnader och ett minskat behov av förvaring.” (LNU, 12, s.
8)

På liknande sätt ger HIG (9) uttryck för detta och satsar på elektroniska medier då dessa 
”kan nås av studenter och personal när och var som helst på dygnet”. Även i UMU (5; 
6) kommer detta till uttryck genom beskrivningar såsom att arbeta för ökad 
tillgänglighet till bibliotekets litteratur oavsett var studenterna befinner sig. Ett 
arbetssätt kring medier, som kommer till uttryck av flertal undersökta dokument (MIUN
1; 2; UMU 6; LU 14; SU 17; MAH 24), är att tillämpa användarstyrt förvärv, eller PDA 
(patron driven acquisition) vilket enligt MAH (24) innebär att biblioteket köper in eller 
ger åtkomst till resurser som aktivt efterfrågas av användaren. MIUN (2) uttrycker det 
som att ett stort antal e-böcker gjorts tillgängliga på detta sätt och det tycks vara en 
fungerande strategi just för att främja användandet av e-böcker.

Prioriteringen av e-resurser kommer till uttryck i flertal dokument såsom MIUN (1), (2),
LNU (11), LU (14), MAH (24) och LTU (27), i varierad detaljrikedom. Det som jag 
uppfattar som mest särskiljande är hur flera av de största lärosätena, som trots att de i 
dokumenten uttrycker ett främjande av e-resurser, inte är lika benägna att också 
precisera fördelarna och anledningen till att stödja denna utveckling. Detta 
förhållningssätt kommer ofta i uttryck i mer vaga formuleringar. Med detta sagt så kan 
det också tolkas som att fördelarna med utvecklingen mot en digital samling är 
underförstådd och inte explicit kommer till uttryck i just dessa dokument. Som alltid 
finns undantag såsom exempelvis från ett av Sveriges största lärosäten, Stockholms 
universitet, i (17) uttrycker en strategi med ”Biblioteket ger användarna snabb åtkomst 
till informationsresurser”, vilket både sätter den moderna användaren i fokus och 
samtidigt ger uttryck för de mer precisa fördelarna med elektroniska resurser. Detta tar 
sig också i uttryck i de förändringar som gjorts för att genomföra denna strategi samt 
resultatet av detta:

”Förändringarna har resulterat i att det fysiska förvärvet nästan 
reducerats till hälften (9769 fysiska titlar 2014) jämfört med 
föregående år, samtidigt som förvärvet av e-böcker nära fördubblats 
(283670 e-titlar 2014).” (SU, 17, s. 6)
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Tydligt är att Sveriges UH-bibliotek på flera sätt, och med olika sätt att uttrycka dessa, 
arbetar alltmer mot en digital samling. Denna samling utgör i mångt och mycket 
huvudsyftet med bibliotekens webbplats och i synnerhet den digitala katalogen men det 
framkommer av resultatet av min analys att flera andra aspekter av det digitala 
biblioteket också lyfts fram. Dessa olika uttryck för det virtuella biblioteket och de 
tjänster som som kan förmedlas i detta utgör ämnet för nästa tema.

5.1.2 Det virtuella biblioteksrummet

Som jag ser det så är ett fokus på en digital lärmiljö och en målsättning med ett 
bibliotek som är anpassat för en sådan miljö också ett tecken på vilka villkor som råder  
för distansstudenter och ett i övrigt mer flexibelt sätt att använda biblioteket, dess 
resurser och tjänster. I de dokument jag studerat har olika sätt att komma till uttryck i 
detta noterats. Det finns tydliga tendenser där det virtuella biblioteksrummet jämställs 
med det fysiska enbart i rubriker men där det fysiska biblioteksrummet fortsatt är 
centralt i den löpande beskrivningen av arbetet och verksamheten. Exempelvis LU (14; 
15) där ett mål i den strategiska planen innebär att biblioteket ska ha en viktig roll i 
studenters lärprocesser samt de fysiska och virtuella lärandemiljöerna. Däremot framgår
inte tydligt på vilka sätt biblioteket har eller ska satsa på den virtuella miljön utan det är 
just det fysiska biblioteket med frågor gällande utökade öppettider och fler tysta 
läsplatser som tas upp. Dessa frågor kan gott vara det som studenterna har efterfrågat 
och min mening i detta är inte att döma utan att visa på hur det virtuella 
biblioteksrummet ofta tycks framstå som av ytterst vikt och framhävs i dokumenten 
men inte alltid på en konkret nivå. Undantag finns dock, som MIUN (1) som tillhör ett 
lärosäte som beskriver sig med ett uttalat fokus på e-lärande. Detta fokus ska också 
genomsyra bibliotekets verksamhet och det framgår också tydligt i exempelvis 
formuleringen:

”Prioriteringen av det digitala biblioteket ligger helt i linje med 
lärosätets utbildningsstrategi. När lärosätet fokuserar på utvecklingen 
av e-lärande så ser man en framtid där man inte gör skillnad mellan 
distansstudenter och campusstudenter utan tänker att de lösningar som
framarbetas riktar sig till samtliga studenter – och lärare. Sett så är 
kopplingen och parallelliteten med att inte göra en åtskillnad mellan 
campusbibliotek och det ”digitala” självklar.” (MIUN, 1, s. 3)

