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Abstract 
 
The aim of this Master's thesis is to examine what effect two different models of 
acquisition have on user satisfaction with information resources at academic libraries. 
The two models examined are the traditional model where a subject specialist librarian 
makes the selection, and the user-governed model where the larger part of the selection 
is based on user requests. The scope is the libraries of Roskilde University, which 
employs the traditional acquisition model and Malmö University, which employs the 
user-governed. Both libraries have a user-oriented approach to acquisition. The study 
encompasses a close examination of the acquisition policy through document analysis 
and interviews with the librarians in charge of acquisitions at each university, as well as 
a user-satisfaction survey among the professors and senior teachers on two faculties at 
each university respectively. Both universities got a good response from their users, 
however, the survey showed a higher satisfaction at the Roskilde University. The 
Malmö University model of acquisition on a “need-to-read” basis is more efficient from 
an economic standpoint. 
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Inledning 

Bakgrund 
Förändringens vindar har nu blåst kring bibliotekens knutar ett bra tag till följd av 
informationssamhällets framväxt. Inget bibliotek är längre oberört och många av de 
bibliotek som tidigt påverkades har hunnit bli bättre rustade att handskas med den 
fortgående förändringen. Det nya tillståndet verkar vara ett av ständig förändring, inte 
minst till följd av informationsteknologin och dess möjligheter. Många har tidigare 
menat att informationsteknologins explosionsartade utveckling är ett övergående 
stadium, men få vågar nog chansa och planera efter det. Dagens ledande datorforskare 
uppskattar att vi om 20 år har datorer med samma kapacitet som den mänskliga hjärnan. 
Redan nästa år kommer Philips ut med en skärm som går att rulla ihop till en cylinder 
med mindre än en cm i diameter, och därmed är det bäddat för e-boken att ta ett 
sjumilasteg. Nya typer av processorer är på väg och tillsammans med snabbare 
möjligheter att överföra data kommer nya möjligheter att uppenbara sig för biblioteken, 
och med dem också nya förväntningar från användarna. 
 
Med informationsteknologin och kommunikationsnätverkens framväxt har det 
traditionella akademiska biblioteket blivit tvunget att utveckla helt nya tjänster och 
tillvägagångssätt för att bibehålla sin roll som förvaltare och portal för/till vetenskapen 
och forskarvärlden. Med de nya nätverken, som föga känner av nationsgränser, 
utvecklas även det internationella samarbetet både inom den biblioteksvärlden och inom 
den akademiska världen. Initiativ som Bolognaprojektet och EHEA (European Higher 
Education Area) strävar till exempel efter att öka utbytet och kompatibiliteten mellan 
olika länders högre utbildningar. 
 
Samtidigt förändras även högskolevärlden på andra sätt. Det strömmar allt fler studenter 
till de högre utbildningarna. I en kraftigt växande högskolemiljö är det viktigt att 
bibehålla eller höja utbildningskvaliteten. Som ett led i det föreslog 
högskoleutredningen i början av 90-talet att högskolebiblioteken skulle få en mer aktiv 
roll i utbildningen. Bibliotekens ökade ansvar och växande användarskara löper 
parallellt med att de ekonomiska resurserna blir stramare.  
 
För att möta de utmaningar som förändringarna innebär måste biblioteken utveckla 
medvetna och tydliga strategier. Frågan som ställs i den här uppsatsen är hur olika 
akademiska bibliotek på olika sätt söker lösningar för att tillgodose sina användares 
resursbehov, och hur det upplevs av användargruppen forskare och föreläsare. 
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Fokus ligger på biblioteken vid Malmö högskola i Sverige och Roskilde 
Universitetscenter i Danmark. De två lärosätenas bibliotek väljer mycket olika sätt att 
besluta kring, och sköta, sitt medieförvärv. 
 
Roskilde Universitetscenters bibliotek har ett traditionellt system med en eller två 
ämnesbibliotekarier (fagreferenter) per ämnesområde som bevakar utgivningen och 
fattar beslut om förvärvet utifrån en nedskriven förvärvspolicy. De kan ta intryck från 
användare men har suverän beslutsrätt inom sina respektive expertisområden.  
 
