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Abstract:   The purpose of this Master’s thesis is to investigate how a group of 

academic librarians perceive distance learners as a user group. We 
have in our study been influenced by phenomenography, which is 
both a set of theoretical assumptions and a methodology. The 
theoretical frame of reference consists of Carol Kuhlthau’s 
different levels of education and Michael Buckland´s information 
barriers. Using a qualitative method consisting of nine interviews 
with academic librarians and structural factor such as academic 
library policies, we have been able to conduct our study. The 
results of the study are presented in grouped categories of 
quotations that reflect various perceptions. The results of the 
analysis show that distance learners are perceived as a 
heterogeneous group living either in a sparsely populated area or 
in a larger city. The academic librarians have different perceptions 
of distance learners needs, their knowledge of computers, their 
study habits and their service demand. In their pedagogical role, 
several of the academic librarians implement a user perspective 
and they perceive their role as very important. Concerning 
Kuhlthau’s levels of education we have found that the lecturer is 
the pedagogical role that most of our informants fulfil. According 
to the recorded library policies, distance learners are entitled to the 
same service as students on campus. This is something, however, 
that does not completely correspond to our informants’ 
perceptions. Some informants agree, while others claim that they 
will never be able to achieve this since distant learners have 
different conditions compared to students on campus. Another 
perception is that the distance learners always get more service 
since they are always treated different to campus students.   
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1. Inledning 
 

1.1 Val av ämne 
 
Inspirationen till vår magisteruppsats kommer från en fempoängsuppsats som en av oss har 
skrivit.1 I uppsatsen undersöktes vilka behov distansstudenter har och hur biblioteken svarar 
mot dessa behov. Vi ville studera distansstudenter ur någon synvinkel men vi visste inte hur, 
därför skapade vi ett antal fokus. Vi började sedan försöka tydliggöra det fokus vi valt och 
frågade oss: Vad vill vi undersöka? Gudrun Thórsteinsdóttir som är doktorand i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås skriver i artikeln Folkbiblioteket 
och attityder gentemot studerande som användargrupp att folkbibliotekarierna är av 
uppfattningen att studenter, bland annat distansstudenter, tar mycket resurser i anspråk och att 
högskolebiblioteken borde ta ett större ansvar för dessa användare.2 Vi upplever att det har 
gjorts många studier som berör ämnet distansstudenter ur folkbibliotekets perspektiv men att 
det finns få gjorda studier inom bland annat kollegium tre där högskolebibliotekariernas 
åsikter om distansstudenter tas upp eller kommer fram. Vårt intresse som från början låg på 
enbart distansstudenterna försköts därför mot högskolebibliotekarierna och deras 
uppfattningar om distansstudenter. Högskolebibliotekarierna är de som arbetar gentemot 
distansstudenterna och de kan vara, som vi ser det, distansstudenternas länk till högskolan så 
högskolebibliotekariernas uppfattning av distansstudenterna är anser vi av intresse.3 Vårt 
syfte, våra frågeställningar och intervjufrågor har sedan utvecklats av den metodlitteratur vi 
läst och den metod vi valt.4 Användaren står i centrum i vår uppsats fast vi vill se på 
honom/henne med högskolebibliotekariernas glasögon och inte anlägga ett objektivt synsätt. 
Vi vill alltså med vår uppsats lägga fokus på högskolebibliotekariernas uppfattningar om 
distansstudenter som en användargrupp. 
 

1.2 Vår förförståelse 
 
Förförståelse är ett begrepp med hermeneutisk bakgrund som innebär att en individ tolkar 
eller förstår ett fenomen utifrån sina personliga förutsättningar.5 När vi började läsa in oss på 
ämnet gjorde vi det utifrån vår förförståelse. Det som tydligast skilde vår förförståelse åt var 
att en av oss hade varit i kontakt med ämnet tidigare. Det innebar att vår gemensamma 
förförståelse i början hade en bred spännvidd: från att se distansstudenter som en diffus och 
osynlig användargrupp till att uppfatta dem som en till antalet växande användargrupp som av 
folkbibliotekarier upplevs som problematiska med krävande och speciella behov. Vi var båda 
av den uppfattningen att distansstudenter utgjordes av kvinnor och män i medelåldern med 
fasta jobb och familj på annan ort som ser en chans att vidareutbilda sig. När det gällde 
högskolebibliotekarier hade vi ingen riktig uppfattning, vi upplevde dem som en 
svårdefinierad grupp. Hur arbetar de gentemot distansstudenterna och med vad? Vad anser de 
om distansstudenter? Detta saknade vi egentlig kunskap och förförståelse om.  

                                                 
1 Karlsson, Magnus, Pettersson, Jan-Ola & Rosell, Mikael 2003. Distansstudenter VS. Biblioteken: En 
litteraturstudie om hur distansstudenter förhåller sig till biblioteken och vice versa. 
2 Thórsteinsdóttir, Gudrún 1997. Folkbiblioteket och attityder gentemot studerande som användargrupp, s. 115f. 
3 McGill, Lou 2000. Any which way you can: providing information literacy support to distance learners, s. 103. 
4 Se kapitel 4. Metod. 
5 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1992. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 184ff. 
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1.3 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

1.3.1 Problemformulering 
 
Under de senaste åren har utvecklingen inom distansutbildning i Sverige gått allt fortare, 
speciellt sedan tillkomsten av Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och webbportalen 
Nätuniversitetet. Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och Bibsam har gjort ett antal 
projekt och utredningar om distansstudenter och distansutbildning, bland annat om kvalitén i 
IT-stödd distansutbildning och de svenska högskolebibliotekens tillgänglighet för 
distansstudenter. En pågående utredning är Utvärdering av biblioteksstöd till flexibel 
utbildning i högskolan: instruktioner och underlag till självvärdering. De högskolebibliotek 
som medverkar gör en självutvärdering av sin verksamhet som kommer att utgöra ett underlag 
för den kommande rapporten. Rapporten kommer att användas för att ta fram ett nationellt 
åtgärdsprogram för kvalitetskriterier för biblioteksstöd till flexibel utbildning.6 I en artikel i 
DF- Revy talar generaldirektören Mats Ericson om Nätuniversitetets roll i den statliga 
satsningen på IT-stödd distansutbildning. Han menar att i samband med satsningen så riktas 
fokus alltmer mot biblioteken, bibliotekarierna och frågan om informationskompetens samt 
litteraturförsörjning till studenterna.7 Ericson diskuterar även möjligheten att erbjuda tjänsten 
Jourhavande bibliotekarie som ett steg i att skapa mer flexibla studiemöjligheter.8 Av denna 
artikel och ovanstående nämnda utredningar kan vi utläsa en ökad medvetenhet och satsning 
på distansutbildning från myndighetshåll där högskolebibliotekarierna har en viktig roll. 
Eftersom distansstudenterna är en till antalet växande användargrupp9, som i allt större 
utsträckning rekryteras från alla delar av samhället10 ansåg vi det som angeläget att studera 
högskolebibliotekariernas uppfattningar om denna användargrupp, med fokus på vilka 
distansstudenterna är, vad de har för behov och barriärer.  
 
Högskolebibliotekarierna fyller som nämnt en viktig funktion gentemot distansstudenterna. 
Catharina Haqvinsson och Camilla Kristersson skriver i sin magisteruppsats att i 
bibliotekariens pedagogiska arbetsuppgifter ingår bland annat att ge studenter 
användarundervisning, däribland undervisning i informationssökning och hur man använder 
databaser.11 I boken Seeking meaning: a process approach to library and information services 
diskuterar Carol Kuhlthau bibliotekariens pedagogiska roll i användarundervisning, hon 
skriver att användarundervisningen inte enbart ska handla om att finna relevanta 
informationskällor utan undervisningen måste även vara inriktad på att identifiera 
användarens informationsbehov och hur lämpliga sökstrategier utformas.12 Vi vill därför 
skapa oss en förståelse för den funktion som högskolebibliotekarierna själva anser att de har. 
För att få ett vidare perspektiv på studien var det för oss av intresse att undersöka hur väl 
framtidsplaner och mål om distansstudenter stämmer överens med högskolebibliotekariernas 
uppfattningar. 
 
                                                 
6 Utvärdering av biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan: instruktioner och underlag till självvärdering 
2004.   
7 Ericson, Mats 2003. Sveriges nätuniversitet, bibliotek och informationsinfrastruktur, s. 167. 
8 Ibid., s. 166. 
9 Universitet och högskolor: Högskoleverketsårsrapport 2004 2004, s. 22. 
10 Den öppna högskolan  2001, s. 1f. 
11 Haqvinsson, Catharina & Kristersson, Camilla 2003. Bibliotekariers pedagogiska roll: 
Om konsten att lära andra att söka och använda information, s. 23. 
12 Kuhlthau, Carol C. 1993. Seeking meaning: a process approach to library and information services. s. 145- 
154. 
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Vi har sett att det finns ett behov av vår studie eftersom vi upplever en brist på publicerat 
material inom ämnet, dessutom har liknande typer av studier efterfrågats i tidigare 
magisteruppsatser. I uppsatsen I skuggan av biblioteket: En undersökning om hur en grupp 
distansstuderande vid en högskola upplever att den biblioteksservice de använder fungerar av 
Margaretha Andersson och Gudrun Clausén skriver författarna: ”att se problemet med 
biblioteksservice till distansstuderande ur ett bibliotekarieperspektiv är också angeläget”. 13  
 

1.3.2 Syfte 
 
Den ökade satsningen på distansutbildning har medfört att högskolebibliotekarierna fått en allt 
större betydelse som distansstudenternas länk till högskolan, trots det finns det en brist på 
tidigare studier om distansstudenter utifrån ett högskolebibliotekarieperspektiv. Vårt syfte 
med uppsatsen är därför att med utgångspunkt från högskolebibliotekariernas synvinkel 
studera och få förståelse för användargruppen distansstudenter utifrån olika perspektiv. Vi vill 
med detta syfte lyfta fram åsikter och tankar som kan bidra till en insikt i ämnet som i sin tur 
kan leda till positiva effekter både för högskolebibliotekarierna och för distansstudenterna. 
 

1.3.3 Frågeställningar 
 
• Hur uppfattar högskolebibliotekarier distansstudenter som användargrupp? 

Vi avser här uppfattningar om vilka barriärer och behov distansstudenterna har samt 
uppfattningar om vilka det är som väljer att läsa en distansutbildning.  

 
• Hur uppfattar högskolebibliotekarierna sina arbetsuppgifter och den pedagogiska roll de 

har i relation till distansstudenterna? 
 
• Hur stämmer högskolebibliotekariernas uppfattningar överens med högskolebibliotekens 

dokumenterade policy om distansstudenter? 
 

1.4 Avgränsning 
 
I detta avsnitt preciseras vad vi kommer att undersöka i vår empiriska studie dessutom reder 
vi ut distansutbildningens relation till distansstudenter. För att kunna svara på våra 
frågeställningar har vi genomfört elva intervjuer på fem högskolebibliotek i södra och 
mellersta Sverige. Fokus ligger på hur högskolebibliotekarierna uppfattar distansstudenter och 
vi kommer att anlägga ett nationellt perspektiv. Vi undersöker högskolebibliotekariernas 
pedagogiska roll genom att titta på deras uppfattning om användarundervisning. Vi studerar 
även deras arbetsuppgifter genom att undersöka tjänster som erbjuds och utnyttjas, viljan att 
ge service och kontakten med distansstudenterna. Vi kommer att undersöka vad 
högskolebibliotekarierna har för uppfattningar om högskolebibliotekens dokumenterade 
policy för att kunna få en förståelse för hur uppfattningarna stämmer överens med den 
dokumenterade policyn. Distansutbildning och distansstudenter är två begrepp som har nära 
anknytning till varandra och därför kommer vi att diskutera dem båda i uppsatsen. Vi anser 

                                                 
13 Andersson, Margaretha & Clausén, Gudrun 1999. ”I skuggan av biblioteket”: en undersökning om hur en 
grupp distansstuderande vid en högskola upplever att den biblioteksservice de använder fungerar, s. 60. 
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dessutom att högskolebibliotekariernas uppfattningar om distansutbildning kan spegla hur de 
upplever distansstudenter. 
 

1.5 Definitioner 
 
I detta avsnitt definierar vi begrepp som kommer att användas i uppsatsen och som därför är 
viktiga för att läsaren ska förstå vad vi åsyftar. Definitionerna i detta kapitel är våra egna om 
inget annat anges. 
 
Campusstudenter: Studenter vars studier är förlagda till högskolan och inte definieras som 
distansutbildning.  
 
Distansutbildning: En utbildningsform på högskolenivå där studenten genom elektronisk 
media, såsom dator eller video kan ha en kontinuerlig tvåvägskommunikation med läraren, 
trots att de fysikt är åtskilda under stora delar av kursen eller programmet. Studenten studerar 
antingen hemifrån eller från sin arbetsplats och kan i stor utsträckning lägga upp studierna 
som det passar honom/henne själv. Till stora delar arbetar studenten enskilt istället för i 
grupp, med undantag för ett fåtal sammankomster för undervisning eller gruppdiskussion. 
Högskolan har ansvaret för att förse studenten med kursmaterial och servicesupport.14  
 
Distansstudenter: Studenter som läser en distansutbildning. 
 
Dokumenterad policy: Högskolebibliotekens webbsidor och dokument, de dokument det 
bland annat rör sig om är mål, policy och verksamhetsplaner.  
 
Högskola: Här menar vi både högskola och universitet. 
 
Högskolebibliotek: Med detta avser vi både högskole- och universitetsbibliotek.  
 
Kontaktbibliotekarie: En kontaktbibliotekarie arbetar med att ha regelbunden kontakt med 
en institution och hålla sig uppdaterad med utbildning och forskning inom institutionen 
han/hon hör till. Bibliotekarien ska fungera som en intermediär mellan biblioteket och 
institutionen. Dessutom ska kontaktbibliotekarien ge stöd vid informationssökning och 
service till institutionens studenter, lärare och forskare.15  
 
Lärcentra: Tanken med ett lärcentra är att det ska vara en plats i kommunen där utbildning 
ska bedrivas med hjälp av modern informationsteknik. Det ska finnas möjlighet att studera 
både i grupp och självständigt med hjälp av en handledare.16 Dessa nya förutsättningar skapar 
bättre möjligheter för vidareutbildning eftersom studenten inte är beroende av vad högskolan 
ligger.17 

                                                 
14 Keegan, Desmond 1996. Foundations of distance education , s. 50. Texten är vår tolkning som bygger på 
Keegans definition. 
15 Webbsida, högskolan B 
16 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 113. 
17 Verksamhetsberättelse 2002, s. 17. 
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1.6 Litteratursökning 
 
Vårt tillvägagångssätt har varierat beroende på vilket material vi har sökt efter. För att finna 
metodlitteratur har Göte Edströms bibliografi Filter, raster, mönster: litteraturguide i teori- 
och metodlitteratur för biblioteks- och informationsvetenskap och angränsande ämnen inom 
humaniora och samhällsvetenskap varit till stor hjälp. Här har vi funnit flera intressanta verk 
som vi har använt oss av i vår magisteruppsats. Vi har även använt oss av metodlitteratur som 
vi fått tips om samt kurslitteratur från kursen i vetenskapsteori och forskningsmetoder, på C-
nivå. Vi fann att det var svårt att hitta lämpliga teorier och för att få uppslag gick vi igenom 
litteraturlistor och föreläsningsanteckningar från tidigare kurser under vår utbildning vilket 
gav oss ett par intressanta alternativ.  
 
Vi sökte även efter artiklar och litteratur om distansstudenter, distansutbildning och 
bibliotekariers uppfattningar om distansstudenter. Vi gjorde informationssökningar i 
databaserna ERIC, LISA, Nordiskt BDI – index, LIBRIS, Göteborgs universitets 
bibliotekskatalog Gunda och Borås högskolas bibliotekskatalog Voyager. De söktermer vi 
använde var bland annat distansstudenter, högskolebibliotekarier, distansutbildning och 
uppfattningar i olika kombinationer. Det gav oss en överblick över vad som tidigare skrivits 
inom ämnet, men vi upplevde att vi inte funnit tillräckligt med material. Genom att titta i olika 
källförteckningar har vi lyckats finna litteratur som vi annars skulle ha missat, detta 
tillvägagångssätt har givit oss mest relevant material inom tidigare forskning. Dessutom har vi 
bläddrat igenom ämnesbibliografier för att finna nya uppslag på litteratur, men det gav ett 
magert resultat. 
 
Ytterligare ett sätt att finna relevant material till tidigare forskning var genom att rådfråga två 
doktorander som forskar om distansstudenter. Webbportalen Nätuniversitet och regeringens 
hemsida har givit oss mycket användbar information till vårt kapitel om bakgrund. 
 
En del av det material vi använder oss av kommer alltså från källor på Internet. Det kan vara 
problematiskt ur en tidsaspekt eftersom dokumenten ständigt kan ändras och det är svårare att 
exakt veta hur gammal informationen är, det är något som diskuteras av Göran Leth 
universitetslektor och Thorsten Thurén docent båda vid JMK 18 på Stockholms universitet. Vi 
har i vår studie försökt att använda oss av så aktuellt material som möjligt, ett undantag är vår 
metod- och teorilitteratur som vi anser fortfarande är gångbar. Ett annat problem med Internet 
är förekommandet av tradering av uppgifter, andra källor än förstahandskällor används.19 Vi 
anser att primära källor är att föredra för att undvika att information förvrängs eller förvrids. 
 

                                                 
18 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. 
19 Leth, Göran & Thurén, Thorsten 2000. Källkritik  för Internet, s. 23. 
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1.7 Disposition 
 
Vår magisteruppsats har följande upplägg, den består av ytterligare åtta kapitel som i sin tur är 
uppdelade i ett varierande antal avsnitt, varje kapitel har dessutom en kort introduktion. 
 
I kapitel 2, Bakgrund, går vi igenom begrepp som är relevanta för vår studie.  
 
I kapitel 3, Tidigare forskning, presenterar vi det vetenskapliga material som vi anser är 
relevant för vår uppsats, uppdelad i tre avsnitt. 
 
I kapitel 4, Metod, får läsaren till en början inblick i bakgrunden till vårt metodval och hur vi 
väljer att tillämpa den valda metoden. I de två följande avsnitten berättar vi om vårt tankesätt 
kring skapandet av intervjufrågorna och hur vi valt våra informanter. Vi avslutar kapitlet med 
resonemang kring begreppen validitet och reliabilitet.  
 
I kapitel 5, Teori, beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
tolkningen av intervjumaterialet. 
 
I kapitel 6, Bearbetning och analys av material, redovisas det empiriska materialet som är 
resultatet av våra intervjuer och som analyserats utifrån fenomenografi och våra teoretiska 
utgångspunkter.  
 
I kapitel 7, Diskussion, för vi utifrån våra tre frågeställningar ett resonemang kring studiens 
resultat med hjälp av våra teorier och materialet i Tidigare forskning. Vi utvärderar 
fenomenografi och de teoretiska modeller som vi använt samt reflekterar över om vi uppnått 
förståelse för det vi har undersökt. Som avslutning presenteras förslag på fortsatta studier. 
 
I kapitel 8, Slutsatser, tar vi upp vad våra resultat kan få för betydelse för folk– och 
högskolebibliotek samt för högskolebibliotekarier.  
 
I kapitel 9, Sammanfattning, sammanfattas hela uppsatsen för att ge läsaren en överblick. 
 
Bilaga 1 innehåller de frågor som vi ställt till informanterna under den empiriska 
undersökningen. 
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2. Bakgrund  
 
För att ge en bakgrund och förståelse redovisar vi här centrala begrepp som behandlas i vår 
uppsats och som är relaterade till vårt syfte.  

2.1 Distansutbildning 
 
Vi kommer här att ge våra läsare en inblick i utveckling av distansutbildningen på 
högskolenivå. De svenska universiteten påbörjade en försöksverksamhet med 
distansutbildning vårterminen 1973. Det hela var ett resultat av att den svenska akademiska 
utbildningen slagit in på en ny kurs, utbildning ansågs nu stimulera utvecklingen i samhället. 
Efter de tre försöksåren blev distansutbildningen en del av högskolornas utbud, vilket 
fastslogs i högskolereformen som kom 1977. Målgrupperna för distansutbildningen var vuxna 
i arbetslivet som på grund av bostadsort, familjeförhållanden eller arbetstider inte hade 
möjligheter att studera vid en högskola på dagtid. Efter lanseringen av distansutbildningar 
ökade antal kurser och program stadigt. Satsningen på distansstudier fortsatte under 1980-talet 
genom bland annat flera projekt.20 Det övergripande ansvaret för planering och samordning av 
distansutbildning inom högskolan hade dåvarande regionstyrelserna. De presenterade 1983 i 
en gemensam rapport, Distansundervisning i högskolan, inriktning och möjligheter, att 
distansutbildningen borde utvecklas bland annat genom mera flexibla och varierande arbets- 
och samarbetsformer. Anpassning av högskolans utbildning till en samhällsekonomi i 
förändring och till nya studerandegrupper angavs också.21 Regionstyrelserna försvann 1987 
och med dem den organisatoriska basen för övergripande planering och insatser för 
distansutbildningen. 22  
 
Ansvaret att utveckla distansutbildningsformerna övergick nu till de enskilda högskolorna 
med varierande resultat. Generellt sett hände inte mycket på utvecklingsfronten av 
distansutbildningar, några av de initiativ som togs var av SVERD23 som drevs ideellt sedan 
starten 1984. På grund av avsaknad av en centralorganisation så var det svårt för 
utbildningsdepartementet att få en överblick över antalet distanskurser och antalet 
distansstudenter vid de svenska högskolorna i utredningen från 1990. Därefter har fler 
utredningar om antalet kurser, program och antalet studenter gjorts, de flesta har ansetts 
otillräckliga eller missvisande med stora mörkertal. 24 Det var inte förrän högskoleverket 
genomförde en utredning 2001 med syfte att kartlägga distansutbildningens utveckling under 
1990-talet som en positiv utveckling mätt i antalet deltagande distansstudenter kunde utläsas. 
Det framkom att det skett mer än en fördubbling av antalet kursplatser från läsåret 1993/1994 
till läsåret 2002/2003. Det slogs fast att antalet kvinnliga studerande var i övervikt med cirka 
två tredjedelar och att majoriteten av distansstudenterna var över trettiofem år.25 
 
Intresset för en högre utbildning åt den vuxna befolkningen var stort under slutet av 1980-talet 
och i inledningen av 1990-talet.26 Ett resultat av detta intresse var högskolereformen 1993 

                                                 
20 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 89. 
21 Från ord till handling: En studie av mål och visioner, strategiska beslut och organisatoriska förändringar av 
betydelse för den IT – stödda distansutbildningen vid lärosäten inom Nätuniversitetet 2004, s. 6. 
22 Ibid., s. 9. 
23 Svenska riksorganisationen för distansutbildning. 
24 Från ord till handling 2004, s. 6f. 
25 Universitetet och högskolor 2004, s. 22. 
26 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 89. 
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som var inledningen för en ökad satsning på högskoleutbildningen i Sverige. Reformen 
innebar bland annat att högskolorna fick en större frihet vad gällde beslut om bland annat 
utbildningsutbud och disposition av ekonomiska resurser. Dessutom ledde 1993 års reform till 
att nya högskolor byggdes under 1990-talet och att antalet högskoleplatser ökade från ungefär 
tvåhundrafyrtiotusen läsåret 1992/1993 till cirka trehundratjugotusen läsåret 1999/2000.27 Den 
större satsningen på högskolan innebar att även distansutbildningen gynnades positivt.28 Det 
tillsattes en utredning om distansutbildning 1991, som presenterades följande år under titeln 
Långt borta och mycket nära- En förstudie om svensk distansutbildning.29 Utredningen 
mynnade ut i organiseringen av högskolornas distansutbildning på lokal nivå under åren 1993 
till 1995.30 Under denna period bildades det med statligt stöd tre stycken distanskonsortier.31 
De tre var Konsortiet för nationell distansutbildning, Svenska Distanshögskolan och 
Västsvenska konsortiet. Konsortierna bestod av avtal mellan olika högskolor, där målet var att 
utveckla distansutbildningen och arbeta för ett nationellt samarbete.32 Deras framgångar på 
nationell nivå var dock begränsade, men de tre konsortierna var aktiva fram till 2002 då 
Nätuniversitetet bildades.33  
 
I rapporten Frihet, ansvar, kompetens 1992:1 fastslogs ett ökat behov av distansutbildning, 
samtidigt ansåg utredarna att samarbetsformerna mellan högskolor borde förbättras och 
föreslog att ett nationellt samordningsorgan skulle bildas.34 Som ett led i den ökade satsningen 
på distansutbildning skapades Dukom35, som verkade under åren 1995 till 1998. Dukom 
sponsrade ungefär etthundra projekt om distansutbildning och producerade fem stycken 
utredningar.36 Den sista var Flexibel utbildning på distans 1998:84 och var ett slutbetänkande 
som föreslog att ett utvecklingscentrum för distansutbildning skulle skapas. Centrumet skulle 
fungera som en nätburen informationscentral för all distansutbildning samt förmedla 
kontakter mellan utbildningssökande och utbildningsanordnare. Resultatet av utredningen 
blev att Sveriges första nationella distansutbildningsmyndighet, Distum, bildades 1999. 
Distum hade till uppgift att bland annat stödja utveckling av IT-stödd distansutbildning inom 
högskolan. Myndigheten skulle också vara en nätburen informationscentral för IT-stödd 
distansutbildning. Distum byggde vidare på det arbete som påbörjats av Dukom. Under de tre 
år Distum verkade genomfördes ett fyrtiotal utvecklingsprojekt inom högskolan och ett 
kontaktnät mellan högskolorna byggdes upp. Propositionen Den öppna högskolan, 
2001/02:15 innehöll ett förslag till en reformering av den svenska högskolan. 37 Bland annat 
föreslogs att en ny distansmyndighetsorganisation skulle bildas och att högskolorna mer aktivt 
skulle arbeta för en bredare rekrytering av olika grupper till sina utbildningar.38 Som ett 
resultat av propositionen ersattes Distum under våren 2002 av Myndigheten för Sveriges 
Nätuniversitet och samtidigt skapades webbportalen Nätuniversitetet.39 
 