MIUN (2) ger också uttryck för hur lärande- och resurscentrum (LRC) alltmer blivit en 
integrerad del av biblioteket. Biblioteket och LRC har som mål att öka kvaliteten inom 
e-lärande och säkerställa kvaliteten på distansutbildningen. En del i detta arbete kommer
till uttryck med en ny lärplattform för ökad likvärdighet i kursverksamheten och i 
utvecklingen av ett digitalt campus/e-campus. Samarbetet mellan LRC och biblioteket 
anses viktigt i hur den pedagogiska funktionen som biblioteket och bibliotekarierna kan 
ha för ett nätbaserat lärande. De digitala tjänsterna får också stort utrymme där det 
framgår att mycket satsningar har gjorts på utvecklingen av en ny webbmiljö som ska 
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underlätta för navigering och sökhjälp i bibliotekets virtuella miljö. Exempelvis hur 
söktjänsterna kan anpassas och tillgängliggöras via smarta telefoner och surfplattor. 
Likaså i UMU (6) beskrivs hur de ska arbeta med ”...utvecklingen av studiemiljöer på 
hela campus såväl som utvecklingen av de virtuella lärmiljöerna”. Vilket enligt 
dokumentet har resulterat i bland annat utvecklingen av lärplattformen för undervisning 
och lärande.

Det finns andra liknande formuleringar kring det virtuella biblioteket, såsom LTU (27) 
som liksom MIUN ingår i ett samarbete med lärande- och resurscentrum i syfte att 
samla och tillgängliggöra alla tjänster och service i en enhet. Denna enhet ska vara 
oberoende av tid och rum och såväl i fysisk som digital form med användarens behov i 
centrum. Detta kommer exempelvis i uttryck genom formuleringen:

”Det är viktigt att denna satsning sker både fysiskt och digitalt... ...Ett 
virtuellt kompetenscentrum med en enda ingång till de tjänster som 
biblioteket erbjuder är inte låst i tid och rum, utan alltid tillgänglig. 
Detta är centralt i en tid då tillgången till elektroniska 
informationsresurser inte är begränsad till våra öppettider.” (LTU, 27 
s. 4-5)

Andra exempel där biblioteken uttrycker sin verksamhet i förhållande till det virtuella 
biblioteksrummet går att finna bland annat i LU (15) som lyfter att de fått en ny virtuell 
informationstjänst. LNU (11) med målet att utveckla både fysiska och digitala lär- och 
mötesmiljöer. HIG (9) som är bland de lärosäten som fokuserar mest på dessa frågor 
och exempelvis poängterar vikten av att skapa likvärdighet för distans- och 
campusstudenter när det avser handledning och stöd, vilket innebär att biblioteket 
behöver bygga ut det nätbaserade stödet. MAH (24) uttrycker målbilden att 
informations- och IT-supporten ska vara tillgänglig i både bibliotekets öppna 
studiemiljö liksom på nätet. En strategi som framgår av dokumentet är att:

”utveckla digitala supporthjälpmedel som komplement till 
användarservice som erbjuds på plats i de fysiska biblioteken” (MAH,
24, s. 8)

 

Liksom i beskrivningarna för prioritering av e-resurser är det väldigt variationsrikt i 
fråga om tydlighet och den konkreta nivå som arbetet kring det virtuella biblioteket 
beskrivs. Utvecklingen av det digitala biblioteket och bibliotekariernas service är 
generellt sett viktigt för alla UH-bibliotek och olika åtgärder, planer och uttryck för 
denna verksamhet framträder i dokumenten men som sagt av varierad karaktär.

Spridningen tycks återigen luta åt att de bibliotek tillhörande de största lärosäten har en 
mindre konkret framtoning vad rör verksamheten i jämförelse med de yngre lärosätena. 
Detta är den generella tolkningen och undantag finns som exempelvis Umeå 
universitetsbibliotek (5; 6) som tillhör ett av Sveriges största lärosäten men också har en
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stor andel distansstudenter vilket till viss del framgår i de dokument som jag undersökt. 
Exempel på detta är UMU (6) där den pedagogiska utvecklingen för bibliotekarierna 
framhävs och i detta prioriteringen av e-lärande. 

5.1.3 Bibliotekariens pedagogiska roll

Ett annat tema som kan kopplas till området är det pedagogiska inslaget och den 
pedagogiska bibliotekarierollen. Exempelvis uttrycker LTU (27) hur de ska bredda 
användarundervisningen i informationskompetens i mer flexibla former genom att satsa 
vidare på öppna lärobjekt på både svenska och engelska. Det framgår att den moderna 
multimodala miljön ställer nya krav på personalens kompetens. Biblioteket/LRC kan 
här agera genom att samla in och analysera användarnas behov av IT-stöd för det 
flexibla lärandet och i de flexibla läromiljöerna och på så vis ge uttryck för hur den 
pedagogiske bibliotekarierollen kan förhålla sig till distansstudenter och i ett nätbaserat 
lärande. En formulering som LTU (27) ger som bekräftar detta lyder:

”Vi ska erbjuda dialogrum för att inspirera, praktisera, utvecklas och 
ge bekräftelse i pedagogiska frågor. Med våra samlade kompetenser 
ska LRC fungera som ett aktivt stöd till det pedagogiska arbetet på 
institutionerna” (LTU, 27, s. 9)