Malmö högskolas biblioteks medieförvärv är i stort användarstyrt. Med vissa undantag 
köps alla föreslagna medier in, och man uppskattar på biblioteket att ungefär 85 % av 
samlingen som byggts upp sedan högskolan startade är anskaffad på anmodan av 
användare. Även om delar av personalen kan besitta hög ämneskunskap inom speciella 
områden finns det inga ämnesbibliotekarier. Biblioteket har inte heller någon 
nedskriven förvärvspolicy. 

Syfte 
Arbetets syfte är att med utgångspunkt i de olika sätten att sköta medieförvärvet 
undersöka hur väl bibliotekens resurser tillgodoser användarnas behov. 

Frågeställningar 
- På vilka sätt fungerar medieförvärvet på de två biblioteken, och hur påverkas 

förvärvet med hänseende till användarinflytande? 
- Vilka resursbehov har den undersökta användargruppen för den egna forskningen 

respektive för sina studenter? 
- Hur tillfredställd är den undersökta användargruppen med resurstillgången? 
- Hur väl lyckas biblioteken tillgodose användargruppens resursbehov? 

Avgränsningar 
Jag har valt att rikta in undersökningen på de två olika förvärvsmodeller som används vi 
Roskilde Universitetsbibliotek i Danmark respektive vid Malmö högskola i Sverige. En 
av anledningarna är att jag ville fokusera på den internationella närmiljön, för att se hur 
bibliotek under olika förutsättningar, men inom samma ”intressesfär”, löser sin 
förvärvssituation på bästa sätt. En annan anledning är att båda biblioteken existerar i en 
tvärvetenskaplig akademisk kontext, och måste svara mot föränderligheten i den 
flexibla miljö en sådan kontext skapar, men väljer att göra det på olika sätt. 
 
Då föremålet för undersökningen är förvärvsmodellerna och hur de svarar mot 
användarnas behov av medieresurser har jag uteslutande tittat på just medieresurserna, 
och alltså utelämnat sådana resurser som personal, lokal eller övriga tjänster. Det är inte 
heller fråga om ekonomiska resurser om det inte uttryckligen anges. Den användargrupp 
jag studerar är forskande och undervisande delen av lärosätenas personal, och närmare 
bestämt professorer och lektorer. För att hitta någorlunda kompatibla respondentgrupper 
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som samtidigt är hanterbara valde jag att begränsa användargruppen till akademisk 
personal vid följande utbildningar: 
Vid Malmö högskola:  

Konst, Kultur och Kommunikation (K3) 
 Teknik och Samhälle 
Vid Roskilde Universitetscenter:  
 Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi 
 Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi 
Nyckelämnesområdena för dessa områden, respektive institutioner, är 
samhällsvetenskap, kommunikation, ekonomi, datavetenskap och design. 

Begrepp 
Genom hela uppsatsen använder jag en mängd olika benämningar på biblioteken och 
högskolan/universitetet; Malmö högskola får ibland heta MAH, Malmö eller Sverige, 
och Malmö högskolas bibliotek får heta MAHb, men också det Malmö eller Sverige. 
Motsvarande använder jag RUC, Roskilde eller Danmark när jag avser Roskilde 
Universitetscenter, samt RUb, Roskilde eller Danmark när jag avser Roskilde 
Universitetscenters bibliotek. Ibland får det till och med räcka med danskarna eller 
svenskarna. Jag vill göra det tydligt att det alltså inte är frågan om t.ex. hela den danska 
nationen bara för att jag använder ordet Danmark. Det framgår klart av kontexten när 
jag avser biblioteken, och när jag avser Universitetet/högskolan. 
 
Det händer också att jag, när jag talar i allmänna ordalag, omväxlande använder 
universitetet och högskolan, samt högre utbildning och lärosäte. Jag vet att det kan vara 
känsligt för en del personer, och jag ber er på förhand ha översikt med detta bruk av 
orden.  
 
På samma sätt använder jag omväxlande orden forskningsbibliotek, 
akademisktbibliotek, universitetsbibliotek och högskolebibliotek.  
 
Förvärvsbibliotekarien får också omväxlande heta fagreferenten samt 
ämnesbibliotekarien. 
 