                                                 
27 Den öppna högskolan 2001, s.14ff 
28 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 89. 
29 Ett bildat folk: de högskolestuderande och folkbiblioteken  1995, s. 63. 
30 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 90ff. 
31 Från ord till handling 2004, s. 11. 
32 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 90ff. 
33 Från ord till handling 2004, s. 11. 
34 Frihet, ansvar, kompetens: Grundutbildningens villkor i högskolan  1992, s. 290. 
35 Distansutbildningskommittén. 
36 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 51. 
37 Kvalité i IT –stödd distansutbildning 2003, s. 11. 
38 Den öppna högskolan  2001, s. 1f. 
39 Kvalité i IT –stödd distansutbildning: En rapport från arbetsgruppen för kvalitetskriterier 2003, s. 19. 
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I rapporten De svenska högskolebibliotekens tillgänglighet: Resultat av en enkätundersökning 
2003 gjord av Bibsam diskuteras resultatet av en enkätundersökning till de svenska 
högskolebiblioteken om hur tillgängliga de är för sina studenter. Rapporten sluter sig till att 
mycket har gjorts men att mer behöver göras.40 Bland annat nämns det att de alltfler deltids- 
och distansstudenterna är en av anledningarna till att trycket på tillgänglighet på biblioteken 
har ökat. Skillnaden är stor mellan hur tillgängliga högskolebiblioteken gör sig för sina 
studenter, några få har öppet dygnet runt medan andra inte har öppet på helgerna. 
Högskolebibliotekens öppettider är något som måste förbättras eftersom många av de 
högskolebibliotek som har kvälls- och helgöppet saknar kvalificerad personal och en del har 
inte öppet alls. De flesta har dock gjort sina elektroniska resurser och digitala material möjliga 
att nå utanför högskolan via en Proxyserver. Andra tjänster som erbjuds är hemskick av 
kursböcker till högskolans distansstudenter och hjälp med fjärrlån. Nätuniversitetets tjänst 
Jourhavande bibliotekarie har hittills lockat ett fåtal högskolebibliotek att ansluta sig. 
Ytterligare något som efterfrågas är ökat samarbete med folkbibliotek och lärcentra från 
högskolebibliotekens sida, något som endast förekommer i begränsad omfattning.41 
 

2.2 Nätuniversitetet  
 
Den explosiva utvecklingen av IKT42 är enligt Thórsteinsdóttir den enskilda faktorn som mest 
har påverkat utvecklingen av distansutbildning. Studenten kan genomföra sina studier var som 
helst bara han/hon har elektronisk tillgång till utbildningsinstitutionen via Internet.43 
Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet som ansvarar för webbportalen Nätuniversitetet har 
som en av sina huvuduppgifter att främja IT-stödd distansutbildning. Myndigheten arbetar 
också med att utveckla samarbetet med och mellan Sveriges högskolor och leds av en styrelse 
med Mats Ericson som generaldirektör.44  
 
Webbportalen Nätuniversitetet består av en sammanslutning av trettiofem svenska högskolor 
som erbjuder över tretusen kurser och cirka sjuttio program på distans. Nätuniversitetet är 
tänkt som en mötesplats via Internet för personer som vill studera på distans.45 
Nätuniversitetet erbjuder även studentsupport i form av tjänsten Jourhavande bibliotekarie. 
Denna tjänst ger användare möjligheten att chatta med en bibliotekarie och få hjälp via co-
browsing. Co-browsing innebär att studenten från sin dator kan följa hur en bibliotekarie 
söker efter information i elektroniska resurser. I Jourhavande bibliotekarie ingår även e-
postservice, som främst är tänkt att användas när chatten är stängd.46 De bibliotekarier som 
deltar arbetar på högskolebibliotek som mot en avgift anslutit sig till tjänsten. 47 
 

                                                 
40 Lunneborg, Eva 2003. De svenska högskolebibliotekens tillgänglighet: Resultat av en enkätundersökning 
2003, s. 3. 
41 Ibid., s. 5. 
42 Informations- och kommunikationsteknik. 
43 Thórsteinsdóttir, Gudrún 2002. Distance learners´ information channels: Significance and usability, s. 61f. 
44 Myndigheten för Sveriges Nätuniversitetet a.   
45 Myndigheten för Sveriges Nätuniversitetet b. 
46 Jourhavande bibliotekarie: Librarian on duty 2004, s. 3. 
47 Ibid., s. 21. 
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2.3 Begreppsproblematik 
 
Vi kommer här att diskutera problematiken kring begreppen distansstudenter och 
distansutbildning genom att ta upp några definitioner av begreppen vi funnit i litteraturen, 
samt tillägga våra egna åsikter. Vi vill belysa problemen och visa att vi reflekterat kring de 
varierande synsätt som finns. Däremot görs inte en djupare analys av begreppen, inte heller 
tar vi upp alla de variationer och skillnader som finns, eftersom det skulle gå utanför vårt 
syfte. Det vi kommer att undersöka i vår empiriska studie är hur högskolebibliotekarierna 
uppfattar distansutbildning och distansstudenter och deras uppfattningar redovisas i kapitlet 
Bearbetning och analys av material. Vi är medvetna om att deras egna uppfattningar om 
begreppen kan skilja sig åt.  
 
Desmond Keegan, redaktör för tidskriften Routledge Studies in distance education series, 
diskuterar den begreppsförvirring som råder inom området distansutbildning och hur otydliga 
många av de använda begreppen är. Vi har valt att utgå ifrån Keegans förklaring av 
distansutbildning, distance education, som enligt honom är den mest lämpliga termen. 48 
Keegans förklaring innefattar enligt honom även två andra begrepp, distance teaching och 
distance learning.49 Dock har vi inte tagit Keegans definition rakt av utan vi har anpassat den, 
så den bättre passar i vår magisteruppsats. 
 
I SOU-rapporten Flexibel utbildning på distans benämns distansstudenter som vuxna i 
arbetslivet som på grund av bostadsort, familjeförhållanden eller arbetstider inte har möjlighet 
att studera på dagtid vid en högskola.50 Det här är en tydlig definition av distansstudenter där 
det framgår att det är en begränsad grupp som avses med specifika behov och barriärer. Vi 
upplever att det är en för snäv definition att använda, det är kanske vanligt att distansstudenter 
uppfattas på detta sätt, bland annat överensstämmer definitionen med våra förutfattade 
meningar om användargruppen. Antagligen är det så att vuxna med familj och arbete var den 
ursprungliga målgruppen för distansutbildning.   
 
Nätuniversitetet tar i Kvalité i IT –stödd distansutbildning: En rapport från arbetsgruppen för 
kvalitetskriterier från 2003 upp begreppet flexibel utbildning. Enligt rapporten är flexibel 
utbildning ett samlingsbegrepp med varierande innebörd. I anknytning till IT-stödd 
distansutbildning förekommer vanligtvis definitionen oberoende av tid och rum. Idag 
förknippas flexibilitet med friheten att själv ha möjligheten att välja tid och plats samt att 
kunna kombinera kurser och program, detta medför att eleven kan få ett mer flexibelt stöd 
under studiernas gång. 51 Detta är en bred definition som inte specificerar vilka som studerar 
på distans eller på vilken nivå det rör sig om. Vår egen definition av distansutbildning kan ses 
som ett förtydligande av ovanstående text.52 
  
I SOU-rapporten På distans: utbildning, undervisning och lärande diskuterar Carl Holmberg, 
vetenskaplig ledare vid CFL53, begreppet distansutbildning. Det brukar enligt Holmberg 
avgränsas till att gälla sådana former av undervisning och studier på olika utbildningsnivåer, 
som inte innebär kontinuerlig och direkt handledning av lärare. Läraren befinner sig då inte på 

                                                 
48 Se avsnitt 1.5 Definitioner. 
49 Keegan, Desmond 1996, s. 38f. 
50 Flexibel utbildning på distans 1998, s. 24. 
51 Kvalité i IT –stödd distansutbildning 2003, s. 22. 
52 Se avsnitt 1.5 Definitioner. 
53 Nationellt centrum för flexibelt lärande. 
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samma plats som de studerande. En distansutbildning ska ligga under en 
utbildningsorganisation som är ansvarig för planering av utbildningen. 
Utbildningsorganisationen ska även ge råd, handledning och vägledning till studenterna både 
inför och under studierna.54 Holmberg lägger i sin definition tyngdpunkten på ett 
organisatoriskt perspektiv snarare än ett användarperspektiv.  
 
John Bååth docent i pedagogik skriver i Handbok för distansutbildare att distansutbildning 
ofta anses vara en typisk glesbygdsföretelse, men att det inte alltid stämmer. I Sverige finner 
man den förhållandevis största andelen distansstuderande i de större städerna. Anledningen 
kan vara att det finns flera praktiska fördelar med att studera på distans. Man har bland annat 
som distansstudent en större frihet än som campusstudent, eftersom distansstudenten i stort 
sett kan välja tid och plats för sina studier själv. Han/hon kan anpassa studietakten till sina 
egna hem- och arbetsförhållanden. 55 Att studera på distans innebär att det är mycket 
ensamarbete och det ställer krav på planerings- och organisationsförmågan. 56 Bååths 
beskrivning av distansutbildning skiljer sig i grunden inte från de övriga definitionerna. En 
skillnad som är intressant är att han menar att distansstudenter kan vara bosatta både på landet 
och i storstäder, vilket gör distansstudenter till en väldigt bred användargrupp. Bååth lägger 
tyngdpunkten på friheten vid distansutbildning samtidigt som han påpekar att det ligger ett 
stort studieansvar på den enskilde individen. Trots den mängd variationer av begreppet 
distansutbildning så finns det grundläggande likheter, distansstudierna är oberoende av tid och 
rum och erbjuder stor frihet för studenterna.  
 
 

                                                 
54 Holmberg, Carl 1998. På distans: Utbildning, undervisning och lärande, s. 3. 
55 Bååth, John A. 1996. Handbok för distansutbildare, s. 10. 
56 Ibid., s. 11. 
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3. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel presenterar vi studier som är relevanta för vår magisteruppsats. Vi har delat 
in litteraturen i tre avsnitt utifrån hur de kan sägas beröra det som vi studerar. Vi är medvetna 
om att studierna i avsnitten i viss mån överlappar varandra, men vi har ändå funnit detta 
indelningssätt som passande. 
 
Det är viktigt att tänka på att författare ofta har ett intresse i sitt ämne, därför finns det en risk 
att källan kan vara tendentiös. Det kan innebära att författaren överdriver informationens 
betydelse, utesluter fakta och förvränger sanningen så att det gynnar den egna ståndpunkten.57 
Som vi ser det är det alltså viktigt att inte utgå ifrån att allt som står i litteraturen är sant. Det 
gäller att läsa texten utifrån ett medvetet och kritiskt förhållningssätt. Upplever vi något som 
motsägelsefullt eller avvikande så ska det ifrågasättas.  
 

3.1 Bibliotekariers syn på distansstudenter 
 
Den första studie vi tar upp är The role of the library in distance learning: A study of 
postgraduate students, course providers, and librarians in the UK som är skriven av Lorna 
Unwin, Kate Stephens och Neil Bolton som vid studiens genomförande var verksamma vid 
University of Sheffield i Storbritannien. Studien är baserad på intervjuer och enkäter som 
genomfördes 1994 till och med 1996. Den är ett projekt som undersöker bibliotekets roll 
gentemot distansstudenter på högskolor i Storbritannien. I studien har man undersökt fyra 
grupper: distansstudenter, bibliotekarier på universitets- och folkbibliotek samt 
kursanordnare.58 Vi kommer endast att ta upp högskolebibliotekariernas syn eftersom det står 
i fokus i vår uppsats.  
 
Många av de intervjuade högskolebibliotekarierna talar om avsaknaden av en bra 
kommunikation med kursanordnare och institutioner för att kunna utveckla lösningar för att 
tillgodose distansstudenters behov. De upplever att kursanordnare inte reflekterar eller 
undersöker den betydelse högskolebiblioteken har för distansstudenterna. 
Högskolebibliotekarierna har en oklar uppfattning om distansstudenternas antal och deras 
förväntningar på högskolebibliotekens service. Däremot är flera av informanterna medvetna 
om att distansstudenterna har speciella typer av behov som till exempel möjligheten att dygnet 
runt använda bibliotekets resurser. Intervjupersonerna anser även att distansstudenterna inte 
har samma möjligheter att använda universitetets resurser och tjänster så som 
campusstudenter. Ändå upplevs det som att distansstudenterna utgör en belastning på 
bibliotekets resurser. Distansstudenterna har bland annat höga krav på biblioteksservicen och 
ser sig som kunder som vill ha snabb och effektiv service, vilket upplevs som stressande av 
svarspersonerna. Detta kan enligt författarna bero på att distansstudenterna har heltidarbete, 
med begränsad tid och därför vill att allt ska gå så fort som möjligt.59  
 
Informanterna saknar en policy om vilken service distansstudenterna har rätt till och hur dem 
ska få tillgång till den. En majoritet av högskolebibliotekarierna talar om personal- och 

                                                 
57 Leth & Thurén 2000, s. 26. 
58 Unwin, Lorna, Stephens, Kate & Bolton, Neil 1998. The role of the library in distance learning: A study of 
postgraduate students, course providers, and librarians in the UK, s. 5. 
59 Ibid., s. 115ff. 
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resursproblem som stora hinder för att förbättra servicen för distansstudenterna. De är av 
uppfattningen att den nuvarande situationen endast kan förbättras genom en ökad 
medvetenhet om distansstudenternas behov och att högskolebiblioteket får mer resurser samt 
att högskolebibliotekariernas arbetsrutiner förändras.60 Vad som saknas är bland annat 
kompetent personal som kan erbjuda hjälp med informationsökning och ge tips samt guidning 
då distansstudenter hör av sig på kvällarna, eftermiddagar och veckoslut.61 En del av 
svarspersonerna är irriterade över att distansstudenter från andra högskolor använder deras 
resurser. De anser att den egna högskolan kan planera bättre för att lösa detta problem.62 
 
En stor majoritet, mer än två tredjedelar, av högskolebiblioteken i studien har ingen speciell 
distansbibliotekarie och en övervägande del gjorde ingen skillnad på distansstudenter och 
andra deltidsstuderande. Även om flera av högskolebiblioteken konsulterades angående 
användarundervisning för distansstudenter i nya kurser så är det över hälften som inte är 
delaktiga i planeringen av kurserna. Två tredjedelar sänder artiklar till distansstudenter via 
post och mindre än hälften sänder böcker.63 
 
Det som tilltalar oss med denna studie är att den bland annat fokuserar på 
högskolebibliotekariernas syn på distansstudenter. Den har givit oss möjligheten att få en 
förståelse om vad högskolebibliotekarier tycker och tänker om distansstudenter. Studien utgör 
en bra grund för att diskutera undersökningens resultat i relation till vår egen studie.  
 
När man tar del av en källa är det viktigt att ta reda på hur länge sedan det var som källan 
skrevs eller uppdaterades. Detta är vad Leth och Thurén kallar tidskriteriet, och risken med 
tidsaspekten är att fakta kan vara föråldrad och uppgifter och fenomen kanske inte längre är 
aktuella.64 Vad vi kan säga ur ett källkritiskt perspektiv om ovanstående undersökning är att 
intervjumaterialet är mellan elva och nio år gammalt. Studiens ålder har inneburit att vi 
medvetet uteslutit alla kommentarer som berör tekniska hjälpmedel, eftersom vi bedömer att 
denna information är inaktuell idag. Att rapporten är baserad på utsagor av informanter i 
Storbritannien gör att vi kanske inte kan dra för stora paralleller med våra informanter. 
Insamlingen av materialet har skett genom att kombinera enkäter med intervjuer, vilket 
innebär att de kanske belyser högskolebibliotekariernas uppfattningar ur ett annat perspektiv 
än vad vi gör. 
 
Thórsteinsdóttir har skrivit artikeln Folkbiblioteket och attityder gentemot studerande som 
användargrupp. Artikeln baseras på en studie som genomfördes genom enkätutskick till ett 
antal folkbibliotek i Sverige. Den kompletterades sedan med kvalitativa intervjuer som 
genomfördes under hösten 1996. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning av vilken 
syn de biblioteksanställda har på främst högskolestuderande som användargrupp.65 
Informanterna upplever att studenter är en användargrupp som tar mycket plats och det i 
kombination med ökade nedskärningar gör det svårt att hjälpa alla. En stor majoritet av 
folkbibliotekarierna anser att studenterna utgör ett problem bland annat därför att de 
studerande har för höga krav på biblioteksservicen. Studenterna vill ha snabb service eftersom 
de inte har tid att vänta. De tillfrågade är av uppfattningen att studenterna tar tid från andra 

                                                 
60 Unwin et al. 1998, s. 116ff. 
61 Ibid., s. 119f. 
62 Ibid., s. 113. 
63 Ibid., s. 106ff. 
64 Leth & Thurén, 2000, s. 23. 
65 Thórsteinsdóttir 1997, s. 108. 
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användargrupper.66 Ett annat problem som folkbibliotekarierna förknippar med studenterna är 
försvunnen eller försenad litteratur.67 Studenterna vill enligt svarspersonerna ofta fjärrlåna 
kurslitteratur och merparten av folkbibliotekarierna erbjuder också fjärrlån till studenterna 
trots att de anser att det är högskolebibliotekens uppgift.68 
 
Eftersom Thórsteinsdóttirs artikel behandlar bibliotekariers uppfattningar om studenter ger 
den oss möjlighet att diskutera vår studie i ett vidare perspektiv. Vi har även här fått tänka på 
att undersökningen är gjord 1996, vilket gör att vi utesluter folkbibliotekariernas tankar kring 
elektroniska medier. Folkbibliotekariernas uppfattningar är inte heller liktydiga med 
högskolebibliotekariernas uppfattningar, eftersom de båda yrkesgrupperna har olika 
förutsättningar. För högskolebibliotekarier är studenter den enda målgruppen, för 
folkbibliotekarier däremot är studenter endast en av flera användargrupper. Vi vill även 
påpeka att de studerande som användargrupp i Thórsteinsdóttirs studie omfattar såväl 
distansstudenter som andra studentgrupper.  
 

3.2 Bibliotekariers syn på sin roll 
 
I Biblioteken, bibliotekarien och professionen - en rapport från fyra nordiska länder tar Peter 
Almerud dåvarande utredare i DIK 69 upp biblioteken och bibliotekariens roll i samhället. 
Bakgrunden till utredningen är bland annat bibliotekariens nya roll i informationssamhället. 
Syftet var att skapa en bild av bibliotekariens egen uppfattning om sin yrkesroll och sin 
arbetsplats. Resultatet visar att bibliotekarierna ser sig själva som välutbildade, utåtriktade 
samt engagerade personer. De har oftast sökt sig till yrket för att de är intresserade av 
människor, böcker och dessutom har de ett engagemang i samhällsfrågor. De trivs med sitt 
jobb och anser att de har en viktig roll i samhället.70  
 
Det framträder dock att bibliotekarierna även känner sig pressade av omorganisationer, 
nedskärningar, utökade arbetsuppgifter samt ett oavbrutet ökat tryck på 
biblioteksverksamheten. En del menar att de är så pressade att de känner uppgivenhet istället 
för engagemang. 71 De fördelar med yrket som betonas mest är kontakten med människor, 
informationssökning, mångsidigheten och självständigheten. Användarundervisningen får en 
allt mer framträdande roll i arbetsuppgifterna och bibliotekarierna ser utvecklingen av sin roll 
till rådgivare och lärare som mycket positiv. 72  
 
Undersökningen kommer att användas för att bättre kunna föra en diskussion om hur 
informanterna uppfattar sina arbetsuppgifter och den pedagogiska roll de har i relation till 
distansstudenterna. Eftersom Almerud är en representant för en facklig organisation finns det 
en möjlighet att undersökningen medvetet fokuserar på vissa delar för att framställa 
yrkesgruppen så fördelaktigt som möjligt. Det kan vara så att bibliotekariens betydelse och 
engagemang i samhället överdrivs. Det är dock inget som vi tycker framkommer i rapporten.  
 

                                                 
66 Thórsteinsdóttir 1997, s. 115f. 
67 Ibid., s. 112. 
68 Ibid., s. 116. 
69 Fackförbund för yrkesverksamma inom dokumentation, information och kultur. 
70 Almerud, Peter 2000. Biblioteken, bibliotekarien och professionen: En rapport från fyra 
nordiska länder, s. 3ff. 
71 Ibid., s. 5. 
72 Ibid., s. 10. 
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3.3 Distansstudenters syn på högskolebibliotek 
 
Syfte med magisteruppsatsen I skuggan av biblioteket av Margaretha Andersson och Gudrun 
Clausén är att med en enkätundersökning få fram hur distansstudenter upplever hur 
biblioteksservice fungerar.73 En orsak till att informanterna föredrar att använda sig av 
folkbibliotek och inte högskolebibliotek kan enligt författarna vara att distansstudenterna har 
närmare till folkbiblioteket.74 I kontakten med högskolebiblioteket används telefon framför e-
post, trots att mer än hälften har tillgång till Internet. Majoriteten av de tillfrågade upplever att 
institutionen och lärarna inte marknadsför högskolebibliotekens tjänster tillräckligt.75 
Informanterna anser även att det undervisningstillfälle i grupp ledd av en bibliotekarie som de 
haft i början av terminen inte var tillräcklig. Den övervägande delen av distansstudenterna är 
ändå nöjda med sitt högskolebiblioteks service.76  
 
Studien speglar situationen på högskolebiblioteken så som distansstudenterna upplever den. 
Distansstudenter är den användargrupp som våra informanter uttalar sig om och därför kan det 
tillföra ytterligare en dimension till vår diskussion att reflektera över vårt resultat relaterat till 
Anderssons och Clauséns uppsats. Det kan vara så att situationen för distansstudenterna har 
förändrats något sedan undersökningen genomfördes. Detta vet vi inte med säkerhet men vi 
tror inte att eventuella förändringar eller skillnader är av avgörande betydelse för resultatets 
relevans.  
 
I Distance learners´ information channels: Significance and usability tar Gudrún 
Thórsteinsdóttir upp distansstudenters informationskanaler och problematiken kring att få tag 
i relevant material. 77 Artikeln baseras på kvalitativa djupintervjuer med distansstudenter vid 
Bibliotekshögskolan i Borås där intervjuer utfördes vid två tillfällen under deras utbildning.78 
Distansstudenterna upplever att de ofta är ensamma och saknar möjligheten att kunna ha 
diskussioner kring uppgifter tillsammans med kurskamrater på sin hemort, vilket betyder 
mycket för genomförandet av deras utbildning. En del av intervjupersonerna nämner att de 
behöver mer hjälp med att använda elektroniska sökverktyg och personalen på högskolan 
upplevs också ha en övertro på distansstudenternas tekniska kunskaper. Det framkom i 
intervjuerna att användningen av Internet är begränsad på grund av tidsbrist och att 
informanterna hellre koncentrerar sig på kurslitteratur och vissa ämnesdatabaser.79 Det är 
viktigt att snabbt få tag i information eftersom många distansstudenter tycker att brist på tid är 
deras största problem.80 Distansstudenterna anger att högskolebiblioteket används främst för 
att få tag i litteratur som inte finns på folkbiblioteken i deras hemkommuner. Användningen 
av högskolebiblioteket är begränsad eftersom distansstudenterna sällan är på högskolan och 
ofta har mycket annat att göra när de väl är där.81 Thórsteinsdóttir betonar att utbildningsmålet 
är att studenten själv skall utveckla kritiskt tänkande och förståelse för information snarare än 
lära sig den utantill, därför spelar biblioteken en viktig roll i distansstudenternas litteratur- och 
informationsförsörjning samt i deras utveckling av informationskompetens. Välutvecklad och 

                                                 
73 Andersson & Clausén  1999, s. 12ff. 
74 Ibid., s. 33ff. 
75 Ibid., s. 52ff. 
76 Ibid., s. 59. 
77 Thórsteinsdóttir 2002, s. 60. 
78 Ibid., s. 67f. 
79 Ibid., s. 78f. 
80 Ibid., s. 85. 
81 Ibid., s. 73f. 
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fungerande teknik är viktigt men det kan inte ersätta betydelsen som biblioteket har för 
distansstudenterna menar Thórsteinsdóttir. 82 
 
Svarspersonerna i Thórsteinsdóttirs studie beskriver hur de fick grundläggande undervisning i 
informationsökning och en genomgång av bibliotekets resurser och tjänster första gången de 
träffades på högskolan. Intrycket var att allt kom på en gång och många upplevde att de inte 
kunde ta in all information. Distansstudenterna anser att det hade varit bättre med mer 
informationsundervisning längre fram i utbildningen. 83 
 
Thórsteinsdóttirs artikel ger en djupare förståelse för vilka informationskanaler som 
distansstudenter använder sig av och vilka problem de upplever i samband med sin 
informationsförsörjning. Det är intressant att se vilka av dessa informationskanaler som 
högskolebibliotekarierna identifierar som viktiga och ta upp det i diskussionskapitlet. Studiens 
resultat kan ses som begränsat eftersom det är distansstudenter från endast en utbildning på en 
högskola som deltar i intervjuerna. På grund av att studien är genomförd på endast en 
högskola innebär det att de förhållanden som beskrivs bara speglar situationen för 
distansstudenter vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
 

                                                 
82 Thórsteinsdóttir 2002, s. 83ff. 
83 Ibid., s. 76f. 
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4. Metod  
 
Vårt syfte med följande kapitel är att ge läsaren en inblick i vårt resonemang kring metodval 
och konstruktion av intervjufrågor. Vi kommer även att ta upp validitetsbegreppet samt 
reliabilitetsbegreppet. 
 

4.1 Val av metod  
 
När vi skulle välja metod så ansåg vi att det var viktigt att välja den metod eller de metoder 
som är bäst lämpade för att besvara frågeställningarna i vår magisteruppsats. Det finns annars 
en risk, enligt Karin Widerberg professor vid universitetet i Oslo, att man vid analys och 
tolkning av materialet upptäcker att en annan metod hade varit mer lämplig.84 Vi ville studera 
och skaffa oss en förståelse för hur högskolebibliotekarierna bland annat upplever 
distansstudenter som användargrupp och denna förståelse ansåg vi bäst gick att uppnå med en 
kvalitativ metod. Det kändes naturligt för oss att använda intervjuer för att samla in det 
empiriska materialet. Detta eftersom det unika samtal som uppstår i varje enskild intervju 
betonas och bättre belyser varje intervjupersons tankar och uppfattningar än till exempel 
enkäter och observationer.85 Hur ett svar avges i en intervju i form av tonfall och mimik kan 
även ge information vilket en enkätundersökning inte kan säga något om, skriver professor 
Judith Bell vid University of Nottingham i Storbritannien. 86  
 

4.2 Fenomenografi 
 
Frågan var då vilken metodanalys vi skulle välja. Vi började läsa metodböcker om kvalitativa 
metoder och analyser och fastnade för Staffan Larssons Kvalitativ analys: exemplet 
fenomenografi. Där skriver Larsson, som är professor i vuxenpedagogik vid institutionen för 
Beteendevetenskap vid Linköpings Universitet, att fokus inom fenomenografi ligger på att 
beskriva hur människor uppfattar sin omvärld. Fenomenografi innebär alltså att forskaren är 
ute efter hur en person upplever ett fenomen exempelvis en uppfattning om arbetslösheten i 
Sverige, vilket kallas för andra ordningens perspektiv. Andra ordningens perspektiv skiljer 
sig från första ordningens perspektiv där forskaren studerar hur något egentligen är, till 
exempel hur många som är arbetslösa i Sverige.87 Inom andra ordningens perspektiv är det 
enligt Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi, inte relevant ifall 
intervjupersonernas uppfattningar är sanna eller falska, det vill säga om uppfattningen 
stämmer överens med verkligheten eller inte.88 Fenomenografi initierades och utvecklades 
först vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet och dess främste initiativtagare 
har varit professor Ference Marton, som ingick i INOM89-gruppen. 90 Vi kände att 
fenomenografi passade oss eftersom vi var intresserade av hur högskolebibliotekarierna 
upplevde fenomen och begreppen sant eller falskt var inte av intresse för vår studie. Därför 

                                                 
84 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 65. 
85 Ibid., s. 16. 
86 Bell, Judith 2000. Introduktion till forskningsmetodik, s. 90. 
87 Larsson, Staffan 1986. Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi , s. 12f. 
88 Uljens, Michael 1989. Fenomenografi: Forskning om uppfattningar, s. 14. 
89 Inlärning för omvärldsuppfattning. 
90 Svensson, Lennart 1989. Fenomenografi och kontextuell analys, s. 33. 
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har vi använt oss av detta tankesätt för att utforma vårt syfte och för att klarare tydliggöra vad 
vi var ute efter.  
 