MAH (24) uttrycker också hur det pedagogiska arbetet i en digital miljö kan utvecklas 
och menar att en strategi för biblioteket är att vidareutveckla digitala supporthjälpmedel 
som kompletterar dess platsbundna användarservice. MIUN (2) är ett av få dokument 
som uttryckligen beskriver hur likvärdig undervisning för campus- som distansstudenter
kan utvecklas:

”För att bli bättre på att stödja distansstudenters undervisning i 
informationssökning har vi haft utvecklingstider för att utveckla vår 
kunskap inom Adobe Connect. Vi arbetar också med att skapa en 
bibliotekskurs, innehållande olika lärobjekt, i Moodle (lärosätets 
lärplattform, min not.) samt har chatten öppen kvällar och lördagar.” 
(MIUN, 2, s. 9)

Vidare i MIUN (1) framgår under rubriken för undervisning och information att 
biblioteket/LRC ska ”- ta ett samlat grepp kring vår kundtjänst som skall: vara 
tillgänglig för distansstudenter...” Likaså uttrycker flera bibliotek i sina 
verksamhetsdokument hur målet är att alla studenter ska erbjudas undervisning i 
informationssökning. UU (22) är ett exempel som lyfter detta men inte klargör om detta 
också avser distansstudenter. Genom formuleringen ”alla” bör det rimligtvis vara så att 
även distansstudenter är inkluderade men övriga formuleringar i dokumentet ger inte 
intrycket av att en nätbaserad eller mer flexibel form av handledning eller undervisning 
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är vad som avses. Detta är fallet för flertal av de dokument jag studerat såsom LU (15) 
som berättar om årets verksamhet:

”Antalet undervisningstillfällen har ökat under året liksom antalet 
deltagare i dem. Utöver regelrätt undervisning erbjuder biblioteket 
även tjänsten ”Boka en bibliotekarie” för handledning enskilt eller i 
mindre grupper. Denna tjänst har ökat i popularitet...” (LU, 15, s. 13)

Formuleringen ovan ger, med hänsyn till övriga kontexten, inte intrycket av att syfta till 
studenter på annan plats än det fysiska biblioteket. Även om jag tror att biblioteket 
erbjuder service till de studenter som efterfrågar den är det inte vad som tycks prioriterat
att lyfta fram i detta sammanhang. Andra exempel som HIG (9) tar upp hur 
undervisning i informationssökning bör göras obligatoriskt för alla studenter på grund- 
och avancerad nivå. Inte heller här framgår att detta avser distansstudenter men genom 
dokumentets övriga formuleringar med mål och planer framgår att distansstudenter 
prioriteras och inkluderas troligtvis i denna formulering. Men som sagt så är det mer 
svårtolkat i flera andra fall av formuleringarna i dessa verksamhetsdokument. Då de 
flesta bibliotek tycks lägga stor vikt vid att nå ut till alla studenter men vilka alla är och 
på vilka sätt, och i vilken miljö som avses, är ofta mer otydligt. 

I LU (14) framkommer att teamet som arbetar med pedagogik, service och miljö satsar 
på bibliotekets service och studiemiljö, såväl fysisk som virtuell genom att exempelvis 
kvalitetssäkra arbetet med bemötandet gentemot användare i båda dessa miljöer. Vidare 
uttrycks hur den nya chattfunktionen fungerar som en kommunikationskälla och är 
viktig i aspekter som tillgänglighet och välkomnande i den virtuella miljön. Vidare i 
detta dokument tydliggörs vikten av biblioteket som pedagogisk resurs: 

”Det fysiska och virtuella biblioteksrummet är viktiga platser för 
kunskapande och informellt lärande, bemannade med kompetent och 
kvalificerad personal, som alltid utgår från användarens 
differentierade och individuella behov.” (LU, 14, s. 8)

I MIUN (2) tas termen blended learning kortfattat upp, vilket innebär en blandad 
lärmiljö med såväl fysiska som digitala inslag. HIG (9) tar upp termen flipped 
classroom vilket vittnar om inställningen till en alltmer utvecklande lärmiljö, såväl 
fysisk som digital och där biblioteket och dess bibliotekarier kan ha en roll att spela. 
Flipped classroom beskrivs som en slags metod av blended learning som syftar till att 
utveckla nya undervisningsmetoder genom ny teknik och förnyade lokaler. Målen med 
detta beskrivs bland andra som att ”Utveckla och prova nya undervisningsmetoder och 
digitala verktyg” samt att ”Sammanfoga distans och campuskurser till hybridkurser”. 
Även i LU (14) nämns termen men inte vidare hur metoden tillämpas av biblioteket 
eller lärosätet. Därtill berör LU (15) MOOCs9 och hur ett verksamhetsområde varit 
representerat i projektgruppen för just universitetets MOOC satsning.

9   I avsnitt ”Bakgrund till distansutbildning” ges en vidare förklaring till termen MOOC
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Som sagt så är de teman som jag redogör för i mångt och mycket överlappande och att 
helt särskilja kategorierna för de digitala informationsresurserna, det virtuella 
biblioteket och den pedagogiske bibliotekarierollen i den virtuella miljön är inte bara 
besvärligt utan ofta omöjligt utifrån dessa dokument. Min tanke med dessa teman är att 
presentera resultatet genom en så tydlig bild som möjligt av hur dessa aspekter av 
verksamheten kommer till uttryck i bibliotekens verksamhetsdokument och på webben.