I brist på ett ord som inbegriper både forskare och lärare använder jag mig ofta av 
begreppet akademisk personal. Då det i stort sett alltid är frågan om personal som både 
forskar och undervisar upplever jag det som missvisande att utesluta den ena eller den 
andra aspekten. När jag använder orden forskare och lärare i texten är det specifikt 
dessa aspekter som avses. 
 
Jag använder också omväxlande orden institution, område och fakultet, även om 
fakulteten kallar sig område eller institution.  
 
För att beskriva förvärvets mål har jag använt mig av begreppet utveckling av 
resurssamlingen, istället för t.ex. uppbyggnad. Det skulle också ha gått bra med skötseln 
av resurssamlingen, men det ger för många andra associationer. Distinktionen är viktig 
för att inte implicera att det är utökning eller expansion av samlingen som avses. 
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Motsvarande distinktion på engelska görs mellan collection management och collection 
development. 
 
Jag behöver också förklara hur jag använder ordet text: Med text avses inte bara det 
faktiska skrivna ordet, utan även den information orden bär. Därför är text inte heller 
bundet vid skrivspråk, utan används även med avseende på andra former av 
betydelsebärare. T.ex. kan händelseutvecklingen och innehållet i en film kallas för 
filmens text.  

Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 
 
Inledning: redovisar förutsättningarna för uppsatsen; bakgrunden, syftet, 
frågeställningarna och avgränsningarna, samt hur man ska läsa en del tvetydiga begrepp 
som finns i uppsatsen. 
 
Metod: Redovisar kort vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för att svara på 
frågeställningarna och uppfylla syftet. 
 
Teori och litteraturgenomgång: Ger utifrån tidigare forskning en ingående teoretisk 
bakgrund till ämnesområdet för uppsatsen. Kapitlet är indelat i: 

Högskolebiblioteket i det postmoderna samhället: går igenom 
teoribildning kring det akademiska biblioteket i informationssamhället, 
och vilken påverkan de nya elektroniska möjligheterna har på biblioteket. 
Utveckling av resurssamlingen: går igenom teorier om förvärv och 
användarorientering. 
Relationen mellan institutionerna och biblioteken: går igenom 
problematiken kring kommunikationen mellan akademisk personal och 
biblioteket. 

 
Biblioteken: Beskriver de två biblioteken och deras förvärvsmodeller utifrån intervjuer 
och dokumentanalys. 
 
Enkätundersökningen: Redovisar resultatet av enkätundersökningen som skickades ut 
till de undersökta användargrupperna. 
 
Analys: Analyserar och diskuterar resultaten av de olika undersökningsmomenten, med 
bakgrund av teori och litteraturgenomgången, för att besvara uppsatsens 
frågeställningar och syfte. 
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Metod 

I strävan att besvara mina frågeställningar och syftet med uppsatsen har jag valt att 
kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Kombinationen av de båda metoderna ger 
mig möjlighet att kunna minimera metodernas negativa egenskaper och addera de 
positiva. Genom den kvantitativa metodens atomistiska synsätt som ger mig konkreta 
empiriska data som reflekterar hur en avgränsad del av verkligheten ser ut, bidrar den 
kvalitativa metoden genom att mer djupgående beskriva detta fenomens varför. Den 
kvalitativa metoden ger mig fler nyanser på fenomenet än vad som därför är möjligt 
från de statiska och kalkylerbara hårddata som blir utfallet av den kvantitativa 
verklighetsbeskrivningen.  
 
För att besvara min första frågeställning valde jag att börja min studie genom att först 
söka efter styrdokument för Malmö högskolas respektive Roskilde Universitetscenters 
biblioteks förvärvspolicies, samt andra dokument som beskrev de båda bibliotekens 
verksamheter.  

Dokumentanalys 
De dokument jag använt som underlag för min dokumentanalys av Roskilde 
Universitetscenters förvärvspolicy och verksamhetsmål är: 
• Drifts- og udviklingsplan for Roskilde Universitetsbibliotek 2005-2007 
• Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek  
• Vedtægt for Roskilde Universitetscenter. 
• Diverse sidor på RUC:s hemsida 
 
Malmö högskolas bibliotek har inte nedtecknat några styrdokument för sin 
förvärvspolicy, och informationen är istället baserad på intervjuer. Det är synd att inte 
ha något styrdokument att tillgå för Malmö högskolas förvärvsmodell, men den modell 
som träder fram under intervjun är så öppen att det inte är säkert att en dokumentanalys 
hade gjort förvärvspolicyn rättvisa. En del information om Malmö högskolas bibliotek 
är hämtat från högskolans hemsida. 
 