Vi har tagit till oss begreppet uppfattning, som är den vanligaste termen inom fenomenografi 
enligt Marton. 91 Uljens beskriver två olika definitioner av uppfattning. Den fenomenografiska 
definitionen avser människors uppfattningar av olika företeelser, alltså den grundläggande 
förståelse en människa har för ett fenomen. 92 För att förtydliga kan man säga att det är något 
som är underförstått, för individen är uppfattningen självklar och han/hon reflekterar inte över 
den.93 I vardagsspråk avses uppfattningar om olika företeelser, alltså en persons åsikt om 
någonting. För att förtydliga: en åsikt är den värdering en individ skaffar sig om ett fenomen 
efter en medveten reflektion .94 Definitionen av uppfattning i den här uppsatsen skiljer sig från 
en fenomenografisk studie. Vi avser nämligen med uppfattning båda ovannämnda 
definitioner, därför att vi vill ha en bred definition av begreppet för att inte missa relevant 
information bara för att det direkt sägs eller uttrycks av intervjupersonerna. Vår metod utgår 
alltså från den fenomenografiska ansatsen, men är anpassad till vår magisteruppsats 
förutsättningar.   
 
Marton föredrar att istället för uppfattning använda Ways of experiencing as a generic term 
med vilket han menar sätt att erfara framför uppfattning. Vi har i denna uppsats valt att 
använda termen uppfattning som en synonym till sätt att erfara. Anledningen till att Marton 
föredrar sätt att erfara är att uppfattning ofta associeras till något som pågår inne i huvudet på 
människor, medan det som studeras inom fenomenografi är relationen mellan en människa 
och ett fenomen. 95 Vi är precis som Marton inte intresserade av uppfattningar av fenomen 
som en mental process, vi studerar istället de erfarenheter eller uppfattningar som utgör 
relationen mellan en människa och ett fenomen. 
 
För att få reda på hur personer uppfattar sig och sin omgivning, brukar forskare som utför 
fenomenografiska studier använda sig av intervjuer som insamlingsmetod. Det empiriska 
materialet utgör sedan en grund för den kommande analysen. 96 I analysen skapas ett 
kategorisystem genom att olika typer av resonemang och uppfattningar lyfts fram och 
placeras i beskrivningskategorier, dessa representerar skilda sätt att föreställa sig fenomen, 
exempelvis uppfattningen om fenomenet orsaken till svält.97 I avsnitt 6.3 utvecklar vi vårt 
resonemang kring vår tillämpning av fenomenografisk analys. Vi har alltså valt att lägga 
fokus på uppfattningarna och inte personerna eller på vad som är sant eller falskt. Vi hoppas 
att med fenomenografins hjälp åskådliggöra nya tankar och funderingar vilka kan leda till en 
ökad medvetenhet om ämnet och kanske till nya tankesätt ur skilda perspektiv. 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap har fenomenografi tidigare använts av bland 
annat Christine Bruce, i avhandlingen The seven faces of information literacy. Bruce är 
verksam vid Queensland University of Technology i Brisbane, Australien. Louise Limberg 
använder sig av fenomenografi i avhandlingen Att söka information för att lära: En studie av 
samspel mellan informationssökning och lärande. Hon är forskare vid enheten för Biblioteks- 

                                                 
91 Marton, Ference 1996. Cognosco ergo sum: Reflections on reflections, s. 173. 
92 Uljens 1989, s. 10. 
93 Larsson 1986, s. 21. 
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och Informationsvetenskap i Göteborgs universitet. Fenomenografi har även använts i ett 
antal magisteruppsatser. 
 

4.3 Val av informanter  
 
En förfrågan om att delta i vår undersökning skickades via e-post till fem stycken 
högskolebibliotek i södra och mellersta delarna av Sverige. De högskolebibliotek som vi 
valde att kontakta erbjöd över fyrtio stycken kurser för distansstudenter under läsåret 2003. 
Detta för att det förhoppningsvis skulle finnas bibliotekarier på högskolebiblioteken med 
kunskaper om vårt ämne. Vi bad därför även att få intervjua högskolebibliotekarier som hade 
erfarenhet av att arbeta med distansstudenter. Det visade sig att några av högskolebiblioteken 
till och med har speciella distansstudentsbibliotekarier. I brevet förklarade vi vårt syfte med 
intervjuerna samt vårt tänkta tillvägagångssätt och att både högskolans namn och 
informanternas identitet skulle vara konfidentiella uppgifter. Efter att ha diskuterat hur många 
intervjuer vi möjligen kunde genomföra kom vi fram till att mellan åtta till tio 
högskolebibliotekarier skulle intervjuas. Vi valde även att utföra två stycken provintervjuer, 
totalt blev det elva stycken intervjuer. Vi har valt att utelämna två av intervjuerna dels för att 
begränsa undersökningens omfattning och dels för att vi anser att dessa inte tillförde något 
nytt till vår undersökning. Mellan två till tre stycken högskolebibliotekarier har intervjuats på 
varje högskolebibliotek, detta gjordes för att begränsa det empiriska materialet. Av de 
högskolebibliotekarier vi intervjuat är en man och resten kvinnor. Detta är inget medvetet val 
från vår sida och det är inget som vi kommer att diskutera vidare. Några av informanterna har 
en chefposition på sin arbetsplats men de har även en del arbetsuppgifter som övriga 
högskolebibliotekarier har, som till exempel pass i informationsdisken. 
 

4.4  Intervjufrågor och tillvägagångssätt  
 
Vi har valt att skapa en mall för de frågor som ska tas upp under intervjuerna, en 
intervjuguide. En intervjuguide gör det lättare att ställa frågor som har koppling till 
magisteruppsatsens syfte.98 När vi skapade våra intervjufrågor hämtade vi inspiration från den 
metodlitteratur som vi använde. 
 
Vi har tagit till oss pedagogikprofessorn Sven Hartmans ord om att vi har begränsad tid på oss 
att genomföra intervjuerna och att det kan vara bra att ställa faktafrågorna i början av 
intervjun. 99 Via e-post bad vi informanterna att besvara faktafrågorna innan intervjutillfällena, 
detta för att så effektivt som möjligt utnyt tja intervjutiden till att få svar på de frågor som 
verkligen intresserade oss. Det kändes viktigt för oss att intervjupersonerna skulle få prata 
ganska fritt omkring intervjufrågorna, samtidigt som det skulle finnas en struktur för att se till 
att de för oss intressanta teman av ämnesområdet berördes.100 Det var detta tankesätt vi hade 
som utgångspunkt när vi konstruerade vår intervjuguide.   
 
Vår intervjuguide består dels av tre stycken ingångsfrågor, ett antal följdfrågor och några 
specifika frågor till varje ingångsfråga.101 Avsikten med ingångsfrågorna var att få 
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svarspersonen att börja tala om sin uppfattning i frågan utan att vi från början styrde 
henne/honom i någon riktning. Var det så att informanten inte svarade på frågan vi ställt utan 
pratade om något irrelevant eller var otydlig i sitt svar, så användes följdfrågorna och 
eventuellt de specifika frågorna för att styra in intervjupersonen på rätt spår eller för att få ett 
förtydligande. 
 
När vi skapade intervjufrågorna så diskuterade vi ifall det var lämpligt att ha med för oss 
vedertagna termer som barriär och informationsbehov. Risken var att intervjupersonerna 
kanske inte skulle känna till termerna och i så fall missuppfatta eller inte kunna besvara 
frågan. Vi valde ändå att använda termerna i intervjufrågorna, vilket berodde på att vi slöt oss 
till att högskolebibliotekarierna nog har kommit i kontakt med och använder dessa termer i 
sitt yrkesliv. När vi märkte att intervjupersonen inte förstod vad vi menade så förtydligade vi 
frågan. I slutändan har vi inte upplevt att svaren på intervjufrågorna på något sätt har avvikit 
mot det som vi frågade om.  
 
Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få fram uppfattningar om ett fenomen från 
högskolebibliotekarierna som är representanter för sin yrkesgrupp. Det är viktigt att tänka på 
genom hela arbetet, eftersom det finns en risk att för mycket fokus läggs på den enskilde 
individen. 102 Under intervjuerna sker enligt Widerberg en subjektiv bedömning av 
informantens svar på frågorna, därför fanns det en risk för att vi omedvetet skulle påverka 
intervjupersonen. Andra problem som kan uppstå är att informanten vill göra intervjuarna till 
lags genom att ge de svar som han/hon tror de vill höra eller att intervjuarna försöker få svar 
på förutfattade meningar.103 Vi har varit medvetna om att dessa problem har funnits och vi har 
försökt arbeta med dem under uppsatsens gång. Vi har även skrivit ned vilka förutfattade 
meningar vi har104 och jämfört dessa med våra intervjufrågor och formulerat om de som vi 
upplevde representerade våra förutfattade meningar.  
 
Under intervjun är personkemin viktigt för hur väl samspelet mellan intervjuarna och 
svarspersonen fungerar.105 Det finns alltså en risk att mötet med intervjupersonen inte faller så 
väl ut som intervjuarna hade önskat.106 Widerbergs råd är att kritiskt reflektera och analysera 
hur intervjukontexten och relationen med svarspersonerna påverkar intervjumaterialet.107 Vi 
följde Widerbergs råd genom att skapa en Värsta som kan hända lista för att förbereda oss på 
att hantera oväntade händelser, som sjukdom eller en stressad informant.108 När det gällde val 
av intervjukontext så var det viktigt för oss att förlägga intervjuerna på arbetsplatserna, 
eftersom studien bygger på hur bibliotekarierna upplever ett fenomen i sin arbetsmiljö. 
Widerberg skriver även att intrycken från arbetsplatsen är en viktig grund för den kommande 
analysen. 109  
 
Vi valde att inte skicka intervjufrågorna till informanterna i förväg för att de inte skulle få 
möjlighet att diskutera frågorna med sina kollegor eller söka efter de ”rätta” svaren. 
Intervjuerna på respektive bibliotek utfördes under en dag, en i taget. Samtliga intervjuer 
spelades in på band och vi var båda närvarande vid alla tillfällena. Under intervjuerna utgick 
vi ifrån den intervjuguide som vi skapat utifrån metodlitteraturen som vi använt. Syftet med 
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109 Widerberg 2002, s. 106. 
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provintervjuerna var att testa hur vår intervjuguide fungerade och eftersom dessa två 
intervjuer föll väl ut så beslutade vi oss för att inkludera provintervjuerna i det empiriska 
materialet. 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Inom kvalitativ forskning handlar validitet om ifall en forskares tolkning av ett 
intervjumaterial kan sägas grunda sig i det empiriska materialet, i sådana fall är forskningen 
valid. Inom fenomenografiska studier gäller validitetsfrågan främst om svarspersonernas 
uppfattningar förekommer korrekt och tydligt i studiens beskrivningskategorier. Validitet är 
annars främst förknippad med kvantitativ forskning. 110  
 
Uljens menar att reliabiliteten i en undersökning beror på hur väl uppfattningarnas betydelse 
förmedlas av beskrivningskategorierna.111 En annan författare som behandlar reliabilitet är 
Jörgen Sandberg. Han menar att forskaren måste ha ett kritiskt förhållningssätt till det 
material som han/hon tolkar eller analyserar. Ett sådant förhållningssätt är interpretative 
awareness som visar att forskaren är medveten om hur hans/hennes personliga uppfattningar 
påverkar forskningsarbetet. Vi har tillämpat fyra steg i Sandbergs modell för hur interpretative 
awareness kan användas, men vi har anpassat dem efter våra egna förutsättningar. I det första 
steget ska forskaren orientera sig i det fenomen som han/hon studerar och ha klart för sig hur 
det framträder i studien, det är viktigt att tydliggöra vilka typer av uppfattningar som är 
relevanta för uppsatsens frågeställningar. I steg två ska forskaren beskriva vad som innefattas 
i en uppfattning, vad som upplevs av informanten, istället för att försöka förklara orsaken till 
den med hjälp av olika teoretiska modeller. Forskarens uppgift under steg tre är att behandla 
alla uppfattningar som framkommer i undersökningen som lika viktiga. För att fastställa en 
individs uppfattning måste forskaren i steg fyra pröva olika tolkningsalternativ av 
intervjumaterialet för att på så sätt komma fram till den uppfattning som tydligast 
representerar informantens sätt att uppfatta verkligheten. 112 
 
Interpretative awareness kommer att tillämpas genom att ett resonemang förs kring de fyra 
stegen med utgångspunkt från vår egen uppsats i avsnitt 6.4. Läsarna måste kunna följa vårt 
tankesätt och därför måste vi tydligt reflektera över vad vi gör och varför, det är något som 
Limberg tar upp i sin avhandling.113 Vi upplever att Sandbergs modell även berör validitet när 
tolkning av svarsmaterialet i steg fyra diskuteras och vi anser därför att både reliabilitet och 
validitet berörs när interpretative awareness diskuteras utförligare. 
 

                                                 
110 Uljens 1989, s. 52ff. 
111 Ibid., s. 54. 
112 Sandberg, Jörgen 1996. Are phenomenograhic results reliable?, s. 137ff. 
113 Limberg, Louise 1998. Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 106. 
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5. Teori 
 
Vi kommer i det här kapitlet att utveckla vårt resonemang kring teori. Vi vill ge en förståelse 
för hur vi ställer oss till fenomenografi som teori och hur de teoretiska modeller vi har valt 
kommer att tillämpas.   
 

5.1 Teori och fenomenografi  
 
Larsson skriver att fenomenografi och teori har ett speciellt förhållande till varandra. Den 
fenomenografiska ansatsen i sig innehåller teoretiska antaganden, om den lärande människans 
förhållande till sin omgivning. Dessa teoretiska utgångspunkter har sitt ursprung i den syn 
som INOM- gruppen har på fenomenet inlärning. Vad som är utmärkande för den 
fenomenografiska ansatsen är att man arbetar utan en bestämd teori om hur fenomenet ska 
tolkas. Innehållet i den empiriska studien analyseras för att skapa en innebörd i 
informanternas svar. Det sker vanligtvis utifrån ett inlärningsperspektiv. Vi är medvetna om 
kopplingen till inlärning, men det perspektivet är inte relevant för vår studie då vi studerar 
högskolebibliotekariers uppfattningar om fenomen som inte har med inlärning att göra. 
Larsson menar också att det är möjligt att använda den fenomenografiska ansatsen i uppsatser 
som inte har ett inlärningsperspektiv.114 Fenomenografi är alltså den metod vi använder som 
utgångspunkt för bearbetning och analys av materialet. Utifrån analysen framträdde ett antal 
uppfattningar som vi sedan delade in i ett antal beskrivningskategorier. 
Beskrivningskategorierna diskuteras och tolkas utan en övergripande teoretisk modell för hur 
det fenomen som vi behandlar ska tolkas. Detta tillvägagångssätt är inspirerat av det 
fenomenografiska tankesättet kring teori. Vi använder oss av två teorier för att belysa skilda 
aspekter av fenomenen, dessa teorier presenteras i de två följande avsnitten. 
 

5.2 Högskolebibliotekariens pedagogiska roll 
 
Carol Kuhlthau, professor vid Department of Library and Information Science på The State 
University of New Jersey i USA, har skapat en taxonomi som beskriver bibliotekariens 
pedagogiska roll vid användarundervisning. Taxonomin är uppdelad i fem utbildningsnivåer, 
levels of education. Ju högre nivå en bibliotekarie befinner sig på desto större pedagogisk roll 
har han/hon och ju mer komplicerat är användarens problem.115 Kuhlthau menar att den 
traditionella bibliotekarierollen har förändrats och att det finns ett behov av en pedagogisk, 
rådgivande roll som inte enbart handlar om att hjälpa studenten att finna relevanta 
informationskällor. Därför betonar Kuhlthau vikten av att användaren får professionell 
vägledning i informationssökningsprocessen vilket motsvaras av främst nivå fyra handledaren 
och nivå fem rådgivaren. 116  Vi har med hjälp av Kuhlthaus taxonomi resonerat kring de 
uppfattningar som våra informanter har om sin pedagogiska roll i relation till distansstudenter. 
Översättningarna av Kuhlthaus begrepp är våra egna och variationer av dessa kan förekomma 
i annan litteratur. 
 
 

                                                 
114 Larsson 1986, s. 22f. 
115 Kuhlthau 1993, s. 145-154. 
116 Ibid., s. 187f. 
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Nivå 1: Organisatören (The Organizer) 
 
Organisatörens uppgift är att organisera bibliotekets samling av informationsresurser genom 
till exempel klassificeringssystem och därmed göra dem tillgängliga för användaren. 
Bibliotekarien ger inga instruktioner eller råd för hur samlingen ska eller kan användas. Den 
hjälp som finns att tillgå är i form av tryckta instruktioner eller handböcker för till exempel 
informationssökning. Biblioteket ses som en institution där det är upp till användaren att lära 
sig hur man hittar relevant material. Ingen mänsklig kontakt sker mellan användare och 
bibliotekarie.117  
 
Nivå 2: Föreläsaren (The Lecturer) 
 
Föreläsaren planerar och håller i en användarundervisning för större grupper av användare, till 
exempel i början av en termin. Syftet med undervisningstillfället är att orientera användarna i 
de tjänster och material som högskolebiblioteket har att erbjuda och var de finns någonstans, 
bibliotekets öppettider samt policy. Olika typer av hjälpmedel som overhead och videofilmer 
kan användas i detta syfte. Tanken är att undervisningen inte är relaterad till en speciell 
användaruppgift utan till en generell orientering för framtida informationsbehov. Kuhlthau 
menar att detta undervisningstillfälle långt ifrån är tillräckligt, användaren upplever ofta en bit 
in på terminen en stor osäkerhet i sin informationssökning. Tyvärr är det ofta så att 
bibliotekens användarundervisning stannar på föreläsarnivån. Den här typen av 
undervisningstillfällen borde istället enligt Kuhlthau ses som en introduktion till kommande 
användarundervisning på andra nivåer.118  
 
Nivå 3: Instruktören (The Instructor) 
 
Instruktören visar hur ett informationsökningsverktyg eller en informationskälla fungerar, ofta 
är tillfället relaterat till ett för användaren specifikt problem eller en uppgift. Undervisningen 
ges för det mesta i samband med att användaren själv ska använda det aktuella verktyget eller 
källan. En instruktör kan instruera samma användare i ett verktyg eller en källa under ett 
flertal av varandra oberoende men planerade tillfällen. Samarbete med lärare inför och under 
dessa tillfällen kan förekomma. 119   
 
Nivå 4: Handledaren (The Tutor) 
 
Handledaren lär ut hur användaren bäst hittar och använder informationsverktyg och 
informationskällor för att tillgodose ett informationsbehov. Handledningen sker vanligtvis i en 
serie av undervisningstillfällen dessutom läggs även vikten på att lära ut 
informationssökningsstrategier. Handledaren hjälper användaren att förstå vilka av 
bibliotekets källor och verktyg som passar till vad. Undervisningstillfällena planeras också i 
förväg i samverkan mellan bibliotekarien och kursansvarig lärare, där ämnet bestäms av 
läraren och en lämplig källa för ämnet av bibliotekarien. 120  
 
 
 
 

                                                 
117 Kuhlthau 1993, s. 146. 
118 Ibid., s. 148f. 
119 Ibid., s. 149f. 
120 Ibid., s. 150. 
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Nivå 5: Rådgivaren (The Counselor)  
 
Rådgivaren ger förutom det som ingår i handledarerollen även tips och råd i hur information 
ska tolkas och utvärderas. Undervisningens fokus ligger på den process där lärandet sker 
under sökandet efter och användning av informationen. Bibliotekarien ger stöd och 
uppmuntran och undervisar i det dynamiska samspelet mellan tankar, handling och känslor i 
informationssökningsprocessen. Målet är att förbereda användaren på kommande 
informationssökningstillfällen genom kunskap om informationssökningsprocessen. 
Bibliotekarien är på den här nivån en aktiv deltagare i planering och utformning av 
utbildningsplanen till den kurs där han/hon ska ha användarundervisning.121  
 

5.3 Informationsbarriärer 
 
Michael Buckland är professor vid School of Information Management & Systems på 
University of California i USA. Enligt Buckland finns det olika slags problem med att få 
tillgång till information, det kan vara att en lämplig källa saknas eller så finns det en källa 
men den är för komplicerad att förstå. Buckland har skapat sex informationsbarriärer som 
måste övervinnas för att man ska få tillgång till information. Dessa informationsbarriärer har 
använts för att ta reda på vilka informationsbarriärer som våra informanter anser finns hos 
distansstudenterna som användargrupp. Bucklands begrepp har vi själva översatt och det är 
möjligt att det finns andra varianter på svenska.  
 
Identifiering (Identification) 
 
Problemet är att identifiera en lämplig källa, alltså att känna till vilka källor man ska eller kan 
gå till. Man försöker helt enkelt hitta relevant information om ett aktuellt ämne, det brukar ske 
i två steg. Först bestämmer användaren sig för var han/hon ska söka information någonstans 
och sedan väljs en lämplig källa ut till exempel en specifik bok. 
 
Tillgänglighet (Availability)  
 
Svårigheter med att få tag i den valda informationskällan fysiskt eller elektroniskt, så att man 
kan undersöka dess relevans. Om källan inte går att finna så måste användaren söka efter 
annat material. 
 
Användarens kostnader (Price to the user)  
 
Innebär de ansträngningar som en användare måste lägga ned i form av bland annat tid och 
pengar för att få tag i den litteratur han/hon behöver. Om användaren anser att kostnaden är 
för hög överges källan och kostnaden kan då ses som en barriär. 
 
Förmedlarens kostnader (Cost to the provider) 
 
Denna informationsbarriär kommer inte att användas eftersom den inte svarar mot våra 
frågeställningar.122 
 

                                                 
121 Kuhlthau 1993, s. 151. 
122 Buckland, Michael K 1991. Information and information systems, s. 78. 
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Förståelse: Intellektuell tillgänglighet (Understanding: Cognitive access) 
 
Bara för att användaren har fått tillgång till en källa så innebär det inte att han/hon besitter 
tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av den. Detta hinder kan oftast lösas genom 
antingen en förklaring eller i vissa fall genom undervisning. 
  
Trovärdighet (Acceptability) 
 
Det kan vara så att en användare ifrågasätter källans trovärdighet. Det resultat som presenteras 
i ett dokument strider kanske mot användarens egna åsikter eller föreställningar.123  
 

                                                 
123 Buckland 1991, s. 79. 
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6. Bearbetning och analys av material 
 
Vi kommer i det här kapitlet att redovisa vårt resonemang kring de genomförda intervjuerna 
och presentera våra informanter. Därefter följer en redogörelse för den valda analysmetoden 
och en presentation av vår analys av de genomförda intervjuerna och av högskolebibliotekens 
policydokument. Kapitlet avslutas med att vi tillämpar de teoretiska modellerna som vi valt på 
det analyserade materialet. 
 

6.1 Intervjuerna  
 
Som nämnts under avsnitt 4.4 så var vår intervjuguide uppdelad i tre stycken ingångsfrågor, 
ett antal följdfrågor och några specifika frågor. Det resulterade i att ingen intervju var helt lik 
den andra eftersom vissa informanter talade så pass utförligt om ämnet vilket medförde att 
endast ett fåtal följdfrågor och inga specifika frågor behövde ställas. En del av informanterna 
var så kortfattade i sina svar när vi ställde ingångsfrågorna, så att vi tvungna att ställa alla 
följdfrågor och en hel del specifika frågor för att få mer uttömmande svar. Vissa av 
intervjufrågorna har i efterhand valts bort eller ändrats om eftersom informanterna inte 
svarade på det som vi frågade om. Några intervjufrågor har också tillkommit i senare 
intervjuer för att tydligare få fram information som inte helt klart framkommit i tidigare 
intervjuer. De frågor som har tillkommit är med i Bilaga 1. 
 
Informanterna är enskilda individer och därför pratade de olika mycket om vissa frågor. I 
vissa fall kunde en informant spendera flera minuter med att förklara distansstudenters 
informationsbehov och barriärer medan en annan informant berörde samma fråga i en eller ett 
par meningar. I efterhand känner vi att vissa frågor skulle kunna ha strukits helt och att andra 
borde ha varit med från början. Samtidigt tycker vi att det var rätt att inte skicka ut 
intervjufrågorna innan intervjuerna eftersom det var givande att studera informanternas svar 
på frågor som de inte hade hunnit reflektera över eller diskutera med sina kollegor. 
 

6.2 Presentation av informanterna  
 
De nio informanterna arbetar alla på högskolebibliotek och deras ålder, arbetserfarenheter och 
arbetsuppgifter varierar. Både deras namn och högskolebiblioteket de arbetar på är 
konfidentiella uppgifter och högskolebibliotekarierna har därför fått namn tilldelat sig efter 
alfabetet i den ordning de intervjuades. Respektive högskolebibliotek har fått en bokstav 
tilldelad sig efter samma princip.  
 
Adam och Berit arbetar båda som högskolebibliotekarier på högskolebibliotek A. Adam är 
chef för två biblioteksavdelningar. En avdelning ansvarar för de utbildningar som bedrivs av 
biblioteket och den andra är användarorienterad och svarar bland annat för låne- och 
informationstjänsten och fjärrlån. Berit arbetar på den användarorienterade avdelningen och är 
ansvarig för flexibelt lärande vilket innebär att hon bland annat arbetar gentemot 
distansstudenter.  
 