 

5.2 Bibliotekens information till distansstudenter via webben

Efter att ha gjort upprepade genomläsningar av utskrifter ifrån samtliga bibliotekssidor, 
inom ramen för de kriterier jag redogjort för i urval, har jag sammanställt sju kategorier 
som utgör innehållet på dessa sidor. 

I generella drag så uppfattar jag att de ingångar som på en explicit nivå riktar sig till 
distansstudenter via bibliotekens webbplatser inte förmedlar den satsning och tyngd för 
bibliotekens digitala och flexibla service som så ofta kommer till uttryck i de 
verksamhetsdokument som jag undersökt. Det finns flera viktiga synpunkter att ha i 
beräkning i detta. Den främsta är att distansstudenter liksom alla andra studenter 
vanligtvis har full tillgång till bibliotekens hela webbplatser med all den service och 
information som där erbjuds. I detta ljus kan det nästan tyckas löjeväckande att ens 
analysera enskilda fragment (eller hyperlänkar) från dessa sidor, inte minst i en 
kvalitativ innehållsanalys som till sin natur bör framhålla kontextens betydelse för 
innehållet. Med detta i åtanke tycker jag ändå att det är intressant att presentera 
resultatet ifrån dessa sidor. 

1. Konto

Denna kategori är närvarande på samtliga sidor, utöver DU (8), UU (23) och HIG (10) 
där de två förstnämnda bibliotekssidorna som sagt inte haft egna ingångar för 
distansstudenter. Till denna kategori hör hemma information om hur studenterna kan få 
sitt lånekonto och/eller lånekort. Resultatet visar att detta antingen blir hemskickat eller 
fås på plats och vanligtvis genom att fylla i en ansökan, som exempelvis MIUN (4), 
LNU (13), KAU (30) och LU (16). Det är något förvånande att högskolan i Dalarnas 
bibliotek (DU), tillhörande ett lärosäte med ett så uttalat fokus på nätbaserade studier, 
inte tillhandahåller mer riktad information till distansstudenter. Den sida som ingått i 
min analys är ”Nätbaserade studier” och länkar förvisso till bibliotekets sida samt till 
”studieteknik” men ger inte mer än övergripande information om hur det praktiskt 
fungerar att studera nätbaserat och fördelarna med detta. UU (23) ger på sidan ”Åtkomst
till bibliotekets e-resurser hemifrån” dock information om hur inloggning sker. HIG 
(10) med sidan ”Distansstudier/Flexibelt lärande” är den sida som sticker ut mest i 
originalitet. Med rubriker som ”Videokonferenser”, ”Webbaserade kurser” och 
”Webbföreläsningar” märks ett helt annat nytänk vad gäller hur servicen kan riktas till 
denna målgrupp via webben. Däremot så framkommer inte de mer vedertagna bitarna 
såsom ”Konto” på denna sida. Vilket gott kan bero på att denna information förmedlas 
på annat håll och informationen som jag analyserat helt enkelt är utvecklad mer utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv med tjänster och service i fokus.
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2. Lån

För denna kategori ingår information som uttrycker hur studenterna kan låna och 
beställa böcker och artiklar/artikelkopior samt information gällande lånetiden, att låna 
om materialet och föreningsavgifter. Det varierar i viss utsträckning var tyngden finns 
och hur knapphändig eller utförlig informationen är men inslag av denna kategori finns 
närvarande på samtliga sidor som jag undersökt. Exempelvis är det relativt utförlig 
information i LTU (29) där såväl beställning, lämna tillbaks, lånetid och 
förseningsavgift utgör egna rubriker emedan exempelvis UMU (7) som i princip enbart 
hänvisar till studentens lokala folkbibliotek och fjärrlån gällande fysiskt material inte 
alls ger samma rikliga upplysningar. 

3. Fjärrlån

Fjärrlån behandlas av de flesta biblioteken i varierad form. Det vanliga är att hänvisa till
studentens lokala bibliotek för att de ska förmedla böcker men flera skickar också 
fjärrlån hem till studenterna. Exempel på en mer pedagogisk framtoning än i andra fall  
ges genom LTU (29) med formuleringen:

 ”...vi lånar även in fjärrlån för distansstudenter och skickar böckerna 
hem. Tyvärr kan lånetiden för fjärrlån bli ganska kort ibland eftersom 
tiden för postgång räknas av från lånetiden”. (LTU, 29)

 

En gemensam nämnare för de flesta är att det framgår att studenten själv får betala 
portot när fjärrlånen ska returneras, i de fall där biblioteken skickar fjärrlån, som 
exempelvis MAH (26) ”När du är klar med boken skickar du själv tillbaka den till oss. 
Du betalar då returportot.” eller LU (16) ”Om du inte har möjlighet att komma till 
våra bibliotek kan du få böcker hemskickade utan annan kostnad än returportot.”.