Fördelen med att kunna göra en dokumentanalys är att det som är nedtecknat är statiskt 
och beständigt tills dess en revision av dokumentet görs. I och med att det är samma 
dokument som bibliotekarierna utgår från ger det mig samma förståelsegrund som de 
har. 

Intervjuundersökning 
Malmös avsaknad av styrdokument är inte den enda anledningen till att jag valde att 
genomföra intervjuer med ansvariga för förvärvet på de två biblioteken. Genom en 
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kvalitativ intervju kan man få en djupare förståelse för förvärvsprocessen än genom att 
endast göra en dokumentanalys. Det finns förhållanden som inte låter sig beskrivas i 
text, utan lättare förmedlas genom personlig kontakt. Det ger också möjlighet att ställa 
följdfrågor och utveckla intressanta områden. Jag fick genom att kontakta bibliotekarie 
Ola Tengstam vid Malmö högskolas bibliotek (Beijersbiblioteket) tillfälle att genomföra 
en intervju med honom och funktionsansvarig/1:e bibliotekarie Jan Nilsson. De 
ansvarar båda för förvärvsprocessen och har varit med sedan biblioteket startade. 
 
Jag genomförde även en intervju med processchef Lene Stampe på Roskilde 
Universitetscenters bibliotek, och fick möjlighet att ställa samma frågor och få 
jämförbara upplysningar. Denna intervju gav också djupare och bättre förståelse av 
resultatet av dokumentanalysen. 

Enkätundersökning 
För att kunna besvara de tre sista frågeställningarna skickade jag ut en enkät till de 
användargrupper undersökningen gäller. 
 
Enkäten (se bilaga) skickades ut till 154 lektorer och professorer vid Malmö högskola 
och vid Roskilde Universitetscenter. Den tvärvetenskapliga karaktären de båda 
lärosätena har gjorde det inledningsvis svårt att finna en lagom stor avgränsning som 
samtidigt tillät en jämförelse av respondenternas svar. Men genom att välja samtliga 
lektorer och professorer inom områdena Teknik & Samhälle och Konst, Kultur & 
Kommunikation vid Malmö högskola, och institutionerna för Samfundsvidenskab & 
Erhvervsøkonomi och Kommunikation, Journalistik & Datalogi vid Roskilde 
Universitetscenter, fick jag två jämförbara respondentgrupper på var sin sida Öresund. 
För att underlätta behandlingen av resultaten samt spara respondenternas tid, gjordes 
enkäten i webbformat i programspråken html och php, och lades upp på nätet. Sedan 
skickades anonyma länkar ut till lektorer och professorer vid de utvalda 
institutionerna/områdena. 
 
Det mest iögonfallande med enkäten är det låga deltagandet. Endast 38 av 154 svarade 
(25 %), trots att påminnelser skickades ut en vecka efteråt till dem som inte svarat. Om 
det beror på tidsbrist (enkäten tog 5-15 min. att fylla i och skicka in) eller om forskare 
inte gillar att själva vara under luppen är omöjligt att veta. I vilket fall som helst visar 
det på realiteten av den problematik jag tagit upp i kapitlet Relationen mellan 
institutionerna och biblioteken.  
 
Det låga deltagandet gör att man inte kan dra några säkra statistiska slutsatser av 
resultatet, och resultatet som presenteras i kapitlet Enkätundersökningen nedan ska mer 
ses som tendenser, vilket räcker gott och väl för att analysen ska bli intressant. 
Spridningen mellan de danska och de svenska respondenterna är lyckligtvis tillräckligt 
jämn för en jämförelse; med 20 svarande från Malmö högskola och 18 svarande från 
Roskilde Universitetscenter. 
 