Carina är enhetsansvarig för användarservice, dit hör bland annat låneexpeditionen, 
informationen och distansservice på högskolebibliotek B. På högskolebibliotek B arbetar 
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också Diana som är kontaktbibliotekarie för institutionen för samhällsvetenskap och hon är 
även kontaktperson för distansstuderande. 
 
Erika arbetar som kontaktbibliotekarie på institutionen för hälsa och vård på högskolan C där 
Frida är distansbibliotekarie och ger service till distansstudenter i nästan allt som rör 
biblioteket bland annat teknisk support.  
 
På högskolebibliotek D finns Gunilla som dels är kontaktperson för distansstudenterna och 
dels är kontaktbibliotekarie för bland annat elektro, data- och systemvetenskapliga 
programmet.  
 
Helena arbetar som bibliotekarie på institutionen hälsa, vård och samhällsvetenskap medan 
Ida är kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan och tid skriftsansvarig på högskolebibliotek E. 
 

6.3 Den kvalitativa analysen 
 
Efter genomförandet av intervjuerna så har vi lyssnat igenom det inspelade materialet och 
transkriberat det för att få en bra överblick över intervjumaterialet innan analysarbetet 
började.  
 
Analysen går ut på att ur de svar som framkommit i intervjuerna identifiera olika 
uppfattningar och placera dem i beskrivningskategorier. För att åstadkomma det har vi noga 
läst igenom och reflekterat över intervjumaterialet och jämfört olika svar från informanterna 
för att identifiera skillnader och likheter i deras uppfattningar. Resultatet är ett kategorisystem 
som består av icke-överlappande beskrivningskategorier som vi själva konstruerat och de är i 
sin tur inplacerade under ett antal fenomen. Beskrivningskategorierna under samma fenomen 
representerar de olika uppfattningarna som informanterna har om fenomenet.124 
 
För att tydliggöra innebörden i varje beskrivningskategori används ett eller flera citat och vi 
har försökt att begränsa antalet långa citat eftersom det annars finns en risk att det blir 
oöverskådligt och att läsaren tappar intresset. Det kategorisystem vi konstruerat behöver inte 
vara det enda rätta utan det finns ofta fler än ett sätt som korrekt kan beskriva samma data.125 
Det har varit problematiskt att undvika överlappning och en del likheter kan utläsas ur de 
olika beskrivningskategorierna.  
 
Vad som varit viktigt att tänka på vid analysen av olika uppfattningar är att skillnader kan 
finnas både mellan individer och inom individer, eftersom en individ kan uppfatta ett fenomen 
på olika sätt. Ofta rör sig forskaren mellan två kontexter, vad en svarsperson har svarat på en 
fråga tolkas delvis utifrån vad han/hon svarat på andra frågor och vad andra informanter har 
svarat på samma fråga. En svarspersons uppfattning av ett fenomen påverkas alltså av andra 
sätt som personen upplever fenomenet. Dessutom så kanske endast några fragment av ett sätt 
att uppfatta ett fenomen har framkommit vid en fråga. Det har därför krävts ett pusselarbete 
med olika svar av vad informanten har sagt för att få sammanhanget klart för sig.126 
 

                                                 
124 Larsson 1986, s. 31ff. 
125 Ibid., s. 37ff. 
126 Marton 1996, s. 182f. 
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Meningen är att resultatet av analysen ska tillföra ny kunskap till det område vi studerar. För 
att uppnå det ska analysen tränga in på djupet i materialet så att vi inte bara skrapar på ytan. 127 
Förhoppningsvis kommer analysen att ge en ökad insikt och förståelse för magisteruppsatsens 
syfte. Vi hoppas att vi funnit orsaker och mönster som förklarar de olika skillnaderna i 
uppfattningar som framkommit i analysen. 128  
 
Vi har granskat de tolkningar vi gjort av det empiriska materialet för att vara säkra på att inga 
tvetydiga resultat redovisas.129 Dessutom har vi genom att tillämpa Sandbergs interpretative 
awareness försökt undvika att omedvetet analysera våra egna istället för intervjupersonernas 
värderingar.130 
 

6.4 Resonemang kring interpretative awareness 
 
Vi kommer här att resonera kring hur vi valt att tillämpa Sandbergs begrepp interpretative 
awareness.131  
 
Med utgångspunkt från steg ett, orientering i det fenomen som forskaren studerar, så har vi i 
vårt fall tre fenomen som är indelade i ett kategorisystem med ett antal beskrivningskategorier 
under sig. Fenomen är utformade efter våra tre frågeställningar för att vi ska behålla fokus på 
uppsatsens syfte och undvika att komma in på sådant som ligger utanför syftet. Vi har under 
analysens gång också ställt oss frågan om de uppfattningar vi tolkat och de kategorier dit de 
hör svarar mot våra frågeställningar. Beskrivningskategorierna och de tillhörande 
uppfattningarna ska ge svar på en eller flera av våra frågeställningar, eftersom uppfattningar i 
de två första fenomenen även används för att besvara det tredje fenomenet.  
 
I steg två, beskrivning av vad som innefattas i en uppfattning, upplever vi att det emellanåt 
har varit svårt att avgöra vilka uppfattningar vi har kunnat utläsa ur intervjumaterialet. Det är 
ju en fråga om tolkning och hur pass mycket man kan tolka ett uttalande utan att det vinklas 
till något man vill att det ska vara. Detta är ett problem vi har haft när vi har skapat 
beskrivningskategorierna. När det gäller orsaker till en uppfattning så är det inget som tas upp 
i analysen, däremot har vi under kapitlet Diskussion valt att i vissa fall lyfta fram förslag på 
vad en uppfattning beror på, när vi har ansett att det har förbättrat möjligheterna att diskutera 
uppfattningen. Vi anger dock klart i texten att det rör sig om våra egna tolkningar. 
 
Hur informanternas svarsmaterial värderas är relaterat till den relation som vi har haft med 
svarspersonerna under intervjuerna, det var vår första tanke under steg tre i resonemanget 
kring att informanternas uppfattningar ska behandlas likvärdigt. Vissa av informanterna har 
gjort ett större intryck på oss än andra vilket ökar risken för att deras svar behandlas mer 
fördelaktigt och att materialet från dem får större utrymme. För att materialet ska behandlas så 
lika som möjligt så har vi återigen reflekterat över vår förförståelse. Det finns nämligen en 
risk att information som bekräftar vår förförståelse lyfts fram medan information som inte gör 
det tas bort eller tonas ned. Det kan också vara så att rubriker eller formuleringar blir mer 
positiva när det berör sådant som stämmer överens med vår förförståelse. Vi hoppas att vi har 

                                                 
127 Larsson 1989, s. 41. 
128 Zetterlund, Angela 1997. Förändring och utvärdering: En studie av hur lokala aktörer i kommunala 
folkbibliotek ser på utvärdering i samband med det egna förändringsarbetet , s. 91f. 
129 Wang, Peiling 1999. Methodologies and methods for user behavioural research, s. 58f. 
130 Sandberg 1996, s. 137. 
131 Se avsnitt 4.5 Validitet och reliabilitet. 
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begränsat vår subjektiva inverkan genom att vi under analysens gång har arbetat med vår syn 
på informanternas intervjumaterial och vår förförståelse. Vårt tillvägagångssätt har varit att 
diskutera hur analysen skulle kunna göras på ett annat sätt och genom att medvetet reflektera 
över hur vi har formulerat vårt skriftspråk. Vi har även diskuterat hur vi ska behandla 
informanternas svar på ett jämställt sätt.  
 
När det gäller steg fyra, pröva olika tolkningsalternativ av intervjumaterialet, så har vi under 
analysen upplevt problem med att tolka svarsmaterialet, eftersom det har gått att utläsa flera 
uppfattningar ur informanternas uttalanden. Vi har därför valt att lyfta fram de tolkningar som 
vi anser bäst representerar informanternas sätt att uppfatta verkligheten, samtidigt som vi har 
tagit med material som kan tolkas på varierande sätt så länge tolkningarna inte är motsägande.  
 

6.5 Beskrivningskategorierna 
 
Vi kommer här att redovisa vårt kategorisystem som är uppdelad i tre fenomen som bygger på 
magisteruppsatsens frågeställningar. För att tydligare besvara den tredje frågeställningen har 
vi undersökt vilka uppfattningar informanterna har om högskolebibliotekens mål och policy 
om distansstudenter, dessa uppfattningar finns representerade i fenomen tre. Under varje 
fenomen finns ett varierande antal beskrivningskategorier som representerar respektive 
fenomen. De tre fenomenen är: högskolebibliotekariernas uppfattningar om distansstudenter 
som användargrupp, högskolebibliotekariernas uppfattningar om sina arbetsuppgifter och den 
pedagogiska roll de har i relation till distansstudenterna samt högskolebibliotekariernas 
uppfattningar om högskolebibliotekens mål och policy för att hantera distansstudenter.  
 
Vissa av de uppfattningar som framkommit i undersökningen har varit lättare att urskilja och 
därför är en del beskrivningskategorier tydligare än andra. Inom beskrivningskategorierna 
förekommer det variationer av den uppfattningen som kategorin representerar, dessa 
variationer kan vara motsägande. Vårt skäl till dessa uppdelningar är att begränsa antalet 
beskrivningskategorier och för att få en tydligare struktur samt för att belysa de variationer av 
uppfattningar som finns. Intervjupersonernas uppfattningar kommer från de genomförda 
intervjuerna att presenteras antingen som referat eller som citat. Citaten i 
beskrivningskategorierna återges med informanternas egna ord, vilket innebär att citaten är i 
talspråksform. I vissa fall har vi lagt till ord för att förtydliga texten eller för att underlätta 
läsningen, detta påverkar inte citatens betydelse och tilläggen är markerade. För varje citat 
som presenteras kommer informantens fiktiva namn att anges. 
 
För att klargöra för läsaren så vill vi påpeka att en uppfattning kan innehas av flera 
informanter och en informant kan även ha flera uppfattningar i en beskrivningskategori. Om 
inget annat anges så är det alltid informanternas uppfattningar som redovisas under 
beskrivningskategorierna även om det inte uttryckligen står. Vi vill tillägga att fokus i 
kategorisystemet ligger på distansstuderande men informanternas uppfattningar om 
distansstudenter kan även innefatta campusstudenter om det inte anges i texten att de två 
användargrupperna skiljer sig åt. 
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6.5.1 Skapandet och presentation av beskrivningskategorierna 
 
Kategorierna skapades genom att vi utifrån det empiriska materialet samlade ihop 
högskolebibliotekariernas olika uppfattningar om fenomenen, för att därefter utveckla 
beskrivningskategorierna utifrån de uppfattningar som vi fått fram. De uppfattningar som gick 
utöver syftet med uppsatsen valde vi bort för även om de var intressanta så var de inte 
relevanta. De första kategorier vi skapade var ganska grova och innehöll stora variationer. 
Varje kategori bestod dessutom av ett antal underkategorier med mer specifika uppfattningar, 
detta för att få en bättre struktur och överblick över kategoriernas innehåll. Sedan har 
kategorierna vuxit fram stegvis genom att vi läst igenom dem flera gånger och därigenom fått 
större kunskaper om innehållet och hur de olika uppfattningarna hänger ihop och hur nya 
kategorier bättre skulle kunna konstrueras. Kategorierna har därför omformats flera gånger 
om, gamla har försvunnit och nya har tillkommit. Det har ofta skett genom att splittra bredare 
kategorier i mindre, men också genom att slå ihop underkategorier till egna kategorier. Vi har 
försökt uppmärksamma uppfattningar som återkommit i flera intervjuer eller information som 
en del informanter talar mycket om, under förutsättning att det svarar mot frågeställningarna. 
Här nedanför presenteras beskrivningskategorierna under varje fenomen. 
 
Fenomen ett: 

• Definition av distansstudenter ger läsarna en förståelse för informanternas 
uppfattningar om vilka distansstudenterna är. 

• Studera på distans tar upp vad det innebär att läsa en distansutbildning.  
• Skillnad i behov beroende på utbildning redovisar uppfattningar om att de behov som 

finns bland distansstudenter kan skilja sig åt beroende på vilken utbildning de läser. 
• Distansstudenters behov av social gemenskap tar upp behovet av att träffa 

medstudenter. 
• Distansstudenters studievanor redovisar vad som kännetecknar distansstuderande  
• Distansstudenters datorkunskaper tar upp vad som kännetecknar distansstudenters 

datorkunskaper. 
• Distansstudenters anspråk på högskolebibliotekens service presentera informanternas 

uppfattningar om vilka krav och förväntningar distansstudenterna har på 
högskolebiblioteken. 

 
Fenomen två: 

• Vilka tjänster som erbjuds och utnyttjas ger en bild av informanternas arbetsuppgifter 
gentemot distansstudenterna. 

• Kontakten och kommunikationen med distansstudenter tar upp uppfattningen av 
kommunikationen emellan informanterna och distansstudenterna.  

• Distansstudenters användarundervisning består av svarspersonernas åsikter om 
användarundervisning till distansstudenterna. 

• Viljan att ge service fokuserar i större utsträckning på informanternas känslor om att 
ge service. 

 
Fenomen tre: 

• Högskolebibliotekens vilja att underlätta för distansstudenter innehåller 
svarspersonernas uppfattningar om högskolebibliotekens vilja att förbättra 
distansstudenternas villkor.  
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• Marknadsföring går in på sätt att underlätta för distansstudenterna och här 
framkommer åsikter om högskolebibliotekens marknadsföring gentemot 
distansstuderande. 

• Hur det fungerar att ge samma service till distansstudenter som till campusstudenter 
visar informanternas upplevelser om förmågan att ge samma service till 
högskolebibliotekens användare. 

 

6.5.2 Högskolebibliotekariernas uppfattningar om distansstudenter som 
användargrupp 
 
A Definition av distansstudenter  
 
Denna kategori innehåller uppfattningar om hur det går att urskilja distansstudenter och vilka 
det är som väljer att läsa på distans. Intervjupersonerna upplever att de i kontakten med 
distansstuderande har svårt att skilja dem från campusstudenter och distansstudenterna utgör 
endast en liten del av högskolebibliotekens användare. Bland svarspersonerna upplevs 
distansstudenter som är på högskolebiblioteket inte utmärka sig så väldigt mycket, medan en 
annan uppfattning är att det är dem på plats som märks mest.  
 
De som väljer att läsa en distansutbildning uppfattas ofta vara lite äldre människor som vill bo 
kvar på hemorten för att de har arbete och familj.  
 

Har ibland försökt fundera på vad det är som skiljer distansstudenter från 
campusstudenter, vad gäller ålder å sådär, vet inte om det stämmer. Jag tänker mig att de 
är kanske lite äldre än generella campusstudenter, kanske till och med arbetar och så. Å 
har kanske svårt att lämna sin boendeort för att läsa på annan ort eller resa så långt. 
(Adam) 

 
Enligt en uppfattning är dessa äldre distansstudenter till största delen kvinnor över trettiofem 
år. En del av intervjupersonerna lyfter fram att det finns två olika grupper av distansstudenter 
som bor kvar på hemorten, dels de som bor i glesbygden och dels de som inte gör det. Det 
framkommer att en av dessa grupper har ett stort behov av hjälp.  
 

 … men jag tror man kan se på det här med distansstudent som, det är två grupper, va. 
Dels så finns det dom som sitter ut i bushen någonstans och verkligen har det här 
jättebehovet liksom att ha hjälp, dels att man ska skicka böcker och sådana där saker och 
så var det ju alltså. Jag vet att första webbaserade psykologin, en rent webbaserade kurs i 
psykologi fanns här förut och då gick den i [staden A; vår anm.] men då var det väldigt 
många ungdomar som bodde i Stockholm som läste den här kursen. (Berit) 

 
En del studenter som läser en distansutbildning bor på den ort där högskolan ligger och några 
av dessa läser till och med en utbildning parallellt på campus, det anser nästan alla av de 
tillfrågade. Distansstudenter på utbildningsorten upplevs inte av informanterna som ”riktiga” 
distansstudenter, eftersom de bor innanför kommungränsen och därför har samma 
förutsättningar som studenter på campus. 
 
Generellt är distansstudenterna alltså en heterogen grupp, bland annat när det gäller ålder och 
boendeort, följande citat är talande.  
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Det finns alla grupperingar här, det är det jag menar. Du kan inte bunta ihop dom och 
säga att distansstudenter är så och så. (Frida) 

 
B Studera på distans  
 
Det finns olika uppfattningar om varför man väljer att studera på distans och informanterna 
ser både möjligheter och problem med att göra det. Det finns en uppfattning bland 
informanterna om varför vissa människor väljer att studera på distans. En del läser kurser på 
distans för nöjes skull, andra för att förbättra sina yrkeskunskaper och är inte intresserade av 
högskolepoängen. Distansutbildning kan vara ett alternativ för dem som vill vidareutbilda sig 
men inte har råd att sluta arbeta, distansstudier behöver inte vara självvalt utan är kanske enda 
utvägen för att kunna få ett arbete eller för att kunna behålla det arbete man har. Den mest 
påtalade orsaken till att läsa på distans är ändå att som distansstuderande så kan man bo kvar 
hemma och har därför större möjligheter att planera sin egen studietid, så att det passar in i 
vardagslivet. 
 

Ja, fördelarna är ju det här att jag väljer min egen takt och tid alltså, tid och rum och plats. 
Det tycker jag är fördelarna, att jag kan hitta en kurs som går i Gävle och jag bor här nere. 
Jag har ett helt annat utbud att välja på. Men då gäller det att jag är motiverad att göra det. 
(Gunilla) 

 
Informanterna upplever även problem med att läsa ett program eller en kurs på distans. Det 
gäller bland annat svårigheterna för distansstuderande att kunna utnyttja högskolebibliotekens 
tjänster och service fullt ut. Några tar upp problemet med att inte fysiskt kunna besöka 
högskolebiblioteket. 
 

Så dom har inte den här möjligheten på samma sätt och gå och sätta sig och läsa ett 
referens- ex så som närstudenter har. Något förlorar man på att vara distansstudent, något 
vinner man ju att man slipper ha bostad i [Staden C; vår anm.]. (Erika) 

 
Det är ju faktiskt så att som campusstudent kan du faktiskt gå till en bibliotekarie och få 
hjälp. Distansstudenterna har ju svårt att få det på samma sätt. Å där är ju avståndet ett 
stort problem. (Frida) 

 
Högskolebibliotekens öppettider och bemanningen med kvalificerad personal på kvällar och 
helger upplevs av vissa informanter som ett problem. Det står i kontrast till åsikten om att 
högskolebiblioteks öppettider och bemanning räcker till för att möta distansstudenternas 
behov. Kostnaderna för kursmaterial och fjärrlån uppfattas av en del intervjupersoner utgöra 
ett hinder för dem som studerar på distans. Detta står i motsats till de svarspersoner som anser 
att det är något som distansstudenterna får acceptera när de valt den typen av utbildning.  
 
Några av högskolebibliotekarierna är av åsikten att de personer som är lite äldre och har både 
arbete och familj saknar erfarenhet av tidigare studier och har därför problem med att anpassa 
sig till studielivet. 
 
En del av svarspersonerna upplever att studenter som läser en distansutbildning hoppar av i 
högre grad än studenter som studerar på campus. Medan andra menar att distansstudenter och 
campusstudenter i ungefär lika stor grad slutför sina studier. 
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C Skillnad i behov beroende på utbildning 
 
Distansstuderande har enligt informanterna olika informationsbehov vilket beror på 
variationer i utbildningarna. De som läser på distans inom vård- och omsorgsutbildningar har 
tidigt ett behov av att söka efter vetenskapliga artiklar, vilket också ställer krav på deras 
informationsökningsförmåga. 
 

Det har så otroligt mycket att göra med den utformningen av den utbildningen, [vård och 
omsorg; vår anm.] att man söker vetenskapliga artiklar från första stund tills man skriver 
sin magisteruppsats eller kandidatuppsats. Medan andra studenter har informationsbehov 
lite då och då […]. (Berit) 

 
En del av högskolebibliotekarierna menar att distansstuderandes behov av att söka 
information skiljer sig beroende på om de läser ett program eller en fristående kurs. 
Informationsökning förekommer betydligt mindre på en fristående kurs än på ett program. 
 

Men många gånger då dom läser en fem- eller tiopoängskurs så uppstår aldrig det behovet 
[att söka information; vår anm.]. Så det är mer så man måste se, vad är det dom läser, 
vilken nivå är det. (Frida) 

 
D Distansstudenters behov av social gemenskap 
 
Den sociala kontakten med andra studerande upplevs av informanterna vara mycket viktig för 
de som läser på distans. Ett behov som finns bland distansstudenter är att under utbildningen 
kunna föra en diskussion med andra. 
 

 … men jag skulle tycka det var tråkigt just att läsa för att jag tycker att snacket när man 
sitter vid fikabordet det ger nästan femtio procent av föreläsningen, att man reflekterar 
runt omkring det och sitter och pratar. Det tror jag att jag skulle sakna väldigt mycket. 
(Erika) 

 
Det sociala kontaktnätet ger möjligheten att utbyta erfarenheter och överkomma de hinder 
som finns när man läser en utbildning på distans. Frånvaron av medstudenter upplevs av några 
svarspersoner innebära en avsaknad av ett grupptryck vilket ökar risken för att studierna 
avbryts. 
 

Om det [avbrutna studier; vår anm.] beror på att man inte har samma sociala gemenskap, 
finns inget grupptryck för att klara av studierna på samma sätt som det kan göra i en 
vanlig grupp. (Adam) 

 
Det kan röra sig om att distansstudenter som sitter ensamma och studerar saknar det sociala 
umgänge som studentlivet på campus erbjuder, det gäller speciellt yngre distansstuderande. 
Bristen av social gemenskap är vanligast för de som läser fristående kurser eftersom 
programutbildningar på distans oftast är knutna till ett lärcentra med gruppträffar. 
 
E Distansstudenters studievanor 
 
Det finns bland informanterna uppfattningar om vad som kännetecknar distansstudenternas 
studievanor. De flesta påpekar att distansstudenterna inte hör av sig så mycket till 
högskolebiblioteket därför att de har andra sätt att få tag i material och information. 
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Dom hör ju inte av sig i samma utsträckning, det beror naturligtvis på att dom har olika 
kanaler, alla vänder sig ju inte till oss. (Berit) 

 
På grund av att vissa av de äldre distansstudenterna, särskilt kvinnor över trettiofem, har 
respekt för högskolebiblioteket och upplever dessa som främmande vänder sig många till 
folkbiblioteket på hemorten där de känner sig bekväma och har tilltro till personalen. En 
annan informationskälla är arbetsplatsen, ett exempel är många av dem som studerar en 
fortsättningskurs inom vård och omsorg på distans och som använder sig av 
sjukhusbiblioteket på sin arbetsplats. Några av informanterna är av åsikten att 
högskolebibliotekens betydelse för distansstudenternas informationsförsörjning inte ska 
överskattas och att det är upp till användaren själv att ta kontakt vid behov. 
 
De som studerar på distans besöker sällan högskolebiblioteket men när de väl är på plats så är 
det mycket som ska hinnas med och uträttas. 
 

När dom är här brukar det vara väldigt intensivt, kommer i grupper till biblioteket för att 
låna böcker, fixa lånekort. (Adam) 

 
En del av informanterna anser att distansstuderande ofta hör av sig periodvis och det är som 
intensivast i början av terminen, de flesta kontaktar högskolebibliotekarierna på kontorstid 
och inte på kvällar och helger. 
 

 … men så tror jag inte det behövs tjugofyra timmar om dygnet det tror jag inte. Jag tror 
inte dom [distansstudenter; vår anm.] sitter mitt i nätterna [och; vår anm.] chattar med en 
bibliotekarie, så attraktiva är vi nog inte. Vi kan ju drömma om det. (Carina) 

 
Det finns variationer inom denna kategori om huruvida studenter på distans läser 
högskolebibliotekens information. 
 

Det gör dom, det har jag faktiskt märkt annars kan man säga generellt att när man skriver 
information så ska man veta det att ingen läser det. Jag har märkt på en del 
distansstudenter att dom läser vartenda ord, man får väga vad man skriver. Det tror jag att 
dom gör ifall dom väl har hittat dit. Men jag märker att dom i större utsträckning läser 
vartenda ord. Vilket kan ha att göra att det är kvinnor som är över trettiofem år som är 
ganska osäkra, som därför ofta läser allt. (Frida)  

 
Jag tror inte studenter i allmänhet är speciellt bra på att läsa sådana här hemsidor. Dom är 
inte bra på att läsa in sig på någonting, det är lättare att skicka ett mail och fråga. (Erika) 

 
F Distansstudenters datorkunskaper 
 
Uppfattningarna i denna kategori berör hur skickliga distansstudenterna är på att använda 
datorer och söka efter information och varför det kan vara så. Det framkommer bland 
informanterna att distansstuderande ses som erfarna datoranvändare. Denna erfarenhet 
förklaras med behovet av att kunna använda datorer under utbildningen och att man inte 
påbörjar en distansutbildning om man inte har datorvana. 
 

Nej, jag tror att dom [distansstudenterna; vår anm.] är ganska duktiga att dom kanske 
tvingas till det, så att säga. … så att jag tror kanske att de är något mer datakunniga än 
vad övriga studenter är. (Helena) 
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Vill också tillägga som jag tror att jag redan sagt att man väl inte väljer att studera på 
distans med datorn som kommunikationshjälpmedel om man är väldigt datorovan, eller 
har jag fel? (Ida) 

 
Det finns även de högskolebibliotekarier som påpekar att de som läser på distans är ovana 
datoranvändare. 
 

Jag tror nog att många överhuvudtaget har haft en teknisk barriär. För här har det byggt 
oerhört mycket på datakommunikation och mindre telebild, så att många har ju haft 
problem med datorn naturligtvis. (Erika) 

 
Det är väldigt varierande vi tar för givet att dagens student kan det här, men alla kan inte 
det. (Gunilla) 

 
Det är inte bara datorkunskaperna som upplevs som otillräckliga utan en del svarspersoner 
påpekar att distansstudenterna även kan vara oerfarna informationssökare. 
 

Jag skulle kunna tänka mig att det är databassökningen i så fall. Det tror jag är svårt. Det 
måste vara svårt har man inte hållit på med det tidigare så är det en helt annan värld för 
dom. Naturligtvis finns det undantag, det finns alltid undantag. (Carina) 

 
Skillnaderna i kunskapsnivån hos distansstuderande enligt en uppfattning beror på erfarenhet 
av tidigare studier eller kunskaper i informationsökning.  
 