4. Handledning

Inte på fullt lika många bibliotekssidor förmedlas användarservice och handledning till 
distansstudenter. Ett exempel som gör detta är KAU (30) som utöver länkar till 
studieverkstad med sökhjälp och skrivhandledning länkar till lärosätets 
referenshanteringssystem. Även UMU (7) erbjuder flertal länkar såsom sökhjälp och 
guider, skriva uppsats, studieverkstad och fråga biblioteket. Handledning i 
informationssökning finns också att tillgå via LNU (13), likaså länk till studieverkstad 
och lärosätets ämnesguide. MAH (26) är något mer sparsam men förmedlar frågan 
”Behöver du hjälp med informationssökning? Fråga via chatt eller e-post, eller boka en
tid för handledning.”. Även LTU (29) förmedlar sin pedagogiska service med uttrycket 
att studenten kan kontakta biblioteket:

 ”Välkommen att kontakta oss för handledning! Vi kan hjälpa dig med 
att formulera sökfrågor, välja relevanta databaser samt att använda rätt
sökteknik. Vi hjälper dig även med att skriva och tolka referenser.” 
(LTU, 29)
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HIG (10) är som sagt särpräglade i sin service och erbjuder en egen stödfunktion med 
kontakttelefon och e-post: 

”Trots att studenter som läser på distans inte finns på plats vid 
Högskolan har de alltid möjlighet att få hjälp och stöd i sina studier... 
…Har du frågor kring distansteknik, kontakta Learning Center!” 
(HIG, 10).

Det finns också exempel som inte förmedlar någon typ av handledning eller 
undervisning via dessa sidor. Däribland LU (16) som dock består av en samlingssida 
som i mångt och mycket hänvisar till respektive ämnesbibliotek där studenten hör 
hemma. Dessa ämnesbibliotek har inte analyserats i min studie och servicen som 
förmedlas via dem kan säkerligen vara mer utvecklad. Även MIUN (4) är mycket 
knappa i att förmedla handledning till distansstudenter via webbingången för 
distansstudenter. Med detta sagt vill jag återigen poängtera att min analys inte är ett 
försök att utvärdera bibliotekens service utan att undersöka specifika delar av 
webbplatserna. För dessa delar eller ingångar kan det finnas skäl att vidareutveckla 
innehållet för att på ett så bra sätt som möjligt förmedla de visioner som 
verksamhetsdokumenten ofta ger uttryck för.

5. Distansåtkomst

Även förmedlingen av information kring distansåtkomst är ofta närvarade på 
bibliotekens webbplatser. Detta förmedlas exempelvis med rubriker (och oftast 
hyperlänkar) som ”Tillgång utanför universitetet” (KAU 30), ”E-böcker, artiklar, 
databaser och tidskrifter utanför campus” (UMU 7) ”Informationssökning hemifrån” 
(LNU 13) och ”sök i bibliotekets databaser hemifrån” (MAH 26). Det textuella 
innehållet kring detta är vanligtvis snarlikt utformad bland de olika biblioteken. 

6. Användbara länkar

Alla webbingångar i kartläggningen förser studenterna med hyperlänkar av olika slag. 
Oftast är den informationen som förmedlas via dessa webbingångar en slags 
länksamling. Dessutom har flertal sidor vidare information med användbara länkar, 
länkar med relaterad information eller genvägar av andra slag. MIUN (4) utmärker sig 
till viss del genom att länka till externa sidor med vidare information om just 
distansstudier och nätstudier.  

7. Kontaktinformation

Denna kategori går inte att utveckla så mycket utan är mest ett konstaterande att 
uppgifter för att, på olika sätt, komma i kontakt med biblioteket förmedlas till 
distansstudenter via dessa webbingångar. Vanligast är att hänvisa till en e-postadress 
men också telefonnummer och chatt förekommer i förekommande fall. HIG (10) som i 
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större utsträckning än de flesta andra förmedlar information om flexibelt lärande  
förmedlar kontaktuppgifter till Learning Center Support, som är lärosätets 
supportfunktion för området flexibel utbildning på distans.

6 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring mina resultat utifrån tidigare presenterad 
forskning samt teorin om transaktionellt avstånd10 med de tillhörande begreppen dialog, 
struktur och autonomi. Utöver detta ska jag inledningsvis, med utgångspunkt i resultatet
av min studie, belysa de forskningsfrågor som jag ställt upp för studien.

• Hur beskrivs bibliotekens arbete mot distansstudenter i bibliotekens offentliga 
verksamhetsdokument? 

Den explicita informationen där begreppen distansstudent eller distansutbildning 
förekommer i det empiriska materialet är mycket varierad. I många fall påträffas dessa 
överhuvudtaget inte. I andra står de nära nog som centrala komponenter i utformningen 
kring verksamheten. Föga förvånande ger de verksamhetsdokument från bibliotek som 
är kopplade till lärosäten med hög procentuell andel distansstudenter i mycket högre 
utsträckning uttryck för sin verksamhet i förhållande till dessa studenter. Resultatet visar
också att dessa (främst MIUN, LNU, HIG) inte bara ger uttryck för detta utan också 
tycks stå i relation till en nätbaserad biblioteksmiljö på ett mer tydligt och konkret sätt. 
Resultatet visar dock att samtliga bibliotek lägger stor vikt vid biblioteket i en 
nätbaserad miljö med den digitala samlingen i fokus. Men där somliga 
verksamhetsdokument tillämpar ett mer generellt förhållningssätt i detta, konkretiserar 
andra verksamheten i denna miljö och med dessa resurser. Min tolkning utifrån 
resultatet är dock att den utveckling som i princip samtliga bibliotek ger uttryck för i 
sina berättelser, planer, mål och visioner både direkt och indirekt gynnar studier på 
distans. Det är också detta som jag uppfattar som viktigast att belysa. Att, trots att 
distansutbildning som fenomen eller specifik utbildningsform, inte i sig kommer till 
uttryck så förmedlas bilden av att biblioteksverksamheten i mångt och mycket anpassas 
efter just studier på distans med användare på distans. Denna utveckling kan också i sig 
skapa likvärdighet för de olika utbildningsformerna då de elektroniska resurserna 
främjas och it-baserad kommunikation framhävs.