 
Jag använder mig fortlöpande av en hermeneutisk analys där jag erkänner min tolkande 
roll i uppsatsen. Eftersom frågorna är uppbyggda på så sätt att det är konkret och faktisk 
information om användarförvärvet som eftersträvas, anser jag att mina 
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feltolkningsmöjligheter är så pass marginaliserade att det gör föga skillnad för empirins 
utfall. 
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Teori och litteraturgenomgång 

Högskolebiblioteket i det postmoderna samhället 
De senaste femton åren har kommunikationsmöjligheterna i världen tagit ett gigantiskt 
kliv framåt. Tekniken är långt mer sofistikerad och genom Internet har världen kopplats 
ihop och ligger öppen för kommunikation för alla de med en uppkoppling och en dator. 
Jag kommer ihåg när jag var barn hur min far tog emot samtal från släkten i Belgien på 
knastriga linjer och till höga priser. Idag kommunicerar jag knasterfritt med mina 
vänner där, och i stort sett helt gratis. Den här lavinartade teknologiska utvecklingen, 
och de kommunikationsmöjligheter den medför, har inte bara förenklat den sociala 
kommunikationen utan har även drastiskt ökat flödet av information – och därmed 
bidragit till en explosionsartad ökning av informationsmängden i världen. Det finns inte 
några tecken på att denna utveckling skulle avta inom en överskådlig framtid. Tvärtom 
verkar utvecklingen accelerera. Informationen spelar en så pass central och 
framträdande roll i vårt samhälle att vi talar om samhället som informationssamhället.  
 
Informationen söker sig inte, som tidigare, längs förutbestämda hierarkiskt 
strukturerade kanaler, utan flödar kors och tvärs genom de nya nätverken – anarkistiskt 
och tillsynes utan ordning och reda. Detta är ett av de tydligaste likhetstecknen mellan 
informationssamhället och det post-moderna samhället: det icke-linjära tänkandet, 
utsuddandet av gränser och förkastandet av hierarkiska system. 
 
Ett tecken på detta inom den akademiska världen är den växande tvärvetenskapliga 
forskningen, och den allt vanligare förekomsten av tvärvetenskapliga projekt. Enligt 
Chung Wilson och Edelman (1996, s. 196) har det för forskningsbiblioteken blivit en 
central uppgift möta de behov av tjänster och resurser, som uppkommer med 
informationssamhället och de växande tvärvetenskapliga forskningsområdena. Trots att 
biblioteket är den del av universitetet som främst befrämjar tvärvetenskaplig forskning, 
menar de att den traditionellt fackvetenskapliga uppdelningen inte någonstans är så 
tydlig som just i bibliotekets resursförvärv, där förvärvsansvaret är orienterat efter de 
akademiska institutionerna. Vidare refererar de till Julie Klein1 som belyser att då den 
tvärvetenskapliga forskningen är problemorienterad, medan universiteten är 
organiserade efter de traditionella vetenskapliga disciplinerna, måste universiteten 
anpassa sin organisationsstruktur för att tillgodose den ökade tvärvetenskapliga 
forskningen. De nya kraven som ställs på biblioteken kommer i en tid då priset för 

                                                 
1 Klein, Julie T. (1985) The evolution of a body of knowledge: interdiciplinary problem-focused research. 
Knowledge, Creation and Utilization. Vol 7, ss. 117-142 



 11

biblioteksresurser ständigt höjs (Kotter 1999, s. 294), samtidigt som en sämre ekonomi 
tvingar universiteten och högskolorna att strama åt budgeten, vilket inte sällan drabbar 
biblioteken först. 
 
Universitet och högskolor måste förbereda sig på dessa förändringar för att överleva på 
en allt mer konkurrensmässig utbildningsmarknad. De tidigare strukturerna vid de högre 
lärosätena, och de värderingar som däri hystes, vilade stabilt på den trygga grunden av 
stora bidrag och statliga pengar – och på tron på utbildning för utbildningens egen skull. 
Det är en lyx som inte är dagens universitet och högskolor förunnad. De konkurrerar 
istället om finansiering och studenter på marknadsekonomiska grunder (Pinder 1996, s. 
6). När ekonomin är kärv och lönsamheten måste förbättras är det ofta biblioteken som 
först får stryka på foten, något som blir extra tydligt när det finansiella ansvaret 
decentraliseras (Gellerstam 2001, s. 8). Biblioteken får mindre frihet att fördela 
anslagen inom verksamheten, vilket försvårar planeringen på sikt.  
  