Sen är det ju väldigt olika beroende på hur mycket man ägnat sig åt informationssökning 
på egen hand, på olika sätt och skaffat sig egna vanor det är ju varierande. (Diana) 

 
G Distansstudenters anspråk på högskolebibliotekens service 
 
Det har framkommit olika uppfattningar hos informanterna vad gäller distansstudenternas 
anspråk på service. Uppfattningarna präglas av hur informanterna upplever distansstudenter, 
om de ser dem som en krävande eller som en lätthanterlig användargrupp. Några av 
informanterna anser att distansstuderande är lätta att hantera, de ställer enkla frågor och det är 
inte några problem att hinna med och hjälpa dem.  
 

Det är inte särskilt betungande, det är det inte, det har jag talat med [Linda; vår anm.] om, 
hon upplever inte heller det här. Att leta reda på namngivna böcker, skicka iväg dom, 
alternativt ställa undan dom och ibland reservera dom när de inte har kommit på att göra 
det själva. (Diana) 

 
Jag tycker att många gånger är det väldigt enkla frågor, praktiska frågor, övervägande 
praktiska frågor. Ja, som det här: varför kommer inte min bok som jag skickat efter? Rena 
lånefrågor är det. (Gunilla) 

 
Bland informanterna finns även uppfattningen om att distansstudenterna kan ha höga 
förväntningar på högskolebiblioteket. 
 

 … men det kan ju finnas de som verkligen vill ha hjälp att hitta en specifik artikel, att vi 
mer ska peka på att en artikel är bra. Har man den uppfattningen så är man kanske inte så 
nöjd med servicen. (Adam) 
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Ja, det har jag upplevt som negativt att dom har haft en sådan enorm förväntan att dom 
ska särbehandlas. (Gunilla) 

 
De höga förväntningarna kan bero på att vissa distansstuderande är vana vid en högre grad av 
service på andra typer av bibliotek som till exempel folkbibliotek. Något som framkommer är 
att även om distansstudenter ofta ställer lätta frågor så vill dem gärna ha snabba svar. 
 

Dom är superkänsliga för svar liksom om dom får svar snabbt och det är också många 
lärare som vittnar om det, att det får inte gå för långt tid från det dom ställer en fråga tills 
det man svarar. (Berit) 

 
Att fråga är viktigt: vad är det du vill veta? Å vad é det… det kan många 
[distansstudenterna; vår anm.] bli jätteirriterade på, för de vill att det ska gå snabbt. 
(Frida) 

 
Enligt några av informanterna finns det en hög efterfrågan på kurslitteratur bland 
distansstudenterna och det upplevs i viss mån som betungande, eftersom 
högskolebibliotekarierna saknar möjlighet att tillgodose denna efterfrågan.  
 

Det är väl mycket när dom kontaktar oss, så är det ofta det här konkreta att dom vill få tag 
i böckerna, det är ju det som det inte är så lätt å hjälpa till med. (Ida) 

 
Den stora efterfrågan på kurslitteratur beror enligt en åsikt på att disstansstudenter och 
campusstudenter har samma kurslitteratur. Det finns de informanter som upplever att det tar 
längre tid att hjälpa distansstudenter än campusstudenter eftersom kommunikationen sker via 
e-post och telefon, men att det får ta den tiden. 
 

6.5.3 Högskolebibliotekariernas uppfattningar om sina arbetsuppgifter 
och den pedagogiska roll de har i relation till distansstudenter  
 
A Vilka tjänster som erbjuds och utnyttjas 
 
Högskolebibliotekarierna har varierande åsikter om de speciella förmåner som vänder sig till 
distansstudenter och om de olika tjänsterna som många av informanterna anser utnyttjas av 
studenter på distans. Det finns en variation mellan informanternas uppfattningar om de 
tjänster som erbjuds till distansstuderande. Bland de tillfrågade upplevs fjärrlån, extra lånetid 
och hemskick av artiklar och litteratur vara tjänster som erbjuds till distansstudenter.  
 

Vi kan vara generösa och ge dom [distansstudenterna; vår anm.] lite längre lånetid för att 
det ska skickas, för det kan vara kursböcker som har en utlåningstid på två veckor, men i 
och med att man skickar [litteratur; vår anm.] så får de ju ha fler extra dagar. (Helena) 

 
En tjänst som underlättar för de som läser på distans är möjligheten att lämna in litteratur som 
lånats från högskolebiblioteket på folkbibliotek i länet. När det gäller vilka tjänster som 
används mest anser de flesta av högskolebibliotekarierna att det är litteratur och då främst 
kurslitteratur som står i fokus. Det innebär att svarspersonerna främst utför referensarbete åt 
studenter som läser på distans, som att till exempel hjälpa dem med lån av litteratur.  
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Det som används mest är att låna, få hjälp med att låna, det är det hos campusstudenter 
också. Det näst vanligaste är att få hjälp med informationssökning å det kan vara på olika 
nivåer beroende på vilket stadium dom läser på. (Diana)  

 
En förklaring till denna efterfrågan är att det på A- och B-kurser kretsar väldigt mycket kring 
att få tag i kurslitteraturen, läsa in den och klara tentamen.   
 
Informanterna får ägna en del tid åt att instruera distansstuderande i informationssökning 
eftersom det är något som de har stort behov av. 
 

Mest informationssökning, det dom mest frågar om är vetenskapliga artiklar, hur man 
söker i databaser till exempel: vi har fått i uppgift vi ska hitta en vetenskaplig artikel om 
det och det, hur ska jag göra? (Helena) 

 
De som studerar på distans upplevs vilja ha hjälp med att skaffa sig lånekort för att kunna få 
litteraturen hemskickad, det är en tjänst som utnyttjas mycket. Fjärrlån erbjuds i vissa fall men 
inte alltid, för det mesta fjärrlånar distansstudenterna via folkbiblioteken i sina 
hemkommuner. En annan tjänst som utnyttjas av distansstuderande är möjligheten att få 
artiklar kopierade och hemskickade. 
 
En del av informanterna talar om de guider i informationssökning och olika ämnen och andra 
hjälpmedel som finns på högskolebibliotekens hemsidor och är tillgängliga för bland annat 
distansstuderande. Uppfattningen bland informanterna är dock att trots att de lägger ned 
mycket tid på dessa hjälpmedel så används de inte speciellt mycket. 
 

Jag tror att vi som sitter och gör det har högre tankar om att det ska användas än vad det 
gör. Man ser bara till sig själv hur man använder sådana här saker. Jag tror, många gånger 
läggs det ned väldigt mycket tid på att göra sådant här. (Gunilla) 

 
Även de elektroniska resurser som är åtkomliga via högskolebiblioteket används enligt en 
uppfattning bland informanterna inte så mycket som de hade förväntat sig. Det beror på att 
vissa distansstudenter inte hittar till högskolebibliotekens hemsidor eller inte känner till att de 
elektroniska resurserna existerar. Chattfunktionen i Jourhavande bibliotekarie upplevs inte 
heller ha så stor betydelse på de anslutna högskolebiblioteken som informanterna förväntat 
sig. Distansstudenterna använder tjänsten endast i begränsad utsträckning.  
 
B Kontakten och kommunikationen med distansstudenter 
 
Det finns varierande uppfattningar om hur kommunikationen mellan högskolebibliotekarierna 
och distansstudenterna sker och vilka möjligheter och problem som kommunikationssätten 
medför. 
 
Intervjupersonerna påpekar att kommunikationen sker på en rad olika sätt beroende på typen 
av fråga och omständighet, oftast via e-post.  
 

Mest sker kontakten via e-post. Det händer att dom ringer men det är inte varje dag som 
dom ringer, inte ens varje vecka, men e-post är nästan alltid något. (Diana) 

 
Kommunikation med hjälp av chattfunktionen i Jourhavande bibliotekarie förekommer, men i 
en begränsad utsträckning. De flesta av de tillfrågade är av åsikten att telefonen är mediet som 
används mest efter e-post. Det finns undantag bland informanterna om att mer tid spenderas i 
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telefonen för att hjälpa distansstudenter än att besvara deras e-post. Det förekommer en 
uppfattning om att när direktkontakt med distansstudenterna sker så är det i samband med att 
de besöker campus för ett kurstillfälle eller för användarundervisning. 
 
Varje kommunikationssätt medför möjligheter och problem och därför styr 
distansstudenternas frågor valet av medium. E-post används ofta för att besvara enklare frågor 
och upplevs av informanterna som ett ganska naturligt sätt att kommunicera eftersom de som 
studerar på distans sällan befinner sig på högskolan. Användningen av e-post kan dock 
medföra vissa problem, det kan bli omständligt att föra en dialog via e-post och det är lätt att 
missförstå varandra. 
 

Även om e-posten är väldigt bra på många sätt så är den väldigt envägskommunikation. 
Är det någonting som man missuppfattar eller inte förstår, då märker man ju inte det 
förrän nästa gång det kommer tillbaka. Man kanske inte ens märker det då liksom. Man 
kan inte peka, kolla om den andra, om man menar samma sak. (Ida) 

 
Chatten i Jourhavande bibliotekarie upplevs som ett utmärkt komplement till e-post eftersom 
co-browsing funktionen gör det enklare att visa hur en person ska gå tillväga för att finna 
exempelvis en artikel.  
 
Högskolebibliotekarierna anser att det är enklare att använda telefonen än e-post vid mer 
avancerade frågor som rör informationssökning. Det bästa är då om distansstudenten kan sitta 
med datorn uppkopplad samtidigt som de får hjälp via telefonen. 
 

Det blir väl lite omständligare [med e-post; vår anm.], ofta kanske jag föreslår om det är 
någon som sitter vid en databas och så har dom den uppe samtidigt som man pratar i 
telefon och så kan man då säga klicka här, klicka där. Så att man får lite 
telefonrådgivning samtidigt som man sitter och söker eller så får man förklara via mailen: 
si och så här gör du. (Helena) 

 
Det finns en uppfattning om att det fungerar lika bra att handleda via telefon som att handleda 
när man står i informationsdisken med en användare. 
 

Telefon, per telefon om studenten kan sitta uppkopplad samtidigt då tycker jag att jag kan 
ge samma service som i informationsdisken när jag har personen hos mig. (Diana) 

 
I motsats till ovanstående citat anser en del av de tillfrågade att det är skillnad mellan att 
instruera en användare via telefon eller att göra det när man står bredvid. 
 

Jag kan inte se det på personen om dom har förstått det eller inte. Jag kan inte se det rent 
fysiskt om dom skriver in rätt, men däremot så, ja det blir ju fel hela tiden liksom och då 
så att säga. Jag tycker att det är en svårhet att inte ha den här förståelsen när man inte ser 
personen, höra personen. (Berit) 

 
Berit upplever att handledning på plats, precis som de andra kommunikationssätten, inte är 
helt problemfri. Hon tillägger samtidigt att det är sällan hon träffar distansstudenter 
personligen för handledning. 
 

Den relationen när man är öga mot öga, den kan ju va väldigt beroende på om jag är trött 
och om jag känner mig utarbetad eller om den här personen som kommer egentligen inte 
har tid med det här och ska göra det här mellan en lektion och nästa och har jättebråttom. 
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Och då det är klart att det känner man ju inte med distans som bara skickar en fråga utan 
där får man ju hålla på tills det liksom löser sig va. (Berit) 

 
En del av informanterna upplever att det är en fördel för distansstuderande att ha en utsedd 
kontaktperson, en distansbibliotekarie, att kommunicera med. Det kan samtidigt vara 
problematiskt att ha endast en ansvarig då distansstudenterna inte vet vem de ska kontakta när 
distansbibliotekarien är frånvarande. Det finns nämligen en åsikt bland de tillfrågade att 
distansstuderande ofta känner sig utslängda i tillvaron och att de inte vet vart de ska vända sig 
för att få kontakt och handledning. 
 
C Distansstudenters användarundervisning  
 
I denna kategori behandlas hur användarundervisningen genomförs för distansstudenter, vad 
undervisningen innehåller och vilka som har möjlighet att delta. Användarundervisning är 
endast tillgänglig för de distansstuderande som har möjlighet att besöka campus och den 
vanligaste typen av undervisning är en introduktion till högskolebiblioteket, som också en del 
av våra informanter är ansvariga för.  
 

I den mån dom kommer hit så brukar man boka in ett besök, att vi går ut till en kurs och 
håller en kort föreläsning av vad biblioteket gör för distansstudenter. (Adam) 

 
När jag har introduktioner för de nya distansstudenterna så går ju jag på det som läraren 
säger, det vill säga, de säger introduktion och det beror ju på vad man lägger in i ordet 
introduktion, men för mig är en introduktion lite grann om låneregler, lite grann vad som 
gäller när det gäller det här med inloggning, till datorer på plats och till databaser. (Berit) 

 
Efter den inledande introduktionskursen blir det mer fokus på informationsökning, hur man 
bygger upp sökstrategier och hur man förhåller sig till det funna materialet, vilket är viktigt 
eftersom distansstudenterna sedan ska arbeta mycket hemifrån. Dessutom finns uppfattningen 
bland informanterna att undervisningen i informationsökning fördjupas när distansstudenterna 
ska börja skriva uppsats. I kontrast står uppfattningen om att det ofta rör sig om enskilda 
undervisningstillfällen med informationsökning i en speciell databas. Undervisning i hur man 
söker inom ett ämne ges ofta till distansstudenter som läser ett program.  
 
Det påpekas att det är svårt att avgöra vilken nivå undervisningen ska ligga på, eftersom 
kunskaperna varierar väldigt mellan distansstudenterna. Det är enligt informanterna viktigt att 
vara tydlig, men det finns en risk att upplevas som oförskämd när de möter någon som redan 
kan mycket. 
 

Jag tror att informationen här är alltid är, det jätte, jätte svårt. Och det…, jag säger inte att 
det, jag gör precis samma problem, alltså jag gör just samma sak…, man kan skicka 
papper, man tycker det är glasklart det som står där eller man håller någon form av 
presentation och det är inte klart va. Det är inte glasklart för alla på en gång. (Berit) 

 
Några av svarspersonerna upplever att det är lärarnas ansvar att boka och planera in 
undervisningstillfällen i kursen eftersom användarundervisning inte är obligatorisk. 
 

Vår användarundervisning går ut på att vi ger undervisning när en kursansvarig ber om 
det och att det ska ske i integration med övrig kurs. (Adam) 
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Det är den enskilde lärarens engagemang och vilja att samarbeta som avgör i vilken 
omfattning det blir användarundervisning och på vilken nivå den ligger.  
 

 … men det är också i samarbete med lärarna. Får vi inte ett samarbete med lärarna, att 
dom inte anser att det här är viktigt, så kommer vi ingenstans. (Gunilla) 

 
En åsikt bland informanterna är att man gärna vill att användarundervisningen ska vara 
kopplat till det som distansstudenterna jobbar med just då, men att en del lärare tycker att det 
räcker med ett tillfälle i början av terminen. Emellanåt finns det dock vissa eldsjälar bland 
lärarna som drar igång en serie undervisningstillfällen. Lärarna uppfattas av en informant ofta 
sakna kunskaper om distansstuderandes behov.   
 
D Viljan att ge service   
 
Det framkommer att det finns varierande åsikter om den service som distansstudenter har rätt 
till och varför det är motiverat att de ska ha den servicen. De som läser på distans är en 
användargrupp som informanterna har förståelse för, vilket bland annat beror på att de någon 
gång själva har studerat på distans. Dessa informanter upplever därför att de har insikt i de 
problem som kan uppstå när man studerar på distans och ser det som mycket positivt att ge 
service till dem. 
 

Det roliga är ju om dom ringer och vill ha fram en artikel och så vidare, att man kan 
hjälpa dom med det, speciellt om dom kan få tag i den digitalt då är dom ju jättelyckliga. 
Det är lite waow, och dom förstår vilken möjligheter biblioteket har. (Gunilla) 

 
Informanterna anser inte att deras vilja att hjälpa distansstudenter skulle vara mindre på grund 
av att de inte träffar dem personligen. Bland informanterna finns uppfattningen om att de 
fyller en viktig funktion i distansstuderandes informationsförsörjning, detta grundar sig i att 
distansstudenter upplevs som en sårbar användargrupp.  
 

Jag tror att biblioteket har en viktig roll gentemot distansstudenterna sen så har vi, om vi 
verkligen lever upp till den rollen det vet jag inte. Jag tror att vi har en viktig roll. Jag är 
inte säker på vi alltid uppfyller det vi borde. (Adam) 
 
Kanske att dom är lite mer sårbara än vad dom andra studenterna är så att man kanske 
skulle känna att man kunde tillfredställa deras behov i högre utsträckning. Det som vi 
sitter och planerar och tänker ut det är utifrån de behov distansstudenter har. (Helena) 

 
Det finns en åsikt som framträder bland distansbibliotekarierna om att det är betydelsefullt att 
utgå från distansstudenternas perspektiv för att få en större förståelse för deras behov av 
service.  
 

Jag tycker det är ganska viktigt att försöka ha användarperspektiv på det hela, att utgå 
från distansstudenten, vilka behov den har, hur den beter sig och hur den tänker. (Frida) 

 
Studenter på distans har ett eget ansvar för sin litteratur- och informationsförsörjning, 
eftersom den service som ges ska fungera som en hjälp till självhjälp och det är inte meningen 
att högskolebibliotekarien ska förse dem med material. 
 

Att man kan ju inte göra allting åt dom. Där här är ju en grupp som har ändå tagit steget 
in så att säga, ska [man; vår anm.] börja läsa så måste man också ta det. (Berit) 
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Genom att informanterna lär ut hjälp till självhjälp kan distansstudenterna skaffa sig den 
kunskap som behövs för att klara av utbildningen. Fast det kan emellanåt vara motiverat att ta 
fram material till distansstuderande eftersom det går snabbare än att försöka lära ut hur man 
söker efter information. 
 

6.5.4 Högskolebibliotekariernas uppfattningar om högskolebibliotekens 
mål och policy om distansstudenter 
 
Vi kommer att gå igenom högskolebibliotekens mål och policy om distansstudenter under 
avsnitt 6.7, där redovisas den syn på distansstudenter som vi kan utläsa ur dokumenten.  
 
A Högskolebibliotekens vilja att underlätta för distansstudenter 
 
Denna beskrivningskategori innehåller några av högskolebibliotekariernas varierande 
uppfattningar om vad högskolebiblioteken gör för att förbättra distansstudenternas villkor, vad 
som enligt vissa informanter skulle kunna förbättras och ifall högskolebiblioteket får de 
resurser som behövs. Bland informanterna finns åsikten att de som läser på distans alltid ska 
få hjälp av högskolebiblioteket med att lösa sina problem. Det kan röra sig om att 
högskolebiblioteket köper in efterfrågade böcker trots att de har dragit in på inköp av 
kurslitteratur. Införandet av speciella förmåner kan ses som ett tecken på en ökad 
medvetenhet om distansstuderande från högskolebibliotekens sida. Ett högskolebiblioteks 
kontakt med olika lärcentra i landet upplevs som en medvetenhet om distansstudenter som 
användargrupp. 
 
Det finns en åsikt bland informanterna om att högskolebiblioteken försöker hjälpa 
distansstudenter att få tag i litteratur genom att köpa in extra kursböcker. Några av 
informanterna upplever att det på deras arbetsplatser pågår projekt för att underlätta för 
distansstudenterna, bland annat håller man på att konstruera eller har redan skapat en 
informationsökningsmanual på högskolebibliotekens respektive hemsidor.  
 

Å sen handlar det mycket om information, och där har jag jobbat mycket med något […]. 
En sida till distansstudenterna med information om vad som finns, hur dom ska göra och 
bete sig. (Frida) 

 
Olika former av samarbete är en möjlighet att göra det lättare för elever som studerar på 
distans. Den typen av samarbetsform som nämns i störst utsträckning är samarbetet mellan 
högskolebibliotekarier och lärare. 
 

Viktigt med kontinuerligt samarbete med undervisande lärare. Dom vanliga 
kontaktbibliotekarierna har ju det uppdraget ständigt, att försöka fördjupa samarbetet med 
respektive institution. (Diana) 

 
Andra samarbeten som nämns är de med andra högskolebibliotek, Nätuniversitetet eller med 
folkbibliotek i länet där distansstudenterna till exempel kan komma åt högskolebibliotekens 
databaser. Av Fridas uttalande framkommer en uppfattning om att kommunikationen och 
strukturen i samarbetet med kommunerna som är ansvariga för folkbiblioteken behöver 
förbättras. 
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Distans handlar mycket om gränsöverskridning. Det måste bli någon ordning i 
kontakterna. Nu är det bara massa kostigar, det går kors och tvärs, måste bli mer 
landsvägar, ett strukturerat samarbete. (Frida) 

 
Dessutom upplever hon att inloggningssystem till högskolans elektroniska resurser måste 
förbättras eftersom det i dagsläget är för krångligt för distansstudenterna. 
 
Hos några av informanterna så finns det en uppfattning om att elektronisk litteratur gör det 
lättare för distansstuderande att få tillgång till material. Det rör sig om något som inte 
förekommer på högskolebiblioteken där intervjupersonerna arbetar utan det är en önskan att 
elektronisk litteratur skall införas som ett komplement eller en ersättning för tryckt litteratur.  
 

Det finns ju försök där en bibliotekarie går in åt en lärare, en adjunkt och försöker hitta 
nätbaserat material, alltså komplement till vanlig kurslitteratur. Det här kanske låter 
väldigt pretentiöst men jag anser att det här vore, borde prioriteras. Det räcker ju med att 
du står med en kurs där kursboken inte går att köpa längre eller något sånt där helt 
horribelt, va. (Berit) 

 
En del av de tillfrågade påpekar att det borde finnas elektroniska referensexemplar av alla 
kursböcker som distansstudenterna skulle kunna läsa via högskolebibliotekens hemsidor, det 
jämförs med möjligheten som campusstudenterna har att läsa referenslitteratur i en läsesal. 
 
B Marknadsföring 
 
Uppfattningen om hur marknadsföring gentemot distansstudenterna går till varierar mellan 
informanterna. Det skickas inte ut information om högskolebibliotekens service till 
distansstudenterna i början på terminen eftersom det inte finns någon möjlighet att nå ut till 
alla disstansstuderande. Följande citat visar emellertid på något annat: 
 

 … men vi har ändå gjort så här att inför [kursstarten; vår anm.] att vi skickar med 
informationsblad om biblioteket, å så vidare, när dom antas. För vi vill sälja oss, 
informera om sökguiden som vi har, Jourhavande bibliotekarie, för att tala om att vi finns 
å mer kan vi ju inte göra. (Gunilla) 

 
Informationen om distansservicen på högskolebibliotekens hemsidor är väl synlig, dock 
känner inte distansstudenterna alltid till att den här informationen finns tillgänglig på Internet. 
Högskolebiblioteken marknadsför sig ofta gentemot distansstudenter genom att gå via de 
kursansvariga lärarna.  
 

 … det är nog via lärarna, att det är dom som marknadsför biblioteket, talar om att vi 
finns och att vi har den möjligheten att komma in när dom är inne [på campus; vår anm.], 
att komma in och ge dom bib lioteksinformation och litteratursökning. (Helena) 

 
Det finns intervjupersoner som upplever att marknadsföringen av högskolebibliotekens 
tjänster via lärarna inte alltid fungerar, vilket beror på att vissa av lärarna inte alltid är så 
medvetna om högskolebibliotekens utbud.  
 
Enligt en uppfattning bör marknadsföringen förbättras och det ska göras genom att 
högskolebiblioteket går ut med information till lärcentra samt genom att skapa en 
direktkontakt med distansstudenterna.  
 



  43 

C Hur det fungerar att ge samma service till distansstudenter som till campusstudenter 
 
Informanterna upplever att distansstudenter och campusstudenter ska få samma service, enligt 
den policy som deras högskolebibliotek har. Det finns bland informanterna varierande 
uppfattningar om hur detta fungerar i praktiken. Några av svarspersonerna anser att det inte 
fungerar att ge de som studerar på distans service på samma villkor som studenter som läser 
på campus eftersom förutsättningarna är olika. 
 

Även om det är inskrivet i alla planer att dom ska behandlas lika, betraktas som alla andra 
studenter. Men man kan ju inte riktigt betrakta dom som alla andra studenter för 
förutsättningarna är inte riktigt desamma, för vissa då. Men det är ju klart dom som bor 
här i [staden E; vår anm.] dom kan ju gå hit och utnyttja det [högskolebiblioteket; vår 
anm.], det är ju olika. (Ida) 

 
Distansstudenters speciella förutsättningar gör att de enligt en åsikt aldrig kan behandlas på 
samma sätt som campusstudenter och därför måste distansstudenterna få mer hjälp.  
 

Inledningsvis när man börjat studera så behöver man mycket hjälp, väldigt mycket hjälp, 
mycket, mycket mer än vanliga studenter. Det har varit diskussion om att man inte ska 
behandla dom annorlunda, men det tycker jag att man måste. (Frida) 

 
Det finns de informanter som påpekar att det är mycket kvar att göra innan distansstudenter 
kan få samma service som ges till campusstudenter.  
 
Andra informanter upplever att campusstudenter inte får samma service som 
distansstuderande eftersom distansstudenterna ha r rätt till speciella förmåner som till exempel 
hemskick av litteratur. 
 

Först och främst ska dom ju ha det, samma service som alla andra. Sen blir det ju att dom 
får en lite mer service än alla andra eftersom vi gör olika saker, skickar hem till dom och 
så. (Carina) 

 
Det finns bland dessa svarspersoner en uppfattning om att campusstudenterna måste anstränga 
sig mer eftersom de måste ta sig till högskolebiblioteket för att låna.  
 
Några av svarspersonerna anser att studenter som läser på distans behandlas på samma sätt 
som de som studerar på campus. Anledningen är att IKT utvecklingen har gjort det lättare att 
ge distansstudenter samma service som campusstudenter, till exempel genom att göra 
litteraturen tillgänglig elektroniskt. 
 

6.6 Sammanfattning av beskrivningskategorierna  
 
Högskolebibliotekariernas uppfattningar om distansstudenter som användargrupp 
 
Det upplevs som svårt att skilja distansstudenter från campusstudenter, vilket kan bero på att 
de inte utmärker sig så mycket på högskolebiblioteket. Det finns dock en uppfattning om att 
det är när distansstuderande besöker högskolebiblioteket som de går att urskilja som en 
användargrupp, de upplevs ändå vara en liten användargrupp. Synen på distansstuderande 
visar att det rör sig om en heterogen grupp där bland annat ålder, boendeort och orsak till att 
läsa på distans varierar. Det kan vara så att de studenter som läser en distansutbildning också 
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studerar på campus. Generellt ses de ändå som äldre personer med arbete, familj och boende 
på annan ort. 
 
Det finns skilda anledningar till varför man väljer att studera på distans. Den mest påtalade är 
att distansstudenten har möjlighet att bo kvar på sin hemort och därför kan anpassa sina 
studier till sitt vardagsliv. Det finns även problem med att läsa en distansutbildning, däribland 
svårigheterna med att kunna besöka högskolebiblioteket. Äldre distansstudenter med arbete 
och familj upplevs på grund av bristande erfarenhet ha svårt att anpassa sig till studielivet.  
 