• Vilka pedagogiska funktioner kopplade till distansstudenter och till ett 
nätbaserat lärande aktualiseras där?

I mångt och mycket så belyser min analys denna fråga genom det tema11 som 
frambringats i resultatet. Biblioteken uttrycker i regel en stor entusiasm kring det 
nätbaserade arbetet med exempelvis utveckling av användarundervisning och digitala 
verktyg. Återigen är det variationsrikt i hur konkret detta arbete framstår. Utifrån 

10 Se avsnitt ”Teori”.
11 Se rubrik ”Bibliotekariens pedagogiska roll” under ”Resultat”.
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resultatet kan i vart fall två vitt skilda sidor av detta ta form. Dels finns det en aspekt i 
detta som ger sken av att den pedagogiska rollen i en digital miljö enkom framhävs för 
att det förväntas av det moderna biblioteket. Det som istället speglar uttrycken för 
verksamheten är inom ramen för det klassiska fysiska biblioteket och de pedagogiska 
inslagen där. Å andra sidan kommer uttryck fram som visar att UH-biblioteken både 
likställer men också framhäver service och tjänster via den digitala miljön. Det är inte 
heller alltid så att verksamhetsdokumenten från ett visst lärosäte och bibliotek alltid 
vidhåller sig på ena sidan utan dessa kan pendla beroende av specifikt område och 
fråga. 

Men det är ändå i entusiasmen inför utvecklingen som överlag uttrycks av samtliga 
biblioteken som är det mest intressanta att framhäva eftersom biblioteken således ställer 
sig i en relation med dess målgrupper som känns förankrad i verkligheten. Genom att, 
på konkret eller abstrakt nivå, förhålla sig till och betona vikten av att utveckla 
verksamheten i flexibla former med handledning, undervisning, tillgång till dialog och 
information skapar UH-biblioteken och den pedagogiske bibliotekarierollen 
förutsättningar för att utvecklas i samspel med utvecklingen för målgrupperna och deras
kontext.

• Hur förmedlas bibliotekens pedagogiska roll mot distansstudenter via 
bibliotekens webbplatser? 

- Hur förhåller sig det som uttrycks i verksamhetsdokumenten med bibliotekens 
funktion så som den förmedlas via dess webbplatser?

Innehållet på de flesta av dessa webbingångar på bibliotekens webbplatser är ganska 
likartade varandra. Den information som riktas via specifika ingångar för 
distansstudenter är enligt min tolkning i det närmsta normerande och praxisproducerade.
Viss variation finns men innehållet är i mångt och mycket snarlikt där endast ett fåtal, 
såsom HIG (10) sticker ut. Analysen visar att biblioteksverksamheten på så många sätt 
tycks gå hand i hand med ett flexibelt förhållningssätt till tid och rum. Därför framstår 
den knappa informationen som något förvånande. De uttryck för det virtuella 
biblioteksrummet och den pedagogiska bibliotekarierollen som framkommer av 
dokumenten syns inte till i de webbplatser som jag undersökt. Biblioteket framstår här 
istället som oföränderligt och något förutsägbart i jämförelse. Däremot kan detta i sig 
inte tolkas som att biblioteken brister i sin förmedling av service mot målgruppen 
eftersom webbplatserna i många fall är fullmatade av information, 
användarundervisning och guider av olika slag fast via en annan ingång på webbplatsen.

Det kan till viss del också tolkas som att vissa av de lärosäten och bibliotek som i mångt
och mycket uttrycker en slags strävan efter att jämställa och skapa likvärdighet 
gentemot campus- och distansstudenter i sina verksamhetsdokument också förmedlar 
sin service i denna anda. Genom att inte göra så stor skillnad på de olika studenterna 
och därför tillhandahålla relativt knapp information specifikt riktad till en viss grupp, 
skapas också likvärdighet då bibliotekets webbplats i sin helhet är att ta del av för 
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samtliga studenter. Däremot haltar detta resonemang något när det kommer till de 
verksamhetsdokument som inte i speciellt stor utsträckning uttrycker sin verksamhet i 
relation till distansstudenter. Med logiken ovan så torde mer omfattande och pedagogisk
information förmedlas till distansstudenter via de bibliotekens webbplatser som inte ger 
så stort uttryck för dessa i sina dokument. Så är dock inte fallet. 

Den kategori som jag kallar distansåtkomst12 i resultatet är en av de kategorier som 
kommer till uttryck i allra högsta grad för biblioteken på webbplatserna. Detta går enligt
mig hand i hand med prioriteringen och främjandet av bibliotekens elektroniska 
informationsresurser. Med denna tolkning så förhåller sig också 
verksamhetsdokumenten och webbplatserna till varandra på ett rimligt sätt vad avser 
just dessa aspekter. 

En annan intressant iakttagelse från resultatet är att ett flertal biblioteks webbplatser 
informerar att studenten själv behöver betala returportot vid återsändning av lånat 
material. Denna aspekt av information är intressant utifrån Harnesk (2002, s. 12) studie 
som just identifierat returkostnaden för distansstudenter som en del i ett problemområde
som behöver hanteras för att åstadkomma lika villkor mellan studentgrupperna. Detta 
går således inte hand i hand med uttrycken i verksamhetsdokumenten kring 
likvärdighet. En del i problematiken löses dock på grund av ökningen av elektroniska 
informationsresurser.