När förändringarna började var det många som fruktade att bibliotekets dagar var 
räknade, inte minst på grund av Internets utbredning, och den stora och snabba 
informationstillgång det erbjuder. Studenter och forskare skulle uteslutande kunna finna 
den information de behöver i databaser, hämta hem den direkt till den egna datorn, 
spara pengar åt universitetet, och aldrig behöva ha något med biblioteket att göra. Men 
då glömmer man, påpekar Brophy (2000, s. 199), att biblioteket är mer än bara en 
lagerlokal för information. Det akademiska biblioteket är också där för att understödja 
forskning och lärande i alla dess former. I det informationssamhälle vi lever i är det 
otänkbart att de knutpunkter för informationsresurser som det akademiska biblioteket 
utgör, med sin expertis inom informationshantering, och sina guider till den ständigt 
växande informationsdjungeln, inte skulle behövas.  
 

By linking together higher education’s objective of enabling learning with their information-
handling expertise, academic libraries should be able to create a vision of their future which is 
credible, attractive and attainable”  

(Brophy 2000, s. 199) 
 

Elektroniskt material och nätverk 
 
The Web is an information jungle. Librarians are the shamans whose duty is to find the bona fide 
information resources and to teach users the skills they need to track down and identify useful and 
usable information among the trackless tangle that is expanding faster than the physical jungles of 
the earth are retracting.  

(Webb 2001, s. 465) 
 
Den tvivelsutan största katalysatorn för de snabba och genomgripande förändringarna 
inom biblioteksvärlden är informationsteknologins och de elektroniska nätverkens 
hastiga utveckling. Internet, och i synnerhet World Wide Web, har inneburit ett språng i 
mänsklighetens utveckling, som jag själv närmast vill jämställas med skrivkonstens 
tillblivelse, mätt i konsekvenser för samhället. Vi befinner oss än så länge bara i början 
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av utvecklingen, med knappt 1/6 av världens befolkning hittills anslutna, men det ska 
ses med bakgrund av att det år 2001 endast var 1/20 anslutna2. Det har redan hunnit ha 
omvälvande påverkan på i stort sett alla aspekter av det moderna samhället. Detta är 
påtagligt inte minst i universitets- och högskolemiljö, där det påverkar forskningen, 
lärandet, undervisningen och i synnerhet bibliotekstjänsterna. Den traditionella funktion 
som biblioteket haft som ett sorts passivt varulager som sköter logistiken för 
dokumentleverering, försvinner, enligt Hjørland (1996a, s. 10), i det moderna 
elektroniska samhället, där istället det globala nätet blir normalformen för 
dokumentleverering. 
 
Webb (2001, s. 462-463) säger att en av de mest betydelsefulla effekterna av IT-
utvecklingen och Internet är att biblioteken, informationsförsörjarna, och universitetens 
IT aktiviteter, för första gången arbetar i samma datormiljö. Detta bäddar bland annat 
för en integration av resurser som ligger utanför det fysiska biblioteket. Den 
traditionella bilden av biblioteket som bunden till sin fysiska samling, hierarkiskt 
ordnad efter ett klassifikationssystem, med begränsad tillgänglighet, finns inte längre i 
den moderna världen. Samlingen på ett akademiskt bibliotek är idag inte längre liktydig 
med den lokala fysiska samlingen, utan sträcker sig utöver tidigare begränsningar och 
inbegriper både den egna samlingen och andra biblioteks samlingar, både tryckt och 
elektronisk information. En av de många positiva egenskaper den elektroniska 
informationsmiljön bär med sig är alltså att den möjliggör tillgång till elektroniska 
resurser samt samlingar på andra bibliotek, något som på många sätt har förändrat hur 
man bygger upp de lokala samlingarna (Bodi & Maier-O’Shea 2005, s. 143, 146). Den 
grundläggande infrastruktur som gör det möjligt för biblioteket att erbjuda dessa tjänster 
och resurser är bibliotekssystemet. Nu mera är i stort sett alla bibliotekssystem 
datoriserade, även om en del bibliotek fortfarande behåller de gamla kortkatalogerna 
parallellt, om än bara under en övergångsperiod innan allt digitaliserats. För andra delar 
av systemet, så som låntagarregister och fjärrlånemoduler, finns knappast någon 
lämning av de gamla systemen kvar. Medan det primära tidigare varit att kontrollera 
den lokala samlingen, utgör bibliotekssystemet nu en nod där interna och externa 
tjänster och resurser integreras, och förhoppningsvis, presenteras för användaren på ett 
sammanhängande och lättillgängligt sätt. Brophy (2001, s. 88) påpekar att en 
nyckelfaktor för att användarna ska kunna tillgodogöra sig de nya elektroniska 
resurserna är att systemen använder samma standard, vad det gäller uppbyggnad och 
genomförande, så att alla bitarna i nätverken kan mötas i ett effektivt samspel. Utan 
denna interoperabilitet riskerar användarna att hamna bakom en flaskhals i systemet, 
och förnekas smidig tillgång till resurserna.  
 