Distansstuderande har varierande informationsbehov. Det kan bero på skillnader i utbildning 
och kunskapsnivå, ifall de läser ett program eller en fristående kurs. Den varierande 
kunskapsnivån bland studenter som läser på distans gör det svårt att avgöra vilken nivå 
användarundervisningen ska ligga på. 
 
Den sociala kontakten med andra distansstuderade anses kunna underlätta studierna eftersom 
det innebär möjligheter att utbyta erfarenheter och stötta varandra. Bristen på social 
gemenskap är vanligare bland de som läser kurser på distans än hos de som läser ett program. 
 
Det finns varierande uppfattningar om vad som kännetecknar distansstuderandes studievanor. 
De som studerar på distans hör oftast inte av sig så mycket till högskolebiblioteket eftersom 
andra informationskällor gör det möjligt för dem att få tag i material och information. 
Högskolebibliotekens betydelse för distansstudenternas informationsförsörjning ska därför 
inte överskattas och användaren tar själv kontakt vid behov. Distansstudenter på 
högskolebiblioteket är en ovanlig syn men när det förekommer så försöker de att uträtta så 
mycket som möjligt på kort tid. Kontakten med studenter på distans är vanligast vid 
terminsstart och under vissa perioder. Distansstuderande anses av vissa vara bra på att ta till 
sig skriftlig information och samtidigt uppfattas de av andra att vara dåliga på det. 
 
Uppfattningen om distansstuderandes datorkunskaper skiljer sig åt mellan informanterna, 
distansstudenterna ses både som erfarna och ovana datoranvändare. Distansstuderandes 
erfarenhet i informationssökning anses dock vara något bristfällig. 
 
Det finns olika sätt att se på distansstudenternas anspråk på högskolebibliotekens service. 
Något som framkommer är att distansstudenterna för det mesta har höga förväntningar på 
högskolebiblioteket. En orsak till varför det kan vara så är att distansstuderande får mer 
service på andra bibliotek än de får på högskolebiblioteken. Efterfrågan på kurslitteratur är 
större än tillgången vilket gör att informanterna känner sig pressade. En förklaring kan vara 
att distansstudenterna använder samma kurslitteratur som campusstudenterna. Det påpekas 
även att distansstuderande oftast ställer lätta frågor men att de samtidigt vill att frågorna ska 
besvaras snabbt. 
 
Högskolebibliotekariernas uppfattningar om sina arbetsuppgifter och den pedagogiska 
roll de har i relation till distansstudenter 
 
Det framkommer att de som studerar på distans erbjuds speciella tjänster som ska underlätta 
studierna, vissa tjänster utnyttjas mer än andra. Tjänster som efterfrågas mycket är bland 
annat hemskick av kurslitteratur och hjälp med informationssökning. En av de förmåner som 
erbjuds är Jourhavande bibliotekarie som endast används i begränsad utsträckning av 
distansstudenter. Högskolebibliotekens elektroniska resurser används i en begränsad 
utsträckning vilket kan bero på att de är svåra att hitta.  
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Kommunikation med distansstuderande kan ske på många sätt och varje sätt medför både 
möjligheter och problem. Större delen av kontakten sker via e-post och upplevs som ett 
naturligt sätt att kommunicera men det kan bli omständligt och lätt leda till missförstånd. 
Kontakt via telefon anses också vara ett smidigt kommunikationssätt som används främst för 
att lösa mer avancerade frågor och gärna i kombination med datorn. Synen på hur väl 
telefonen kan ersätta ett personligt besök på högskolebiblioteket varierar, en uppfattning är att 
det fungerar alldeles utmärkt medan en annan uppfattning är att det inte alls blir lika givande. 
Handledning på plats medför liksom andra kommunikationssätt både möjligheter och 
problem. Det finns en uppfattning att det underlättar för distansstuderande att ha en 
kontaktperson att vända sig till. En annan åsikt är att distansstudenter saknar någon att 
kontakta och därför känner sig övergivna. 
 
De distansstuderande som har möjlighet att ta sig till campus har också oftast möjligheten att 
ta del av högskolebibliotekens användarundervisning. Introduktionskurser till 
högskolebiblioteket förekommer inte alltid. För att användarundervisningen ska bli av så 
måste kursansvariga lärare ta kontakt med högskolebiblioteket och boka in tillfällen. Det är 
ofta lärarens engagemang som avgör användarundervisningens omfattning. 
 
En förutsättning för att lättare kunna identifiera sig med distansstuderade är att informanten 
själv någon gång har läst på distans eller har förmågan att sätta sig in i distansstudenternas 
situation. Det gör att högskolebibliotekarierna kan ha förståelse för vilka problem som kan 
uppstå under en distansutbildning. Det upplevs som positivt att ge service till distansstuderade 
och att informanterna själva har en viktig roll i informationsförsörjningen till dem. Det kan 
enligt en uppfattning vara av stor vikt att utgå ifrån ett användarperspektiv för att öka 
förståelsen för distansstudenternas behov av service. Den service som ges till studenter på 
distans ska fungera som en hjälp till självhjälp eftersom de har ett eget ansvar för sin 
litteratur- och informationsförsörjning. En motsägande uppfattning är att det ibland kan vara 
rätt att söka fram material för att distansstudenterna ska få hjälp snabbt.  
 
Högskolebibliotekariernas uppfattningar om högskolebibliotekens mål och policy om 
distansstudenter 
 
Högskolebiblioteken upplevs ägna sig åt olika åtgärder för att förbättra villkoren för 
distansstudenterna, bland annat genom att ge dem speciella förmåner eller med hjälp av skilda 
former av samarbete. Det finns ändå en uppfattning om att ytterligare förbättringar borde 
genomföras, det gäller främst att elektronisk litteratur borde införskaffas. 
 
Marknadsföring av högskolebiblioteket i form av utskick av introduktionsbrev till 
distansstuderande i början av terminen förekommer inte. Det motsätts av uppfattningen om att 
högskolebiblioteket för att marknadsföra sig skickar information till de distansstuderande i 
början av terminen. Högskolebibliotekens hemsidor används för att sprida information om 
distansservicen vilket upplevs fungera i vissa fall och i andra fall inte. Marknadsföring av 
högskolebiblioteket brukar gå via kursansvariga lärare eller via lärcentra. 
 
Högskolebibliotekarier ska ge samma service till både distansstudenter och campusstudenter. 
Det framkommer att ge samma service är något som inte fungerar eftersom förutsättningarna 
för distansstuderande skiljer sig från campusstudenterna, vilket också gör att de är i behov av 
mer hjälp. I kontrast står uppfattningen att distansstudenters rätt till speciella förmåner gör att 
de behandlas mer fördelaktigt än campusstudenter. Det finns även en uppfattning om att det 
fungerar att behandla distans- och campusstudenter på samma sätt. 
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6.7 Högskolebibliotekens dokumenterade policy 
 
De nio informanterna är utspridda på ett antal högskolebibliotek som hör till fem skilda 
högskolor. Vi kommer här att presentera den syn på distansstudenter som vi kan utläsa ur 
högskolebibliotekens webbsidor och dokument. De dokument det bland annat rör sig om är 
mål, policy och verksamhetsplaner som vi givit det gemensamma namnet den dokumenterade 
policyn. För att underlätta för läsaren och för att få en klar struktur har vi valt att skapa ett 
antal avsnitt som är inspirerade av beskrivningskategorierna. Det som redovisas är vad vi 
kunnat utläsa ur de dokument som vi har funnit, vi är medvetna om att det kan finnas 
dokument som vi inte tagit del av. 
  
Högskolebibliotekens åtgärder för att förbättra och underlätta distansstudenters 
situation 
 
I den dokumenterade policyn framkommer det att de flesta av högskolebiblioteken arbetar med att 
förbättra tillgången och åtkomsten till elektroniska resurser och att lära studenter som läser på 
distans att använda dem. Det kan röra sig om att konstruera bättre anpassade sökguider och 
manualer samt introduktion av kurser i informationskompetens via webben. Åtkomsten till de 
elektroniska informationsresurserna som nås via Proxyservern har förbättras för att bland annat göra 
det lättare för distansstuderande att få tag i elektroniskt material. Ett annat sätt att underlätta 
distansstudenternas åtkomst av litteratur är planerna på att göra det möjligt att beställa lånekort på 
Internet samt att förlänga lånetid med ett SMS. Dessutom ska distansstudenterna kunna vända sig 
till en högskolebibliotekarie för att få stöd och råd. 132   
 
Många av de åtgärder som syftar till att underlätta för distansstudenter berör elektroniska resurser, 
ett högskolebibliotek tar dock upp att införskaffning av nytt biblioteksbestånd ska styras av 
användarnas informationsbehov. 133 
 
Vi har även funnit att vissa av högskolebibliotekens dokument beskriver vad som behöver 
förbättras för att de som läser på distans ska kunna studera på samma villkor som 
campusstudenter. Det finns de högskolebibliotek som kommit fram till att den tryckta 
litteraturen måste kompletteras eller helt ersättas med elektronisk litteratur.134 Ett 
högskolebibliotek har gjort sin första satsning på att förse sina användare med elektronisk 
litteratur genom att ansluta sig till ett abonnemang. 135 
 
Det framgår i policyn att ett högskolebibliotek arbetar för att undervisningen i informationssökning 
ska bli en naturlig del av distansutbildningarnas kursplaner och att verktygen för denna 
undervisning ska utvecklas. De flesta av de kursansvariga lärarna har en föråldrad syn på 
högskolebiblioteket och ser inte den möjlighet som elektroniska resurser innebär. Därför väljer 
många av lärarna att inte låta användarundervisning vara en del av distansutbildningen. 136   
 

                                                 
132 Bibliotekets kvalitetsprogram 2003-2005, högskolebibliotek A, Distansutbildning vid högskolebiblioteket D 
ur ett kvalitetsperspektiv 2003, högskolebibliotek D, Verksamhetsplanen 2003, högskolebibliotek B, Policy 
beslut om biblioteksservice till distansstudenter, högskolebibliotek E, Självärdering, högskolebibliotek E. 
133 Policy för informationsförsörjning, högskolebibliotek A. 
134 Bibliotekets kvalitetsprogram 2003-2005, högskolebibliotek A. Självvärdering, högskolebibliotek E. 
135 Verksamhetsplanen 2004, högskolebibliotek B. 
136 Självärdering, högskolebibliotek E. 
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Högskolebibliotekens samarbete 
 
En del av högskolorna är delaktiga i olika typer av samarbeten vilka direkt eller indirekt kan 
sägas gynna de som studerar på distans. Samarbetet med lärcentra görs för att förbättra 
informationstillgången för distansstudenterna, dessutom samverkar högskolebiblioteket även 
med institutioner på högskolan. Gemensamma elektroniska resurser och lånekort är resultatet 
av ett samarbete med andra bibliotek i hemlänet. Ett annat samarbete handlar om att samtliga 
bibliotek i tre län skall samverka för att underlätta bland annat vuxenstuderandes 
informationsförsörjning.137  
 
Högskolebibliotekens marknadsföring gentemot distandstuderande  
 
I den dokumenterade policyn har vi funnit information om hur högskolebiblioteken 
marknadsförs sig gentemot studenter som läser på distans. Det finns en ambition att alla 
distansstuderande ska känna till den distansservice som erbjuds och för att nå ut till 
distansstudenterna arbetar man aktivt med marknadsföring. Det kan handla om att 
högskolebiblioteken arbetar med att göra distansstuderande medvetna om biblioteksservicen, 
genom att med e-post skicka ut information om enskilda tjänster som erbjuds. Ett annat sätt 
att nå ut till distansstudenterna är att gå via lärarna och informera dem om 
högskolebibliotekens utbud.138 
 
Samma service till distansstudenter som till campusstudenter 
 
Det finns i policyn dokumenterat hur distansstuderande ska behandlas i förhållande till 
campusstuderande. Det slås fast att de som läser på distans har rätt att få samma service som 
de studenter som läser på campus och det är bland annat högskolebibliotekariernas uppgift att 
se till så att det fungerar.139  
 
Högskolebibliotekens definition av distansstudenter och hur det är att läsa på distans  
 
Det framkommer varierande uppgifter om hur distansstudenter definieras av 
högskolebiblioteken. Ett sätt är att göra en administrativ definition, exempelvis att endast 
distansstudenter som bor utanför högskolebibliotekens närområden har rätt att ta del av de 
speciella förmåner som är tillgängliga för distansstuderande. Eller så är man distansstudent i 
fall man blivit antagen till en distansutbildning.140 Andra definitioner är att det är äldre 
studerande bland annat kvinnor över trettiofem år, utan erfarenhet av studier som bor på 
annan ort och ser en chans att vidareutbilda sig. Det är denna grupp som främst har behov av 
vägledning. Distansstudenter kan också vara programstudenter som kompletterar med en 
distanskurs eller välutbildade tekniker som läser en kompletterande kurs.141 
 
I policyn står det att flexibilitet kännetecknar distansstudier, studenterna ska kunna välja att 
lägga upp studierna efter sina egna förutsättningar och de befinner sig sällan på högskolan. 

                                                 
137 Verksamhetsplanen 2004, högskolebibliotek A, Verksamhetsplan 2004, högskolebibliotek B, Organisation 
och mål 2003-2005, högskolebibliotek C. 
138 Bibliotekets kvalitetsprogram 2003-2005, högskolebibliotek A, Organisation och mål 2003-2005, 
högskolebibliotek C, Självvärdering, bilagor, högskolebibliotek E. 
139 Bibliotekets kvalitetsprogram 2003-2005, högskolebibliotek A, Distansutbildningsorganisation, 
högskolebibliotek D, Självvärdering, högskolebibliotek E. 
140 Webbsida, högskolebibliotek C, Webbsida, högskolebibliotek D. 
141 Distansrapporten 2003, högskolebibliotek D, Verksamhetsplan för 2005-2007 , högskolebibliotek D, 
Självvärdering , högskolebibliotek E, Policybeslut om biblioteksservice till distansstudenter, högskolebibliotek E. 
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Dessutom betonas den betydelse som IKT baserade hjälpmedel har för att underlätta 
genomförandet av distansutbildningar och vikten av att få ett kontinuerligt stöd under 
distansutbildningen.142   
 
Hjälp till självhjälp  
 
Det framkommer i den dokumenterade policyn vilken rätt distansstudenterna har till service. I 
största möjliga mån ges användarna hjälp till självhjälp, studenter som läser på distans ska 
inte få material tilldelat sig utan de ska få hjälp med att lära sig finna informationen själva.143  
 

6.8 Utbildningsnivåerna 
 
De uppfattningar som vi kan utläsa att våra informanter har om sin pedagogiska roll i relation 
till distansstudenter, utgår ifrån några av de beskrivningskategorier som har redovisats och för 
att utveckla dessa uppfattningar har ytterligare material från intervjuerna använts. 
Uppfattningarna har sedan analyserats utifrån Kuhlthaus taxonomi och därefter placerats in i 
de olika utbildningsnivåerna. Vi har inte funnit att någon av våra informanter uppfyller rollen 
som rådgivare.  
 
Nivå 1: Organisatören  
 
Det har framkommit en uppfattning om att det läggs ned tid på att konstruera och lägga upp 
sökguider och andra elektroniska hjälpmedel som inte utnyttjas så mycket av användarna. Vi 
tolkar det som ett sätt att organisera och tillgängliggöra högskolebibliotekens 
informationsresurser för användarna.  
 
Nivå 2: Föreläsaren 
 
Det finns en uppfattning bland informanterna om att distansstudenterna får en 
introduktionskurs till högskolebibliotekens informationsresurser, tjänster och villkor. Berit 
utvecklar det hela genom att berätta att introduktionen ofta innehåller information om 
låneregler, inloggning till elektroniska källor och villkor för hemskick av material. 
Introduktionen ingår inte alltid i den ordinarie distansutbildningen och kan vara den enda 
användarundervisning som distansstudenterna får under utbildningen.  
 
Nivå 3: Instruktören  
 
När det gäller undervisning i informationssökning så är det inte en obligatorisk del av 
utbildningen utan det är läraren som måste boka och planera in den i schemat. Det kan röra 
sig om informationssökning i en speciell databas som är relevant för lärarens undervisning i 
utbildningen. Carina förklarar att deras undervisning i informationsökning går ut på att lära 
distansstuderande att komma åt och söka i bibliotekets elektroniska resurser hemifrån. Oavsett 
vilken hjälp distansstudenterna får så är det högskolebibliotekariernas syfte att lära ut hur 
informationsökningsverktyget används och hur olika tjänster fungerar men inte att göra 

                                                 
142 Pedagogiskt handlingsprogram, högskolebibliotek B, Distansutbildning vid högskolebibliotek D ur ett 
kvalitetsperspektiv 2003 , högskolebibliotek D. 
143 Organisation och mål 2003-2005, högskolebibliotek C, Självärdering, högskolebibliotek E. 
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arbetet åt dem. Detta grundar sig i tron om att det är högskolebibliotekariens uppgift att ge 
hjälp till självhjälp.  
 
Nivå 4: Handledaren  
 
Det finns en uppfattning bland informanterna att man har hand om en serie 
undervisningstillfällen i informationssökning för distansstuderande på programutbildningar, 
med ett sista tillfälle inför uppsatsskrivandet. Själva informationsökningsundervisningen 
utvecklas under utbildningens gång. Inför den avslutande uppsatsen gäller det inte bara att 
hitta information utan också kunna göra strukturerade sökningar och värdera 
informationskällan. Dessa undervisningstillfällen är högskolebibliotekarien med och planerar 
in i kursen ihop med ansvarig lärare, dessutom har de kontakt med varandra under 
utbildningen. 
 

6.9  Informationsbarriärer för distansstudenter  
 
Vi har utifrån Bucklands informationsbarriärer gått igenom beskrivningskategorierna och 
analyserat och identifierat vilka av dessa som informanterna upplever kan uppstå när man 
läser på distans. Ny information från det empiriska materialet har tagits med för att kunna 
utveckla informationsbarriärerna. Vi har inte kunnat finna något i informanternas uttalanden 
som kan sägas höra till informationsbarriären trovärdighet.  
 
Identifiering  
 
Det framkom att det finns en uppfattning bland informanterna att distansstuderande kan ha 
svårigheter med att söka efter information på egen hand och ofta beror det på att de inte vet 
hur eller var de ska börja söka någonstans. De elektroniska källor som högskolebiblioteken 
har gjort åtkomliga via Internet utnyttjas inte av alla distansstudenter eftersom de inte har 
hittat dit eller helt enkelt inte känner till deras existens.  
 
Tillgänglighet 
 
När det gäller distansstudenternas barriärer för att nå relevanta informationskällor uppfattas 
avståndet till högskolebiblioteket, för få kursböcker och tekniska problem som de främsta 
orsakerna. Svårigheterna med att inte regelbundet kunna ta sig till högskolan innebär att de 
som läser på distans går miste om informationssökningsverktyg, referenslitteratur och väl 
fungerande datorer som finns på högskolebiblioteket.  
 
Det begränsade antalet kursböcker och avsaknaden av elektronisk litteratur gör enligt en del 
informanter att distansstudenter inte får tag i den information de behöver.  
 
En del av svarspersonerna är av uppfattningen att något som begränsar distansstuderandes 
tillgång till informationskällor är de tekniska problem som kan uppstå när de ska logga in i 
systemet. Det behöver dock inte bero på distansstudenterna utan det kan vara tekniken i sig 
som inte fungerar som den ska. Det finns en åsikt bland intervjupersonerna att en del 
distansstudenter saknar kunskaper i hur en dator kan användas för att få tag i den information 
de söker. Vissa distansstudenter kan vara osäkra på hur de effektivt ska söka efter information 
och får därför inte alltid tag i det som efterfrågas. 
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Användarens kostnader  
 
Några av intervjupersonerna är av uppfattningen att kostnader för studenter som läser på 
distans består av tid och pengar. En åsikt bland informanterna är att distansstudenter lägger 
ned mycket tid på att söka efter material och att de behöver mer hjälp för att bli mer effektiva. 
Frida är av uppfattningen att det ibland går snabbare om distansstudenterna vänder sig till en 
högskolebibliotekarie, istället för att söka efter information själva.  
 
Kostnaden för inköp av kurslitteratur är en utgift som inte alla distansstuderande har råd med 
och beställningen av artiklar och hemskick av litteratur utgör enligt Adam en kostnad 
eftersom distansstudenterna måste betala för kopieringen och returportot.  
 
Förståelse: Intellektuell tillgänglighet  
 
Det finns en uppfattning bland svarspersonerna att distansstudenterna ibland inte har 
tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av den funna informationskällan. Orsakerna 
till detta kan vara svårigheter med att förstå ett annat språk som engelska när 
distansstudenterna söker i en databas eller problem med att tyda förkortningar av ord och 
termer i ämnesdatabaser. Det språk som informanterna använder när de svarar på frågor, 
skriver instruktioner eller information kan av distansstudenterna upplevas som oklart eller 
krångligt. 
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7. Diskussion 
 
Som framkommit i vår uppsats är distansutbildningen i Sverige i ständig förändring och 
högskolebibliotekarierna förutsätts spela en viktig roll i distansstudenternas 
informationsförsörjning. Syftet med uppsatsen har därför varit att med utgångspunkt från 
högskolebibliotekariernas synvinkel studera och få förståelse för användargruppen 
distansstudenter utifrån olika perspektiv. Denna förståelse är kopplad till den diskussion som 
vi för kring de resultat som redovisats i analysen, hur och om vi har lyckats uppnå förståelse 
för de fenomen vi undersökt kommer också att diskuteras. Vi kommer i diskussionen att göra 
en koppling till litteraturen i kapitlet Tidigare forskning. 
 
En del av de diskussioner som vi för under frågeställningarna ett och två sva rar även mot den 
tredje frågeställningen. Orsaken till detta är att vi anser att upplägget medför att diskussionen 
bättre hänger ihop än om vi valt en strikt uppdelning efter frågeställningarna. 
 
Vi vill framhålla att vår förförståelse om distansstudenter och högskolebibliotekarier har 
utvecklats under arbetet med magisteruppsatsen. Vi har skaffat oss en klarare bild om 
högskolebibliotekariernas uppfattning om vilka som studerar på distans, vilket har påverkat 
vår syn på distansstudenter och gör att vi ser på dem som en mer heterogen grupp än tidigare. 
Vi har även skapat oss en uppfattning om högskolebibliotekarier och vilken pedagogisk roll 
de har i relation till distansstudenter samt vilka arbetsuppgifter de har gentemot 
distansstudenterna.  
 

7.1 Hur uppfattar högskolebibliotekarier distansstudenter som 
användargrupp? 
 
Det framkommer att informanterna anser att det kan vara svårt att skilja distansstuderande 
från bibliotekets övriga användare. Vi finner denna uppfattning något märklig eftersom vi ur 
våra beskrivningskategorier kan utläsa att distansstudenterna ses som en heterogen 
användargrupp. När en del av informanterna talar om ”riktiga” distansstudenter åsyftas de 
som bor på annan ort. De som bor på utbildningsorten definieras inte heller i policyn som 
”riktiga” distansstuderande och de behandlas som campusstudenter på grund av att de inte får 
några speciella förmåner även om de läser en distanskurs. Vi upplever att de distansstudenter 
som av svarspersonerna upplevs som mest sårbara och har störst behov av hjälp, är de som 
bor i glesbygden, är äldre studenter med arbete och familj och som läser fristående kurser. Det 
kan röra sig om en och samma person som uppfyller alla kriterier men det kan också vara 
flera olika personer som uppfyller ett eller två av kriterierna. När det gäller distansstudenter i 
glesbygden är sårbarheten troligen kopplad till deras stora avstånd till högskolebiblioteket. 
Konsekvenserna blir troligen att informanter med denna uppfattning tenderar att lägga mer tid 
och resurser på att hjälpa distansstuderande som bor på landsbygden eller i små samhällen än 
att hjälpa de som bor i en storstad. De som bor i en storstad upplevs troligen inte vara lika 
utsatta eftersom de har lättare att få tag i det material och få den hjälp de behöver tack vare 
fler valmöjligheter, som tillgång till fler bibliotek.  
 
Det finns många uppfattningar bland svarspersonerna om varför man läser på distans. Vad 
som förvånar oss är åsikten om att distansstudenter kanske inte läser helt frivilligt utan istället 
ser det som ett nödvändigt ont för att kunna få arbete. Vi hade inte reflekterat över att det 
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skulle kunna förhålla sig på detta sätt. Det är inget som vi fått bekräftat i den tidigare 
forskningen om distansstudenter så vi kan inte uttala oss om i vilken utsträckning som detta 
förekommer. Uppfattningen om att de som läser på distans inte gör det frivilligt, kan enligt 
oss hänga samman med att en del av intervjupersonerna inte ser distansstudenterna som 
speciellt motiverade eftersom de inte anstränger sig tillräckligt och vill att 
högskolebibliotekarierna ska göra arbetet åt dem. Synen på att det finns de distansstudenter 
som inte är motiverade kan vara kopplat till uppfattningen om att distansstudenter slutför 
utbildningen i mindre utsträckning än campusstudenter. Uppfattningen om att distansstudierna 
är självvalda styrks av de informanter som upplever att distansstuderande slutför utbildningen 
i lika stor skala som campusstudenter.  
 
Våra förväntningar var att informanternas uppfattningar enbart skulle avspegla en stor 
förståelse för den problematik som distansstudenterna ställs inför. Uppfattningen om att 
högskolebibliotekens resurser räcker till för att möta distansstudenternas behov på kvällar och 
helger visar dock att alla inte resonerar på samma sätt. Avsaknaden av kompetent personal på 
kvällar och helger kan vara ett hinder för distansstudenterna enligt Unwins, Stephens och 
Boltons studie, det bekräftas även av en uppfattning i vår undersökning. Vi har märkt att de av 
informanterna som arbetar som distansbibliotekarier är mer välbekanta med de problem som 
distansstudenter står inför, än en del andra informanter som kan vara något distanserade från 
distansstudenternas verklighet. Resultatet blir enligt oss att de som arbetar nära 
distansstudenterna i högre grad försöker anpassa högskolebibliotekens service efter deras 
behov. 
 
I Thórsteinsdóttirs studie Distance learners´ information channels upplever 
distansstudenterna att de ofta är ensamma och det betyder mycket för dem att kunna diskutera 
uppgifter tillsammans med andra studenter. Det tyder på att våra informanters uppfattning om 
att distansstudenterna är ensamma och i behov av social gemenskap kan grunda sig i 
distansstudenternas upplevelser eller så beror uppfattningen på svarspersonernas egna 
erfarenheter av distansstudier. Uppfattningen om att studenter som läser fristående kurser på 
distans är ensamma och mer isolerade än programstudenter medför enligt oss att 
distansstuderande upplevs som sårbara. Det innebär att intervjupersonerna kanske hjälper de 
som läser fristående kurser mer eftersom de oftast inte har kursträffar och därför anses vara 
mer utsatta.  
 