6.1 Diskussion teoretiska begrepp

Utifrån de teman och kategorier som frambringats ur analysen och som presenterats som
resultatet för min studie går det att beakta hur begreppen ifrån teorin om transaktionellt 
avstånd; Dialog, struktur och i viss mån autonomi framstår och förhåller sig till 
resultatet. Utifrån begreppet dialog, såsom det förstås enligt teorin (Moore, 1993, s. 24),
är det påtagligt att den teknologiska utvecklingen haft stor effekt på möjligheterna att 
minska det transaktionella avståndet. Avseende bibliotekens förhållningssätt till modern 
kommunikationsteknik finns en positiv inställning till olika kommunikationskällor för 
handledning och annat stöd eller service via exempelvis chatt/telefon och interaktion via
lärosätenas lärplattform. Detta ger möjlighet till kommunikation som kan ske direkt (i 
realtid), vilket bidrar dels till ökad potential för dialog men också för en mer ledig 
struktur. Detta kan leda till en minskning av det transaktionella avståndet. Vad som är 
viktigt att notera är att de tekniska möjligheterna bara underlättar detta. En rad faktorer 
påverkar om dialog verkligen skapas (ibid, s. 25). 

Några bibliotek uttrycker också hur den nätbaserade användarundervisningen ska 
utvecklas och via bibliotekens webbplatser finns i förekommande fall guider, 
handledningar och så vidare att tillgå. Detta är såklart väldigt bra och troligtvis 
användbart både för distansstudenter som för alla andra studenter. Men dessa erbjuder i 

12 Se rubrik ”Distansåtkomst” under ”Resultat”.
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regel inte mer än en envägskommunikation och är således att betrakta som högst 
strukturerade och i mångt och mycket i avsaknad av utrymme för dialog. Studentens 
autonomi (Moore, 1993, s.31), dennes grad av självständighet, påverkar här hur väl 
dessa resurser tas emot. Om flexibla kontaktvägar erbjuds i direkt anslutning till de 
nätbaserade undervisningsresurserna så kan dialog bli möjlig och strukturen för helheten
av upplägget bli mer ledig. Om det exempelvis framkommer i en webbguide att 
studenten kan kontakta biblioteket via olika kommunikationsvägar för att ställa frågor 
som uppstått så erbjuds dialog. Om de därigenom också erbjuds handledning hur de 
exempelvis kan applicera sitt ämne i relation till det som tagits upp i guiden så påverkas 
struktur, som blir anpassningsbar. Detta kan också kopplas till ett problemområde för 
bibliotekarierna som arbetar gentemot distansstudenter. Problemet med att nå ut med sin
service till distansstudenter (Goodson, 2001; Huwiler, 2015; Whal et al, 2013; Slade, 
2004), vilket också kan påverkas i positiv mening genom detta. 

Resultatet i min studie visar ändå att det finns god potential för biblioteken även vad 
avser begreppet struktur eftersom möjligheterna till dialog ofta, men inte alltid, också 
leder till att strukturen löses upp (Moore, 1993, s. 27). Ett exempel där en potentiellt 
ledig struktur inte nödvändigtvis leder till mer dialog är om bibliotekarien i sin 
handledning inte ger utrymme för distansstudenten att ställa frågor och interagera. Det 
är orimligt att uttala mig om huruvida bibliotekarierna gör detta men det är viktiga 
aspekter i begreppen att beakta för de bibliotekarier som vill påverka det transaktionella 
avståndet i rätt riktning. Eftersom personlig service i realtid, om än under en begränsad 
tid på dygnet, erbjuds i någon form av de flesta bibliotek i studien kan förhoppningsvis 
studenten vara delaktig i hur upplägget, innehållet och utformningen ter sig vid 
exempelvis en handledning via skype. I den visionen finns både stort utrymme för 
dialog och samspel, strukturen är inte statisk och graden av studentens autonomi är inte 
avgörande för hur det transaktionella avståndet kan minska mellan bibliotekarien och 
studenten.

I resultatet framstår också inköpsmodellen PDA (patron driven acquisition) som en 
mycket använd och fungerande modell för biblioteken. Denna modell påverkar i sin tur 
strukturen för bibliotekens samling med de elektroniska informationsresurserna 
eftersom den gör inköpen anpassningsbara. Detta är ett exempel där en ledig struktur, 
om än inte kopplat till just undervisning, leder till minskning av det transaktionella 
avståndet enligt min tolkning. Studenterna medverkar dessutom genom dessa inköp till 
hur bibliotekets samling utvecklas.