Elektronisk vs. tryckt publikation 
En framträdande konsekvens av utvecklingen inom informations- och 
kommunikationsteknologin är den explosionsartade framväxten av elektronisk 

                                                 
2 "Nearly 15% of the world is connected to the Internet, and the digital gap is closing." - Glenn, Jerome C. & Gordon, 
Theodore J., 2005 State of the Future, American Council for The Unitet Nations University - The millenium project, 
s.2. Sådana är procenttal är förstås en förenkling. De tar inte i beaktande de skiftande graderna av tillgång människor 
har till nätet; så som t.ex. dålig eller dyr uppkoppling, dåliga datorer, svårighet att få teknisk support och begränsad 
tillgång till betaldatabasmaterial. 
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publicering, och då speciellt i formen av elektroniska vetenskapliga tidskrifter. I en 
femårsrapport (1997-2001) över de svenska forskningsbiblioteken (Jönsson Adrial 
2003, s. 5) framgår det att den vetenskapliga publiceringen har övergått från tryckt till 
elektronisk form. Från 1997 till 2001 redovisas en tillväxt på mer än 200 % i antalet 
elektroniska tidskrifter vid de svenska biblioteken – från ca 45 000 till 141 000 titlar. 
Samtidigt går det också se en viss tillbakagång i förvärvet av tryckta tidskrifter, ca 10 
%. Det går dock inte göra en jämförelse rakt över, då licenserna för de elektroniska 
tidskrifterna ofta förvärvas genom paketavtal – och kanske genom konsortieavtal 
tillsammans med andra bibliotek – medan de tryckta tidskrifterna oftast förvärvas 
genom enstaka prenumerationer (Jönsson Adrial 2003, s. 24). Oavsett hur man tittar på 
det framgår det med all tydlighet att den elektroniska formen föredras framför den 
tryckta. Brophy (2000, s. 116-117) beskriver några av de mest påtagliga nackdelarna 
som är förknippade med tryckta vetenskapliga tidskrifter: 
 

• Tiden från det att material skickas in tills dess det publiceras är ofta över 
ett år, vilket är ett allvarligt problem inom vetenskapliga områden där 
utvecklingen avancerar i rask takt. 

• Prenumerationskostnaderna för de viktigaste tidskrifterna är mycket 
höga, delvis p.g.a. att de har en form av prestigemonopol. 

• Distributions- och hanteringskostnaderna är höga. T.ex. 
personalkostnaden för att rapportera och återskaffa saknade nummer. 

• Förvaringskostnaderna är höga. 
 
Därtill kommer en del nackdelar med negativa konsekvenser som följer ur alla typer av 
tryckta resurser:  

• Tryckta resurser är exemplarbundna. Varje exemplar kan endast 
användas seriellt, det vill säga av en användare åt gången. 

• Biblioteken kan bara ha ett litet urval av vad som kan vara potentiellt 
intressant för användaren. 

• Publikationsprocessen har så många steg (författare-redaktör-förlag-
tryckeri-distributör-bibliotek) att materialet kan vara förlegat redan innan 
man haft möjlighet att ta upp det i bibliotekets samlingar. 

• Böcker som inte används, eller som endast används lite, blir dyrt för 
biblioteken. De ”kostar” utrymme, budget och personalhantering utan att 
ge något. 