Thórsteinsdóttir skriver i artikeln Distance learners´ information channels att 
distansstudenterna upplever att högskolebibliotekarierna ofta har en övertro på deras dator- 
och informationsökningskunskaper och att de behöver mer hjälp och stöd än de faktiskt får. 
Ska vi utgå från vad som står i Thórsteinsdóttirs artikel så kan den uppfattningen som finns 
hos en del av våra informanter om att distansstudenterna är erfarna datoranvändare och 
informationssökare, sägas vara en övertro på deras kunskaper. Denna övertro kan resultera i 
att en del informanter inte förklarar till exempel vissa funktioner i en databas, eftersom de 
förutsätter att distansstudenterna redan har dessa kunskaper när så inte är fallet. 
Kunskapsnivån bland distansstudenterna skiljer sig också åt, vilket är en uppfattning som 
finns bland informanterna. Vi kan nämligen se att uppfattningen om distansstudenternas 
informationsökningskunskaper kan vara kopplat till vilket informationsbehov de har i den 
utbildning de läser. Distansstuderande som tidigt i utbildningen har ett behov av att söka fram 
material får troligen större erfarenhet av att söka efter information än de som inte har samma 
behov av att söka efter information i sin utbildning. Det finns de informanter som anser att 
distansstuderande är oerfarna datoranvändare och har begränsade kunskaper i 
informationssökning. Det kan ha att göra med att de har hand om utbildningar där behovet av 
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att söka information inte är så stort i början och därför lägger inte distansstudenterna ner tid 
på att utveckla dessa kunskaper. Äldre distansstudenter med familj och arbete upplevs ha ett 
stort behov av hjälp på grund av sin brist på erfarenhet från tidigare studier, vilket enligt oss 
innebär att de också har begränsade kunskaper i använda datorer för att söka efter 
information. Vi tror därför att dessa studenter åsyftas av informanterna som talar om oerfarna 
datoranvändare. En annan förklaring kan vara att de informanter som har mycket kontakt med 
distansstudenterna i form av undervisning eller vägledning har lättare för att se när 
kunskaperna hos användarna inte räcker till. En konsekvens blir att dessa informanter är noga 
med att vara pedagogiska när de ska beskriva hur något fungerar, vilket kan irritera de som 
redan har grundläggande kunskaper. Det är en baksida som några av svarspersonerna är 
medvetna om och de anser att det är något man får hantera när den situationen uppkommer.  
 
I artikeln Folkbiblioteket och attityder gentemot studerande som användargrupp har 
folkbibliotekarierna inte möjlighet att fullt ut tillgodose distansstudenternas behov och därför 
vill folkbibliotekarierna att de ska vända sig till sina högskolebibliotek. Informanterna i vår 
undersökning upplever att distansstudenterna endast utgör en liten del av 
högskolebibliotekens användare, det kan alltså bero på att folkbiblioteken i stor utsträckning 
används som en alternativ informationskälla till högskolebiblioteken. Informanterna själva ser 
inget behov av att få distansstudenterna att använda högskolebiblioteket i högre grad än vad 
de redan gör. Dessutom är en del av åsikten att högskolebibliotekens betydelse för 
distansstudenter inte ska överskattas, vilket enligt oss kan resultera i att 
högskolebibliotekarierna med den uppfattningen inte aktivt arbetar för att få 
distansstudenterna att i högre grad utnyttja högskolebiblioteket. En orsak till att 
distansstudenterna föredrar att använda sig av folkbibliotek och inte högskolebibliotek kan 
enligt Andersson och Clausén bero på att distansstudenterna har närmare till folkbiblioteken, 
något som intervjupersonerna i vår undersökning också tar upp. Våra svarspersoner anser att 
de äldre distansstudenterna ofta enbart håller sig till folkbibliotekens bekanta miljö och deras 
ovilja att kontakta högskolebibliotek är enligt oss ett bevis på att de anses vara en sårbar 
användargrupp.  
 
Vi har ur informanternas uppfattningar om distansstudenternas anspråk på 
högskolebibliotekens service sett att dessa skiljer sig åt. Det finns varierande uppfattningarna 
om distansstudenter, från att dem är lätta att hjälpa till att dem kan vara betungande. Det kan 
förklaras av att det rör sig om en heterogen användargrupp med varierande behov beroende på 
utbildning. En del av distansstudenternas anspråk kan av informanterna upplevas som 
betungande som till exempel deras önskan om särbehandling och efterfrågan på kurslitteratur. 
Unwin, Stephens och Bolton kommer också fram till att högskolebibliotekarierna upplever att 
distansstudenterna har höga krav på högskolebibliotekens service. Konsekvenserna av att en 
del av våra informanter upplever distansstudenterna som betungande kan bli att dessa 
högskolebibliotekarier anser att distansstudenterna tar för mycket tid från andra studenter. 
Distansstudenterna bör alltså enligt dessa informanter inte få mer hjälp utöver den som alla 
användare får.  
 
Oavsett distansstudenternas anspråk så är uppfattningen att de vill ha snabba svar, vilket även 
framkommer i andra studier vi tagit del av. I Folkbiblioteket och attityder gentemot 
studerande som användargrupp upplever folkbibliotekarierna att distansstudenterna har höga 
krav på biblioteksservicen bland annat förväntar de sig snabb hjälp eftersom de inte anser att 
de har tid att vänta. Det framgår i Unwins, Stephens och Boltons undersökning att 
distansstudenterna vill ha snabb och effektiv service eftersom de har ett arbete och en familj 
vid sidan om. I Thórsteinsdóttirs studie Distance learners´ information channels betonar 
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distansstudenterna själva vikten av att så fort som möjligt få tag i information på grund av 
tidsbrist. Vi sluter oss till att äldre distansstudenter ofta upplevs som stressade också av sig 
själva och vill ha snabba svar, vilket beror på att de kombinera studierna med yrkes- och 
familjeliv. Det finns en möjlighet att uppfattningen om att distansstudenterna vill ha snabba 
svar gör att svarspersonerna känner sig stressade eftersom det viktigast är att snabbt få fram 
informationen. 
 
När vi tillämpar Bucklands modell gentemot beskrivningskategorierna och intervjumaterialet 
så kan vi utläsa att informanterna upplever att det finns flera informationsbarriärer som kan 
hindra distansstudenterna att få tag i information. Distansstudenterna har problem med att 
identifiera vilka källor de kan använda för att söka efter information. Det beror på att 
informanterna upplever att distansstudenterna inte alltid känner till vilka informationskällor 
som existerar eller har problem med att hitta dessa, vilket hindrar dem från att välja ut en 
relevant databas. Medvetenheten om denna barriär tolkar vi som ett uttryck för att 
informationen om att dessa källor finns och att åtkomsten till dem behöver förbättras.  
 
Enligt informanterna har distansstudenterna ofta svårt att göra en relevant källa tillgänglig 
fysiskt eller elektroniskt efter att de har identifierat den. Många distansstudenter upplevs bo 
långt från högskolebiblioteken och det gör det svårt för dem att kunna utnyttja den 
referenslitteratur som finns där. Deras begränsade datorkunskaper eller svårigheter med 
inloggningen till högskolebibliotekens Proxyservrar kan innebära att det blir problematiskt att 
elektroniskt få tag i relevant material. Den mest framträdande barriären som 
distansstudenterna har enligt våra informanter är tillgängligheten till informationen. Det kan 
enligt oss delvis förklaras av att avståndet till högskolebiblioteket upplevs som det mest 
uppenbara hindret med att studera på distans både av våra informanter och av informanterna i 
Unwins, Stephens och Boltons undersökning. Vi ser ovanstående uppfattning som en 
bekräftelse på vår förförståelse om att avståndet är bland de största problemen med att studera 
på distans. Det finns som tidigare nämnt de studenter som läser distansutbildningar och bor på 
campus och för dessa är avståndet inte något problem, vilket också påpekas av en del av 
informanterna. 
 
Informanterna upplever att distansstudenterna lägger ned mycket tid för att få tag i relevant 
material och införskaffningen av kurslitteratur och artiklar utgör enligt en uppfattning en 
ekonomisk belastning för distansstudenterna. Vi kan alltså utläsa två kostnader i form av tid 
och pengar som enligt Buckland kan leda till att potentiellt relevanta källor överges. 
Upplevelsen av att distansstudenterna lägger ned mycket tid på att söka efter information har 
enligt vår åsikt ett samband med den uppfattning vi tidigare diskuterade om att en del av 
distansstudenterna har bristande kunskap i informationssökning. Den kostnad som 
kurslitteratur och artiklar utgör kan enligt oss delvis förklaras av den stora efterfrågan som 
finns bland distansstudenterna. En konsekvens av en sådan uppfattning skulle kunna vara att 
informanterna föreslår att mer kurslitteratur bör köpas in. 
 
Det framkommer enligt informanterna att den intellektuella tillgängligheten kan utgöra en 
informationsbarriär för distansstudenterna. Det rör sig om att de inte alltid förstår det språk 
eller de förkortningar som används i databaserna som de söker i.  
 
Det finns inget i informanternas uttalanden som handlar om att distansstudenterna ifrågasätter 
materialets trovärdighet, det är enligt oss den barriär som svarspersonerna har svårast att 
uttala sig om eftersom det antagligen inte är något som distansstudenterna diskuterar med 
högskolebibliotekarierna. Dessutom upptäcker man enligt oss oftast inte ifall en källa är 
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trovärdig eller inte förrän man läst igenom den. Det finns alltså enligt våra informanter en rad 
olika barriärer bland distansstudenterna som försvårar deras möjligheter att få tillgång till 
information. Dessa informationsbarriärer kan ses som en förklaring till varför en del av 
informanterna är av uppfattningen att distansstudenter inte alltid slutför sina studier. En 
konsekvens av att barriärerna uppmärksammas av informanterna är att distansstudenterna 
upplevs ha behov av hjälp med sin informationsökning och användning av elektroniska 
verktyg. Därför är troligen informanterna med denna syn måna om att distansstuderande ska 
få bättre och mer undervisning i hur man söker efter information och hur man använder 
högskolebibliotekens elektroniska resurser. Anledningen är att distansstudenterna ska bli mer 
tidseffektiva och att de ska kunna använda resurser som finns tillgängliga. 
  

7.2 Hur uppfattar högskolebibliotekarierna sina arbetsuppgifter och 
den pedagogiska roll de har i relation till distansstudenter? 
 
De beskrivningskategorier vi skapat under det andra fenomenet har givit oss möjligheten att få 
en förståelse för hur informanterna ser på sina arbetsuppgifter och den pedagogiska roll de har 
i relation till distansstudenterna. Vi kommer här att diskutera de beskrivningskategorier som 
berör informanternas arbetsuppgifter och även de aspekter av den pedagogiska rollen som inte 
är direkt kopplade till användarundervisning. 
 
Av de tjänster som utnyttjas av distansstudenterna är det enligt våra informanter utlåning av 
kurslitteratur som är den mest efterfrågade, vilket vi tror kan bero på att kurslitteraturen ännu 
inte är tillgänglig elektroniskt via högskolebibliotekens hemsidor. Det kan också vara så att 
litteraturförsörjningen står i fokus eftersom en del distansstudenter bor i glesbygden och 
därför har svårt att ta få tag i kurslitteratur. Många av de förmåner som distansstudenterna har 
så som fjärrlån, hemskick och längre lånetid är alla knutna till kurslitteraturen, undantaget är 
chattjänsten Jourhavande bibliotekarie men den används inte mycket. Det låga 
användarantalet kan bero på att tjänsten fortfarande är ganska ny och att det kan ta ett tag 
innan den har etablerat sig. Det bristande intresset för tjänsten kan innebära att det finns 
informanter som inte rekommenderar Jourhavande bibliotekarie utan istället föredrar andra 
hjälpmedel, det finns dock svarspersoner som ser dess potential. Orsaken till att 
högskolebibliotekens kurslitteratur efterfrågas mest kan kanske delvis förklaras av det 
Thórsteinsdóttir skriver i Distance learners´ information channels. Hon påpekar att 
distansstudenterna främst använder högskolebiblioteken för att få tag i kurslitteratur som inte 
finns på folkbiblioteken. Bland våra informanter finns uppfattningen att efterfrågan på 
kurslitteratur också har att göra med betydelsen den har för att distansstudenterna ska klara 
tentamen.  
 
Vi är förvånande över att informanterna inte ser mer problem med att distansstudenterna ska 
kunna sitta uppkopplade samtidigt som de talar i telefon, eftersom vi tror att det är långt ifrån 
alla som har tillgång till bredband.  Det är intressant att det finns två olika uppfattningar om 
huruvida det fungerar att handleda någon via telefon lika bra som när de är på plats vid 
informationsdisken. Telefonen i kombination med en dator med Internetuppkoppling likställs 
i den ena uppfattningen med ett handledningsmöte på plats i högskolebiblioteket. Det visar 
enligt oss på en väldig tilltro till IKT verktygens möjligheter att skapa en fungerande 
kommunikation med användaren som ersätter det fysiska mötet på högskolebiblioteket. Denna 
tilltro kan få konsekvenser för deras arbetssätt, de ser kanske bara möjligheterna och inte de 
problem som IKT verktygen medför. Informanterna  reflekterar inte över de problem som 
finns för de distansstudenter som inte har tillgång till elektroniska resurser eller saknar de 



  56 

kunskaper som krävs för att använda verktygen. Dessutom kan tekniska problem uppstå som 
svårigheter med att komma åt de elektroniska resurserna. Vi har även sett denna tilltro på IKT 
i den satsning som Myndigheten för Sveriges Nätuniversitetet gör på bland annat Jourhavande 
bibliotekarie. I den andra uppfattningen framgår det att man i telefon missar viktiga faktorer 
såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck som avslöjar ifall användaren har förstått eller följer 
med. Det framkommer enligt oss här en mer realistisk syn där både möjligheterna och 
begränsningarna med IKT verktygen beaktas. De som ser både problem och möjligheter har 
troligen lättare för att i sitt arbete reflektera över distansstudenternas barriärer och begränsade 
möjligheter att använda IKT verktyg. 
 
Den dokumenterade policyn säger att distansstuderande ska ha rätt till en kontaktperson för att 
kunna få hjälp och råd. Det fungerar inte alltid enligt en uppfattning bland informanterna och 
den uppfattningen är enligt oss ett uttryck för förståelse och deras förmåga att se situationen 
ur användarens synvinkel.  
 
Resultatet i studien Biblioteken, bibliotekarien och professionen visar på bibliotekarier som 
engagerade personer med ett stort intresse för människor och med en viktig roll i samhället. 
Vi upplever att det finns likheter med våra informanters uppfattningar. De anser att de har en 
viktig roll i att hjälpa distansstudenterna och denna roll utförs med ett stort engagemang. Det 
finns även en förståelse för distansstudenternas behov och problem, vilket kan förklara varför 
det är accepterat bland en del informanter att det tar längre tid att hjälpa distansstudenterna än 
campusstudenterna. Vi har kunnat se att denna förståelse är speciellt tydlig hos 
distansbibliotekarierna som vi intervjuat och de särskiljer sig lite från de övriga på grund av 
sitt engagemang för distansstudenterna. Distansbibliotekarierna betonar bland annat vikten av 
att se saker och ting ur distansstuderandes perspektiv, vilket hänger ihop med att de nästan 
enbart arbetar och ansvarar för denna användargrupp och ser dem som sina studenter. Det 
framkom ju tidigare att distansstudenter kan upplevas som något krävande, vi sluter oss därför 
till att det finns högskolebibliotekarier som inte har lika stor förståelse för distansstudenternas 
behov och problem. 
 
I både högskolebibliotekens dokumenterade policy och bland informanterna framgår det att 
distansstudenterna ska få hjälp så de kan lära sig att söka information själva. Den 
uppfattningen är enligt oss starkt förankrad hos informanterna, det handlar om som vi ser det 
en önskan om att lära distansstudenterna att skaffa sig nödvändig kunskap för att klara av 
studierna. Det finns dock en uppfattning om att det ibland kan vara nödvändigt att ta fram 
information åt distansstudenterna för att det ska gå snabbt. Det kan ha en koppling till 
uppfattningen om att distansstudenterna fort vill ha svar på en fråga och informanterna 
upplever kanske att distansstudenterna är stressade eller känner själv en press att hinna ta sig 
an fler uppgifter. 
 
Våra informanters uppfattningar om att den användarundervisning som ges till 
distansstudenterna innehåller tillgängliggörande av elektroniska resurser, guider och en 
generell introduktion i högskolebibliotekens resurser och tjänster. Denna typ av 
användarundervisning överensstämmer med Kuhlthaus två lägsta nivåer av bibliotekariens 
pedagogiska roll som är organisatören och föreläsaren. Den tredje nivån, instruktören, uppnås 
genom att informanterna har flera av varandra oberoende planerade undervisningstillfällen i 
informationsökning, där undervisningen är koncentrerad till en specifik källa som är aktuell 
för distansstudenterna. Antal undervisningstillfällen styrs av hur samarbetet mellan 
högskolebibliotekarierna och lärarna fungerar. Vi har även funnit tecken på att det finns 
informanter som når upp till den fjärde nivån, handledarrollen, då det rör sig om 
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användarundervisning i en serie relaterade tillfällen med en allt mer fördjupad undervisning i 
informationssökning och i hur informationskällan värderas. Undervisningstillfällena vänder 
sig till distansstudenter som läser på program och de planeras tillsammans av informanten och 
läraren vilket är ett krav för att handledarrollen ska uppfyllas. Rollen som rådgivare har inte 
uppfyllts av någon av informanterna vilket bland annat beror på att vi i våra informanters 
uttalande inte funnit stöd för att de undervisar distansstudenterna i hur tankar, handlingar och 
känslor samspelar i informationsökningsprocessen. Utifrån informanternas uttalande sluter vi 
oss alltså till att de uppfyller fyra av de fem pedagogiska rollerna. 
 
Almerud kommer fram till att användarundervisningen har fått en mer betydande roll i 
arbetsuppgifterna än tidigare och bibliotekarierna i hans studie ser denna utveckling som 
positiv. Våra informanter upplever att de har en viktig roll i distansstudenternas 
informationsförsörjning och vi sluter oss därför till att de ser användarundervisningen som en 
viktig del i sina arbetsuppgifter. Vilken pedagogisk roll våra informanter har i 
användarundervisningen är enligt dem själva något som delvis styrs av lärarnas vilja och 
engagemang att samarbeta. Vi kan ur informanternas uttalanden utläsa att lärarna inte alltid 
ser samarbetet som betydelsefullt vilket gör att användarundervisning sker i begränsad 
utsträckning. Därför upplevs inte användarundervisningen vara en del av den ordinarie 
utbildningen, vilket den enligt den dokumenterade policyn ska vara. Det framkommer även i 
Unwins, Stephens och Boltons undersökning att kursanordnare inte alltid ser någon mening 
med användarundervisning. Det kan förklaras av lärarnas föråldrade syn på de tjänster som 
högskolebiblioteket erbjuder, då de tror att högskolebiblioteket endast tillhandahåller böcker 
vilket framkommer i den dokumenterade policy.  
 
Föreläsarrollen är enligt oss vanligast bland informanterna, den kräver minst planering och 
engagemang i samarbetet med lärarna eftersom den enbart syftar till att lära användarna att 
lokalisera informationskällor. Organisatörsrollen har enligt våra informanter en begränsad 
betydelse eftersom guiderna och hjälpmedlen används i en liten utsträckning. 
Användarundervisning på nivåerna organisatören och föreläsaren inkluderar inte utbildning i 
att identifiera ett informationsbehov och att lägga upp sökstrategier. Undervisningen är därför 
enligt Kuhlthau otillräcklig för att användarna ska bli kompetenta informationssökare 
eftersom de i huvudsak får klara sig själva. Det framhåller också svarspersonerna i 
Thórsteinsdóttirs artikel Distance learners´ information channels som upplevde att allt kom 
på en gång och att de inte kunde ta in all information. Det bekräftas också av uppfattningarna 
bland våra informanter om att distansstudenterna kan vara oerfarna informationssökare med 
en rad informationsbarriärer. Att utbildningen bedrivs på distans med endast ett fåtal träffar på 
högskolan är också en anledning till att det kan vara svårt att ge mer omfattande utbildning i 
informationssökning. När det rör sig om en programutbildning på distans som sträcker sig 
över flera terminer verkar det enligt några svarspersoner vara lättare att bedriva mer 
avancerad användarundervisning. En förklaring till att våra informanter uppfyller 
instruktörsrollen och handledarrollen kan vara att det bland lärarna finns eldsjälar som ser ett 
värde i att integrera användarundervisningen i utbildningen. Det måste också finnas en vilja 
hos högskolebibliotekarien att för att användarundervisning ska kunna genomföras. Vi 
upplever att en del informanter lägger över ansvaret för att undervisningen ska bli av på 
lärarna. 
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7.3 Hur stämmer högskolebibliotekariernas uppfattningar överens 
med högskolebibliotekens dokumenterade policy om 
distansstudenter? 
 
Vad vi har kunnat se är att informanternas uppfattningar som redovisas i olika kategorier 
under detta fenomen på olika sätt stämmer överens med vad som står i den dokumenterade 
policyn. 
 
Det finns en överensstämmelse mellan informanterna och den dokumenterade policyn om att 
högskolebiblioteken vidtar åtgärder för att underlätta för distansstudenterna. Däremot så kan 
svarspersonernas uppfattningar om vilka åtgärder som vidtas och på vilket sätt skilja sig från 
policyn. Policyn lyfter främst fram att högskolebiblioteken ska förbättra tillgången och 
åtkomsten till sina elektroniska resurser och anordnar kurser för att lära distansstuderande att 
använda dessa. Informanterna däremot fokuserar i första hand på att högskolebiblioteken 
underlättar åtkomsten av kurslitteratur, uppfattningen har sin utgångspunkt från användarna 
istället för från policyn vilket kan förklaras av det behov av kurslitteratur som finns bland 
distansstudenterna.  
 
Det finns i den dokumenterade policyn exempel på samarbeten med lärcentra eller med 
bibliotek som syftar till att förbättra distansstudenternas möjligheter att få tag i information. 
Den formen av samarbete är något som informanterna upplever som vanligt förekommande, 
fast det är samarbetet inom högskolan och då med lärare som informanterna i första hand 
lyfter fram. Det rör sig då främst om det omnämnda samarbetet vid organisering och 
planering av användarundervisning, vilket är det samarbete som ligger informanterna själva 
närmast. Även i Unwins, Stephens och Boltons undersökning talar högskolebibliotekarierna 
om vikten av eller snarare bristen på kommunikation med kursanordnare och institutioner, dit 
lärare kan räknas.  
 
I vissa fall stämmer policyn överens med informanternas uppfattningar om vad som behöver 
förbättras för att göra det lättare för distansstudenterna att genomföra utbildningen. Det gäller 
behovet av att komplettera eller ersätta tryckt kurslitteratur med elektronisk litteratur. I det här 
fallet kan vi tänka oss att överensstämmelsen beror på att policyn tar upp ett viktigt behov för 
distansstudenterna som informanterna själva uppmärksammat. Vi anser att informanterna ser 
bristen på elektronisk kurslitteratur som ett problem för distansstudenterna som de vill lösa för 
att göra det enklare för distansstudenterna att genomföra sina studier.  
 
Svarspersonernas åsikt om att högskolebiblioteken arbetar för att marknadsföra sig gentemot 
distansstudenterna stämmer överens med vad som framkommer i den dokumenterade policyn. 
Policyn tar upp att marknadsföring sker via lärarna och det framkommer att det är något som 
svarspersonerna själva gör, eftersom de har en del kontakt med lärarna. Andersson och 
Clausén skriver att distansstudenterna upplever att de inte får tillräckligt med information om 
högskolebibliotekens tjäns ter av sina lärare och den institution de tillhör. Förklaringen till att 
lärarna inte alltid marknadsför högskolebiblioteket kan enligt en uppfattning bland våra 
informanter bero på lärarnas bristande kunskaper om det utbud som finns. Marknadsföringen 
via lärarna gentemot distansstudenterna fungerar alltså inte alltid som den ska. En konsekvens 
kan vara att informanterna blir mer skeptiskt inställda till lärarna och högskolebibliotekarierna 
ser därför inte någon mening med att marknadsföra sig gentemot lärarna eftersom de ändå inte 
tar till sig eller för vidare det som förmedlas. Denna skepticism kan vi utläsa i informanternas 
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uttalanden där de enligt oss till stor del lägger ansvaret på lärarna för att 
användarundervisningen sker i begränsad utsträckning.  
 
Det finns skrivet i den dokumenterade policyn att distansstudenter ska få samma service som 
campusstudenterna. Vi har identifierat tre åsikter hos informanterna om hur det fungerar att ge 
samma service. Det är enligt en av åsikterna möjligt att ge samma service till både 
distansstudenter och campusstudenter och åsikten stämmer alltså överens med policyn. Den 
uppfattningen grundar sig enligt oss i en tilltro på att IKT gör det möjligt att kommunicera 
med distansstudenterna som de vore på högskolan, så därför går det enligt dessa informanter 
att ge samma service. Som vi tidigare har diskuterat anser vi att denna uppfattning inte 
uppmärksammar de problem som IKT kan medföra för en del av distansstudenterna. 
 
Samma service är enligt den andra åsikten svår att uppnå eller går inte att uppnå och 
distansstudenterna upplevs som annorlunda än campusstudenterna eftersom de har andra 
förutsättningar som inte kan övervinnas med hjälp av IKT. Informanterna arbetar därför för 
att distansstudenterna ska få mer förmåner och vi anser att de distansstudenter som här avses 
är de som bor utanför utbildningsorten, främst i glesbygden. Ett resultat av den här 
uppfattningen kan vara att svarspersonerna arbetar mer för att förbättra distansstudenternas 
situation, på bekostnad av andra studenter.  
 
Enligt den tredje åsikten kan samma service inte uppnås eftersom distansstudenterna 
särbehandlas genom att de får mer service än campusstudenterna i och med att de har rätt till 
exempelvis hemskick och gratis kopiering. Vi anser att en möjlig konsekvens blir att 
högskolebibliotekarierna med ovanstående åsikt är ovilliga att ge distansstudenterna extra 
service eftersom distansstudenter inte uppfattas som en användargrupp med speciella 
förutsättningar. Vår tolkning är att åsikten om att distansstudenterna särbehandlas kan bottna i 
irritationen över att distansstudenterna kan vara betungande och har för höga förväntningar, 
vilket överskuggar förståelsen för deras behov.  
 