En viktig aspekt som syns i mitt resultat är hur vissa bibliotek har ett väl utvecklat 
samarbete med lärande- och resurscentrum, vilket tycks påverka bibliotekets arbete i 
allra högsta grad. Utöver att det, enligt den tidigare forskningen (ACRL, 2008; Huwiler,
2015; Whal et al, 2013; Slade, 2004; Harnesk, 2002), anses som ytterst viktigt av flera 
skäl att ha etablerade samarbeten för biblioteken och andra avdelningar på lärosätena så 
är det också ett sätt att nå ut till distansstudenter. Detta leder också till att öka chanserna 
för dialog och en mer ledig struktur.
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Genom de teman som frambringats i analysen; ”Digitala informationsresurser”, ”Det 
virtuella biblioteksrummet” och ”Bibliotekariens pedagogiska roll” går det att på flera 
sätt se goda möjligheter att minska det transaktionella avståndet. De aktiviteter som 
kommer till uttryck i UH-bibliotekens verksamhetsdokument är ofta av det slaget att 
både dialog och struktur kan påverkas i positiv riktning. Att diskutera studentens 
autonomi är inte helt enkelt i sammanhanget men erbjuds goda kommunikationsvägar så
kan möjligtvis studenternas informationskompetens(er) stärkas och med dessa även 
deras självständighet.

Eftersom modellen som presenteras utifrån de huvudsakliga begrepp som utgör teorin 
om transaktionellt avstånd graderar avstånd utifrån de enskilda deltagarna är 
transaktionellt avstånd en relativ och inte en absolut term. Det går således inte att med 
grund i min studie uttala sig om enskilda UH-bibliotek och i vilken grad det 
transaktionella avståndet kan finnas. Men det som mitt resultat visar med hjälp av den 
teoretiska ram som teorin om transaktionellt avstånd utgör är ändå potentialen som finns
i att förhålla sig utifrån begreppen för att skapa likvärdighet, marknadsföra biblioteket 
och dess tjänster och ta den pedagogiska bibliotekarierollen ännu ett steg framåt.

7 Slutsats 

Bland det mest tydliga som framgår av den sentida forskningslitteraturen som behandlar
området runt och kring studier på distans är hur uppluckrat, överlappande, mångtydigt 
och i utveckling området är. Detta kommer också fram i det material som jag analyserat 
som behandlar bibliotekets roll i detta. Studier på distans, nätbaserat lärande och det 
som vanligtvis benämns platsbunden undervisning går inte längre att särskilja på samma
villkor som tidigare. Mycket på grund av de digitala lärresurserna och den digitala 
lärmiljön som präglar mycket av den teoretiska undervisningen på universitet och 
högskolor idag. Men inte heller bara den akademiska undervisningen påverkas av 
utvecklingen. Kommunikation, interaktion och ett alltmer flexibelt sätt att förhålla sig 
till rummet, tiden och till olika informationsresurser påverkas av progressen och således
UH-biblioteken och dess verksamhet med den. 

Inledningsvis i detta arbete utgick jag i mångt och mycket ifrån ett förhållningssätt att 
biblioteken arbetar på ett specifikt sätt gentemot distansstudenter. Detta är i vissa 
avseenden fortsatt en korrekt uppfattning. Exempelvis genom de webbingångar som 
specifikt vänder sig till distansstudenter. Men då även studier på campus blir allt mer 
nätbaserat och distansbetonat, i den mening att platsen i flera avseenden inte längre 
fyller samma givna funktion, går det inte längre att utgå ifrån att distansstudenter och 
campusstudenter är två vitt skilda grupper av studenter. Enligt min analys har UH-
biblioteken ett uttalat fokus på elektroniska informationsresurser och digital 
tillgänglighet som i mångt och mycket följer samma mönster där utvecklingen inte 
enkom gäller för en viss målgrupp utan är en del av utvecklingen för biblioteken och 
bibliotekarieprofessionen.
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Fortsatt är det fysiska biblioteksrummet relevant och i högsta grad levande men 
samspelar helt och hållet med det virtuella biblioteket både ifråga om resurser som om 
kommunikation och interaktion med användarna. Det är följaktligen inte längre möjligt 
att helt särskilja distansstudenters behov ifrån andra studenters och det är inte heller helt
möjligt att särskilja UH-bibliotekens roll i en platsbunden eller virtuell miljö.  

8 Fortsatt forskning

Området som detta rör är i konstant rörelse och utveckling. Det finns således mängder 
av delområden som är ytterligt intressanta att studera vidare. Flexibla studier, 
distansstudenter och bibliotekets (digitala och analoga) pedagogiska roll i detta behövs 
studeras ur både studentperspektiv liksom professionsperspektiv. Exempelvis skulle en 
intervjustudie ur ett professionsperspektiv vara högst intressant. Detta för att få en djup 
bild av verksamheten och den pedagogiska rollen så som den upplevs av dagens 
svenska UH-bibliotekarier i en modern digital lärmiljö. Jag har studerat fragment av 
webbplatser och textuellt uttryck men att sätta detta resultat i samband med hur de 
yrkesverksamma faktiskt ställer sig inför olika problemområdena och möjligheter som 
ryms inom ramen för dessa skulle vara berikande. 

Att genomföra en observationsstudie kring hur verksamheten på UH-bibliotek faktiskt 
går till skulle vara spännande om än komplicerat, inte minst tack vare att det i mångt 
och mycket är den virtuella miljön som skulle behöva studeras. En studie kring 
interaktion, dialog och struktur i lärosätenas lärplattformar och/eller bibliotekens 
webbplatser skulle troligtvis även det vara fascinerande.

Så även skulle en analys, likt den jag genomfört, i större skala med interna och externa 
verksamhetsdokument och mer omfattande webbsideinnehåll vara upplysande i syfte att
anskaffa mer kunskap i detta område. Sannolikt så skulle en slags ”mixed method” av 
både tolkande kvalitativ liksom omfattande kvantitativ undersökning vara berikande, 
med både djup och bredd.  
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