Vi har resonerat kring vad det kan beror på om högskolebibliotekariernas uppfattningar 
överensstämmelse med policyn eller inte. Vi har spekulerat i vad det är som gör att deras 
uppfattningar ibland inte stämmer överens med policyn och tror att det i vissa fall beror det på 
att högskolebibliotekarien har kontakt med användarna och därför har lättare för att utläsa ett 
behov eller ett problem. 
 

7.4 Utvärdering av fenomenografi och våra teoretiska modeller 
 
För oss var det naturligt att välja fenomenografi eftersom vi har studerat hur människor 
upplever olika fenomen istället för att undersöka hur någonting är. Vi upplever att 
presentationen av uppfattningarna i ett kategorisystem bestående av ett antal 
beskrivningskategorier har givit oss en tydlig struktur och gjort det lätt att överblicka 
resultatet av vår genomförda analys. Genom citaten har vi i analysen kunnat tydliggöra både 
skillnader och likheter inom och mellan kategorierna och vi anser att analysen blivit mer 
lättläst genom användningen av citat.  
 
Vi har dock ibland känt oss begränsade av uppdelningen i beskrivningskategorierna eftersom 
vi genom att skapa en kategori, för att kunna belysa det vi anser som viktigt, har valt bort en 
eller flera andra kategorier. Vi har därför jämfört vårt arbete med en klassificerares, när vi har 
valt ett alternativ så har vi följaktligen också valt bort ett annat. Ett annat problem var att vissa 
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uppfattningar var svåra att placera in i redan existerande kategorier men att de samtidigt inte 
var tillräckligt framträdande för att vi skulle skapa en ny kategori. Vi har då haft alternativen 
att antingen placera in dem i en kategori där de inte passar in helt eller att ta bort dem, vi har 
flera gånger tagit ställning till detta problem. Det har också varit svårt att se alla sammanhang 
i intervjumaterialet på grund av den valda uppdelningen, eftersom vissa delar har tonats ned 
så som individens enskilda åsikter. Vi har som tidigare nämnt valt att inte tillämpat 
fenomenografi fullt ut, utan vi har anpassat den till vår uppsats eftersom vi inte har studerat 
inlärning.  
 
Bucklands informationsbarriärer är en teori som på ett tydligt sätt belyser och möjliggör 
diskussion kring informanternas uppfattning om distansstudenternas informationsbarriärer. Vi 
känner dock att Bucklands teori inte kan användas för att helt besvara vår första 
frågeställning. En risk är att det blir för mycket fokus på en del av denna frågeställning 
eftersom vi saknar en heltäckande teori, vi har försökt avhjälpa detta genom att använda oss 
av tidigare forskning för att lyfta fram andra aspekter som uppfattningar om vilka 
distansstudenterna är och vilka behov de upplevs ha. 
 
Kuhlthaus taxonomi har varit enklare att tillämpa eftersom den har en tydlig koppling till vår 
andra frågeställning. Teorin om de fem utbildningsnivåerna har ställts mot hur våra 
informanter uppfattar sin egna pedagogiska roll. En nackdel är att teorin inte säger något om 
den pedagogiska rollen bibliotekarien har utanför den planerade användarundervisningen som 
när distansstudenterna kontaktar informanterna och vill ha hjälp med informationssökning 
eller har andra frågor.  
 

7.5 Reflektioner  
 
Vi ställer oss frågan: Har vi uppnått vårt syfte och skaffat oss förståelse för det vi har 
undersökt? Det anser vi att vi har gjort, men att vi har uppnått större förståelse för vissa delar 
av vårt syfte än för andra. 
 
När det gäller hur informanterna uppfattar distansstudenter som användargrupp upplever vi att 
deras uppfattningar om informationsbarriärer tydligt har framkommit i det empiriska 
materialet. Det är inte bara under den direkta frågan om barriärer som informanterna har tagit 
upp ämnet, utan det har även skett i anslutning till andra intervjufrågor. Med hjälp av 
Bucklands teori så har vi kunnat analysera dessa barriärer och därigenom skapa oss en 
förståelse för hur våra informanter upplever distansstudenternas informationsbarriärer.  
 
Vi var av föreställningen att varje informant skulle ha sin bestämda uppfattning om vilka 
distansstudenterna är och vad informanterna har för uppfattning om distansutbildning. Det 
visade sig stämma till en viss del och som vi har redovisat så fanns det vissa mönster och 
likheter i deras uppfattningar. Det svåra var att avgöra hur vi kunde tolka uttalanden och 
därigenom få fram informanterna uppfattningarna och skapa oss en förståelse för vad dessa 
kunde få för konsekvenser eller ha för innebörd. Det finns uttalanden om distansstudenter som 
vi valt att inte ta upp för vi har varit osäkra på vad de egentligen haft för betydelse, därför har 
vi inte heller helt uppnått förståelse. Vår förståelse ligger dock på en generell nivå, det finns 
små avvikelser hos samtliga informanter och de mönster som varit tydligast har lyfts fram. 
 
Vi har ur intervjumaterialet fått fram en rad behov som informanterna uppfattar att 
distansstudenterna har, som i diskussionen har visat sig få en rad konsekvenser. De behov 
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som vi tolkat har vi alltså fått förståelse för, men vi upplever att vi skulle vilja ha haft en teori 
att diskutera behoven mot.  
 
Vi upplever nu i efterhand att vi borde ha ställt vissa intervjufrågor annorlunda speciellt i 
förhållande till informanternas pedagogiska roll eftersom vi från början skulle undersöka 
deras yrkesroll. Efter att intervjuerna genomförts kom vi fram till att begreppet pedagogisk 
roll var bättre att använda i vår studie. Vi har ändå kunnat utläsa en del som berör den 
pedagogiska rollen ur de frågor vi ställt eftersom de var utformade utifrån Kuhlthaus 
taxonomi. Vi tror ändå att det nog hade gått att få fram mer information om hur informanterna 
upplever sin pedagogiska roll om vi hade kompletterat med andra frågor och därigenom hade 
vår förståelse kunnat bli mer omfattande än den nu har blivit.  
 
Har vi fått förståelse för hur intervjupersonernas uppfattningar stämmer överens med den 
dokumenterade policyn? En tanke som slog oss när vi ställde intervjufrågorna var ifall 
informanterna medvetet höll tillbaka vissa åsikter som går emot policyn för att de inte vill 
kritisera ledningen. Ifall en del information utelämnats så innebär det att de tolkningar vi har 
gjort kanske inte speglar de verkliga förhållandena och det drabbar även vår förståelse. Vi tror 
att det kan vara så i några fall men inte i alla eftersom det har framkommit uppfattningar som 
inte stämmer överens med den dokumenterade policyn. Det har också varit svårt att ta reda på 
i vilken grad uppfattningarna överensstämmer med policyn eftersom vi inte vet om vi fått tag i 
alla policydokument.  
 
En fråga man kan ställa sig nu i efterhand är om informanterna hade haft lättare att lämna ut 
känslig information ifall vi använt oss av enkäter? Vi tror att ifall svarspersonerna anonymt 
fått svara på enkäter så är det möjligt att information som går emot ledningens uppfattning 
hade kommit fram. Fördelen med intervjuer har varit att vi kunnat ta del av informanternas 
omedelbara reaktion på den ställda frågan. På informanternas tonläge och kroppsspråk har vi i 
vissa fall märkt att detta var något man inte ville tala om eller utveckla vidare. Reaktionen har 
enligt oss också förstärkts av att intervjupersonerna inte fick ta del av intervjufrågorna i 
förväg. Vi känner att ett personligt möte har gjort det lättare att undvika att intervjufrågorna 
missförstods samt att vi även har fått en bild av hur våra informanters arbetsförhållanden och 
arbetsplatser ser ut. Informanternas reaktioner och arbetsförhållanden är inget vi valt att gå in 
djupare på i uppsatsen men det har varit en tillgång som vi använt oss av när vi analyserat det 
empiriska materialet. 
 
Även om intervjuguiden byggde på öppna breda ingångsfrågor med följdfrågor så har inte alla 
svar varit fullständigt uttömmande. En del informanter har kanske medvetet valt att utelämnat 
tankar och funderingar av olika anledningar, information har kanske inte framkommit för att 
några frågor har missförståtts eller för att vi inte ställt rätt frågor. Det är inget vi kan veta med 
säkerhet och därför kan vi inte hävda att vi lyckats nå full förståelse. 
 
Så här i efterhand så är det ju alltid lätt att vara efterklok och se vad vi kunde och skulle ha 
gjort annorlunda. Det hade varit intressant att göra en jämförelse med distansstuderandes 
uppfattningar men vi inser ju nu att tiden inte skulle ha räckt till för detta. 
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7.6 Förslag till vidare forskning  
 
Vi har under arbetet med vår magisteruppsats funderat på vad man kan forska vidare om och 
som berör vårt ämne. Vi har upptäckt en del ämnen som vi själva berört och som skulle kunna 
vara föremål för en ny studie. Vi har sett att det finns en stark tilltro till de tekniska 
hjälpmedels betydelser för genomförandet av distansstudier. Det sker bland annat en satsning 
på elektronisk vägledning genom co-browsing och chatt exempelvis Jourhavande 
bibliotekarie. Det skulle enligt oss vara av intresse och betydelse att undersöka hur 
distansstudenterna upplever att det fungerar att använda sig av dessa tekniska hjälpmedel och 
vad de ser för möjligheter och problem med dem. Samarbetet mellan högskolebibliotek och 
folkbibliotek var något som de flesta av våra informanter talade om under intervjuerna. Ett 
förslag är att göra en fördjupad studie i hur samarbetet mellan folkbibliotek och 
högskolebibliotek fungerar. Syftet skulle vara att undersöka vad samarbetet får för 
konsekvenser för distansstudenterna eller vad samarbetet får för effekter på den sneda 
fördelning som verkar råda mellan biblioteken. Där folkbibliotekarierna känner sig 
överbelastade och högskolebibliotekarierna känner att distansstudenterna endast utgör en liten 
del av högskolebibliotekens användare. 
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8. Slutsatser 
 
Vi tror att vår studie kan tillföra en del nya funderingar inom ett område där vi anser att få 
studier är gjorda eftersom den berör distansstudenter ur högskolebibliotekariernas perspektiv. 
Vi skriver i avsnitt 1.3.2 att vi vill lyfta fram åsikter och tankar som kanske kan bidra till en 
insikt i ämnet som i sin tur kan leda till positiva effekter både för högskolebibliotekarierna 
och för distansstudenterna. 
 
Det har framkommit att distansstudenter är en heterogen användargrupp och att det bland 
dessa finns de som uppfattas som ”riktiga” distansstudenter. Den bild som våra informanter 
har går att jämföra med hur distansstudenterna uppfattar sig själva och kan ge förståelse för 
hur nära dessa uppfattningar ligger varandra. Ledningarna på högskolebiblioteken får en 
möjlighet i att skaffa sig en klarare bild av hur högskolebibliotekarier definierar 
distansstudenter, och kan därmed lägga upp strategier för vad man vill ska ingå i definitionen. 
De kan också diskutera om det går att tala om ”riktiga” distansstudenter och i så fall skall det 
klargöras vilka dessa är? Genom att vi har klargjort vilka distansstudenter som upplevs vara 
mest utsatta och ha störst behov av hjälp, så förenklar det möjligheten att vidta åtgärder att 
hjälpa just dessa studenter. 
 
Vårt resultat om att intervjupersonerna upplever att distansstudenterna föredrar att använda 
folkbiblioteken framför högskolebiblioteken är av intresse för folkbibliotekarierna eftersom 
det kan förklara det av dem upplevda ökade trycket. Samtidigt som högskolebibliotekariernas 
syn på situationen framkommer. Detta väcker tanken: Är det meningen att 
högskolebiblioteket ska fungera som ett komplement till folkbiblioteket? 
 
Uppfattningen om behovet av social kontakt bland distansstudenterna ger ett uttryck för att de 
kan vara isolerade och ensamma, speciellt de som läser enstaka kurser. Högskolorna borde ha 
intresse av att undersöka i vilken utsträckning eleverna upplever det så och i sådana fall 
organisera någon typ av kontaktnät. Genom att vi har identifierat ett antal 
informationsbarriärer som distansstudenterna upplevs ha, kan högskolebiblioteken arbeta för 
att dessa ska åtgärdas och försöka sätta in resurser på rätt plats. 
 
Vi har fått fram informanternas syn på sin pedagogiska roll gentemot distansstudenterna och 
orsaker till varför den ser ut som den gör, detta ger en inblick i hur rollen ser ut och hur den 
uppfylls. Utifrån dessa uppgifter kan högskolebibliotekarierna själva granska sin pedagogiska 
roll. Vi har också kunnat se att den pedagogisk nivå högskolebibliotekarien uppfyller 
påverkas av hur samarbetet mellan lärare och högskolebibliotekarie fungerar. Åtgärder skulle 
kunna vidtas av högskolebiblioteks ledning för att förbättra och fördjupa detta samarbete. 
 
I vår undersökning uppmärksammar vi de fall då den dokumenterade policyn inte 
överensstämmer med intervjupersonernas uppfattningar, vad det kan bero på och i vissa fall 
vad det får för konsekvenser. Dessa uppgifter kan användas av ledningarna på 
högskolebiblioteken för att avgöra om det är policyn som behöver ses över eller om det är 
kommunikationen mellan högskolebiblioteksledningen och högskolebibliotekarierna som 
behöver förbättras.  
 
Som avslutning vill vi säga att våra förhoppningar är att vår magisteruppsats kommer att 
inspirera andra till att göra undersökningar om sådana aspekter som inte har fått plats inom 
ramen för den här uppsatsen.  
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9. Sammanfattning 
 
Den ökade satsningen på distansutbildning har medfört att högskolebibliotekarierna fått en allt 
större betydelse som distansstudenternas länk till högskolan, trots det finns det en brist på 
tidigare studier om distansstudenter utifrån ett högskolebibliotekarieperspektiv. Vårt syfte 
med uppsatsen är därför att med utgångspunkt från högskolebibliotekariernas synvinkel 
studera och få förståelse för användargruppen distansstudenter utifrån olika perspektiv. Vi vill 
med detta syfte lyfta fram åsikter och tankar som kan bidra till en insikt i ämnet som i sin tur 
kan leda till positiva effekter både för högskolebibliotekarierna och för distansstudenterna. 
Våra frågeställningar är: 
 
• Hur uppfattar högskolebibliotekarier distansstudenter som användargrupp? 

Vi avser här uppfattningar om vilka barriärer och behov distansstudenterna har samt 
uppfattningar om vilka det är som väljer att läsa en distansutbildning.  
 

• Hur uppfattar högskolebibliotekarierna sina arbetsuppgifter och den pedagogiska roll de 
har i relation till distansstudenterna? 

 
• Hur stämmer högskolebib liotekariernas uppfattningar överens med högskolebibliotekens 

dokumenterade policy om distansstudenter? 
 
Vi ger våra läsare en inblick i utveckling av distansutbildningen på högskolenivå som har 
pågått sedan 1973 fram till grundandet av Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet. Vi 
diskuterar den begreppsproblematik som finns kring distansstudenter och distansutbildning. 
De likheter som framkommer är att distansstudier är oberoende av tid och rum och erbjuder 
stor frihet för studenterna. Den traditionella synen på distansstudenter är att det rör sig om 
vuxna i arbetslivet som på grund av bostadsort, familjeförhållanden eller arbetstider inte har 
möjlighet att läsa på dagtid vid högskola. Distansstudier är inte enbart ett glesbygdsfenomen 
utan förekommer även bland människor i större städer. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod, fenomenografi, som innebär att vi med 
utgångspunkt från nio stycken intervjuer har undersökt hur informanterna upplever ett 
fenomen, vi har alltså inte varit intresserade av vad som är sant eller falskt. En intervjuguide 
har använts som består av tre öppna ingångsfrågor samt några kompletterande följdfrågor. 
Efter att intervjuerna har genomförts så har likheter och skillnader i informanternas 
uppfattningar om tre fenomen analyserats. Dessa fenomen är: högskolebibliotekariernas 
uppfattningar om distansstudenter som användargrupp, högskolebibliotekariernas 
uppfattningar om sina arbetsuppgifter och den pedagogiska roll de har i relation till 
distansstudenterna samt högskolebibliotekariernas uppfattningar om högskolebibliotekens mål 
och policy för att hantera distansstudenter. Utifrån vårt empiriska material har vi skapat ett 
kategorisystem som består av ett antal beskrivningskategorier som med hjälp av citat 
representerar de olika uppfattningarna.  
 
Vi tillämpar den fenomenografiska ansatsen i magisteruppsatsen, fast inte utifrån ett 
inlärningsperspektiv och vi har diskuterat och tolkat beskrivningskategorierna utan en 
övergripande teoretisk modell. Däremot har Kuhlthaus taxonomi om bibliotekariers 
pedagogiska roll tillämpats gentemot den andra frågeställningen och Bucklands teori har 
använts för att belysa distansstudenternas informationsbarriärer som är kopplat till den första 
frågeställningen. 
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Det framgår av vår studie att de som studerar på distans upplevs av våra informanter som en 
heterogen användargrupp. Det finns dock en syn bland informanterna om att ”riktiga” 
distansstudenter är de som bor på en annan ort, detta kan man även utläsa ur den 
dokumenterade policyn. Av de ”riktiga” distansstudenterna anses de med störst behov av 
hjälp vara de som bor i glesbygden, de som är lite äldre med familj och jobb samt de som 
läser fristående kurser. Förklaringar till denna upplevda sårbarhet anses vara avståndet till 
högskolan, studieovana och att studier på distans anses innehålla mycket ensamarbete. Vi är 
av åsikten att denna uppfattning kan leda till att informanterna lägger ner mest tid och resurser 
på att hjälpa dessa distansstudenter.  
 
Distansstudenterna utgör enligt våra svarspersoner endast en liten del av högskolebibliotekens 
användare, högskolebiblioteken verkar mer fungera som ett komplement till folkbiblioteken 
för att få tag i kurslitteratur och artiklar. Det beror bland annat på att distansstudenterna har 
närmare till folkbiblioteket och att distansstudenterna känner sig mer trygga i folkbibliotekens 
bekanta miljö. Denna kompletterande roll som högskolebiblioteken har är något som 
informanterna inte verkar anse att man behöver ändra på. 
 
Vi har kommit fram till att det kan finnas en övertro på distansstudenternas dator- och 
informationssökningskunskaper bland en del av informanterna. Detta kan få konsekvenser i 
form av bristande information när något ska förklaras eftersom användaren redan förutsätts 
kunna en del. Det finns samtidigt informanter som är av åsikten att distansstuderande är 
oerfarna datoranvändare och har begränsade kunskaper i informationssökning. Dessa 
informanter är troligen noggranna med att beskriva till exempel hur användaren ska 
genomföra en informationssökning, vilket kan irritera de som redan har dessa kunskaper. När 
det gäller variationer i uppfattningen om distansstudenternas anspråk, från att 
distansstudenterna är lätta att hjälpa till att de kan vara betungande kan det förklaras av att det 
rör sig om en heterogen användargrupp med varierande behov. Uppfattningen om att 
distansstudenterna vill ha snabba svar kan leda till att en del av svarspersonerna upplever 
stress när de snabbt ska ta fram informationen. 
 
Med hjälp av Bucklands modell har vi ur det empiriska materialet kunnat utläsa olika 
informationsbarriärer som informanterna upplever finns bland distansstudenterna. Det rör sig 
om barriärer som identifieringen av informationskällor som beror på bristande information, 
tillgänglighet till information vilket försvåras av det fysiska avståndet till högskolebiblioteket 
och begränsade datorkunskaper. Andra informationsbarriärer utgörs av kostnader i form av 
ineffektiv informationsökning och ekonomiska kostnaderna i form av anskaffning av 
kurslitteratur. Slutligen har vi kunnat se barriärer i form av intellektuell tillgänglighet som 
beror på svårigheter att förstå förkortningar eller formuleringar i vissa databaser. Dessa 
barriärer har kanske resulterat i att en del av svarspersonerna uppfattar att distansstudenterna 
har ett behov av tydligare information om informationskällors placering, samt en bättre 
undervisning i hur man söker efter information och hur man använder högskolebibliotekens 
elektroniska resurser. 
 
Vi har sett att våra informanter upplever att e-post används för att besvara enklare frågor och 
vid handledning i informationsökning används ofta telefonen tillsammans med datorn. Det 
finns informanter som uppfattar att det senare sättet att kommunicera fungerar lika bra som 
om de hade stått bredvid distansstudenten. Denna tilltro speglar en oförmåga att se de problem 
som IKT kan medföra för distansstudenter som saknar tillräckliga kunskaper eller inte kan 
komma åt de elektroniska verktygen hemifrån. De intervjupersoner som ser både möjligheter 
och begränsningar med att använda IKT i kombination med en telefon påpekar att det inte går 
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att se på användarens kroppsspråk och ansiktsuttryck ifall han/hon har förstått svaret på 
frågan. Informanter med denna uppfattning har troligen lättare för att i sitt arbete reflektera 
över distansstudenternas barriärer och begränsade möjligheter att använda IKT verktyg.  
 
Vi har bland svarspersonernas uttalanden kunnat utläsa olika uppfattningar om viljan att 
hjälpa distansstudenterna. Det finns bland de tillfrågade en förståelse för distansstudenternas 
problem och behov samtidigt som de av några svarspersoner upplevs vara krävande och vill 
bli särbehandlade. En uppfattning som är starkt förankrad hos samtliga informanter och även i 
den dokumenterade policyn är att distansstudenterna ska få hjälp så de kan lära sig att söka 
information själva. Något som vi anser kan bottna i en önskan att distansstudenterna ska 
tillgodogöra sig tillräckligt med kunskaper för att klara studierna själva. 
 
Utifrån våra informanters uppfattningar om den användarundervisning som ges till 
distansstudenterna har vi kunnat sluta oss till att de uppfyller fyra av de fem pedagogiska 
rollerna i Kuhlthaus taxonomi. Dessa är organisatören, föreläsaren, instruktören och 
handledaren, ingen uppfyller rådgivarerollen. Vi har kommit fram till att lärarna inte alltid ser 
samarbetet med högskolebibliotekarierna som betydelsefullt vilket gör att 
användarundervisningen sker i begränsad utsträckning. Undervisning på föreläsarnivån är 
vanligast bland informanterna, eftersom det enbart rör sig om ett undervisningstillfälle som 
syftar till att lära användarna att lokalisera informationskällor. Detta tillfälle kräver begränsad 
planering och engagemang i samarbetet med lärarna och räcker enligt Kuhlthau inte för att 
utbilda kompetenta informationssökare. Instruktörsnivån och handledarnivån uppnås då det 
bland lärarna finns eldsjälar som ser ett värde i att integrera undervisningen i utbildningen, 
som inriktar sig mer på att värdera informationskällor och lägga upp sökstrategier.  
 
Den dokumenterade policyn stämmer överens med informanternas uppfattningar om att 
högskolebiblioteket arbetar för att underlätta för distansstudenterna. Informanterna är däremot 
benägna att i första hand lyfta fram åtgärder som tillgodoser användarnas behov av 
kurslitteratur eller åtgärder som ligger dem själva närmast som samarbetet med lärarna. Det 
finns fall då policyn och informanternas uppfattningar stämmer överens om vad som behöver 
göras för att förbättra distansstudenternas situation. Det rör sig om behovet av att införa 
elektronisk litteratur som ett komplement eller ersättning för tryckt kurslitteratur. 
 
Det finns en överensstämmelse med den dokumenterade policyn bland informanterna om att 
de själva marknadsför högskolebiblioteket via lärarna. Det är dock inte alltid som lärarna 
upplevs se någon mening med denna information, vilket kan leda till att denna typ av 
marknadsföring upphör eller sker i begränsad utsträckning. 
 
I den dokumenterade policyn framkommer det att distansstudenter ska få samma service som 
campusstudenterna, bland våra intervjupersoner har vi identifierat tre uppfattningar om hur 
det fungerar. Den första uppfattningen grundar sig enligt oss i att det tack vare IKT går att ge 
samma service till distansstudenter som till campusstudenter. Den andra uppfattningen utgår 
från att distansstudenternas annorlunda förutsättningar gör att det inte går eller är svårt att ge 
samma service och att de därför måste få mer speciella förmåner och service. I den tredje 
uppfattningen framkommer det att distansstudenterna uppfattas som en delvis betungande 
användargrupp med höga förväntningar. Det innebär att distansstudenterna upplevs 
särbehandlas eftersom de får mer service än campusstudenterna. Vi har kommit fram till att 
informanterna uppfattningar ibland inte stämmer överens med policyn eftersom de ser 
situationen ur användarens synvinkel.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguiden 
 
Faktafrågor 
 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Arbetar du endast gentemot distansstudenter? 
 
Ingångsfråga 1  
 
Vad har du för uppfattningar om distansstudenter i allmänhet? 
 
Följdfrågor 
 
Vad får du för associationer när jag säger distansstudent, hur skulle du definiera 
distansstudenter? 
 
Vad har distansstudenter för informationsbehov? 
 
Vad tror du att det ger för fördelar och nackdelar med att läsa på distans? 
 
Vad tycker du är kännetecknande för distansutbildning?  
 
Vilka uppfattar du vara distansstudenternas vanligaste barriärer, har dem några barriärer som 
du ser det?  
 
Hur gör ni skillnad på distansstudenter och campusstudenter?  
 
Specifika frågor 
 
Hur märks distansstudenter, hur särskiljer dem sig från övriga grupper? 
 
Vad ställer de för krav på resurser? 
 
Vilka tjänster anser du att de utnyttjar mest? 
 
Hur sker kontakten/kommunikationen med distansstudenterna? 
  
Hur får era distansstudenter veta att ni har en webbsida för dem? 
 
Har du någon uppfattning om studenter på distans slutför studierna i högre eller mindre grad 
än campusstudenter?  
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Ingångsfråga 2  
 
Hur ser du på den bibliotekarieroll du har gentemot distansstudenterna? 
 
Följdfrågor 
 
Hur ser du på dina möjligheter att tillgodose deras behov? 
 
Hur skiljer sig din empati/önskan att vilja hjälpa just den här gruppen emot exempelvis 
campusstudenter? Känns det annorlunda eftersom du inte träffar användargruppen direkt?  
 
Vilken funktion fyller du i kontakten gentemot distansstudenterna? 
 
Vad är kännetecknande för användarundervisning, vad ingår?  
 
Ingångsfråga 3  
 
Vad har du för uppfattning om bibliotekets mål och policy för att hantera distansstudenter? 
 
Följdfrågor 
 
Hur uppfattar du att det fungerar att ge samma service till distansstudenter som till 
campusstudenter?  
 
Erbjuder högskolebiblioteket special anpassad service som till exempel 
användarundervisning? 
 
Upplever du att högskolebiblioteket gör tillräckligt för att underlätta för distansstudenterna? 
 
Specifika frågor 
 
Upplever du att det behövs mer resurser? 
 
Behöver öppettiderna förlängas? 
 
 