• Det finns höga kostnader, speciellt gällande personal, förknippade med 
tryckt material. 

• Material som används flitigt slits ut (Brophy 2000, s. 46) 
 
Jag har tidigare nämnt det icke-linjära tänkandet, utsuddandet av gränser och 
förkastandet av hierarkiska strukturer som utmärkande drag för det postmoderna 
informationssamhället. Man skulle kunna orda länge om huruvida de tre egenskaperna 
är de mest utmärkande dragen, men de fungerar väl för att beskriva hur den elektroniska 
nätverksmiljön har påverkat informationssökandet på de akademiska biblioteken. 
Beskrivningarna utgår från Bodi och Maier-O’Shea's artikel The Library of Babel 
(2005, s. 143-144) 
 



 14 

Det icke-linjära tänkandet: Västerländskt tänkande har traditionellt följt linjära mönster, 
därav tyngdvikt på orsakssamband och logik. Den elektroniska miljön och dess 
hypertext är icke-linjära i sin natur, och möjliggör sökande, tänkande och förståelse på 
ett associativt och tvärvetenskapligt sätt. 
 
Utsuddandet av gränser: Tillgången till resurser är inte längre bunden av det fysiska 
rummet. Genom gemensamma överordnade kataloger så som Libris och Danbib får 
användaren möjlighet att söka bland resurser som inte ingår i det egna bibliotekets 
fysiska samling. Genom fjärrlån eller inköp kan resursen sedan göras tillgänglig för 
användaren. Än tydligare är utsuddandet av gränser vid utvecklingen av den 
elektroniska samlingen, som inte är ett samlanda av resurser i sig så mycket som ett 
samlande av länkar till resurser som finns någon annanstans.  
 
Förkastande av hierarkiska system: De traditionella hierarkiska 
klassifikationssystemens försök att skapa en sorts universell kunskapstaxonomi faller 
till korta i en tvärvetenskaplig kontext där den vetenskapliga ontologin fluktuerar efter 
relativismens alla konster. Den icke-hierarkiska strukturen tillåter att kategorier 
uppkommer och smälter samman utan att behöva underordnas en fastslagen 
övergripande struktur. Användaren får också möjlighet att nå fram till informationen på 
fler sätt. 
 
Andra nackdelar med det elektroniska materialet tas upp av Brophy (2000, s. 47): 

• Kvaliteten och tillförlitligheten på informationsresursen är ofta osäker 
eller okänd. 

• Då ekonomin för publikationen av elektroniska resurser är osäker, i och 
med riken att ett verk ”läcker” ut och sprids fritt, kan åtkomsten till 
resurserna vara kraftigt restriktiva. Det kan t.ex. krävas flera 
inloggningar, att man måste använda datorer som ingår i bibliotekets 
nätverk, att man endast har en tidsbegränsad tillgång till materialet, etc. 

• Det finns ingen konsensus om hur arkivering och bevaring av 
elektroniskt material ska ske. 

• Det elektroniska biblioteket är dåligt på att uppmuntra social interaktion. 
 
Han tror inte att de akademiska biblioteken kommer att överge den tryckta 
kunskapsvärlden i det närmsta taget. Med all sannolikhet, menar han, kommer 
biblioteken att arbeta efter hybridmodellen: en dynamisk sammanfogning av 
elektroniskt och tryckt material, med både internt och externt ursprung, i en enhetlig 
kontext. 

 
A book’s portability and relative ease of access assures its continuing popularity for reading while 
the powers of electronic resources lend themselves to more targeted reseach. 

(Thomas 2000, s. 409)  
 

Nya typer av studenter 
Under början av 1990-talet ökade antalet studenter vid högskolor och universitet rejält, 
särskilt vid de mindre högskolorna (Gellerstam 2001, s. 5), och man kan fortfarande se 
en ökning. En anledning är att man från politiskt håll verkat för att fler människor ska ta 
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del av de högre utbildningarna. Detta som en reaktion på den globala ekonomiska 
trenden att allt mer icke-kvalificerat arbete flyttar ut ur landet, och ut ur Europa, till 
regioner i världen där arbetskraft är billigare.. Det blir gradvis svårare att göra sig hörd 
på den europeiska arbetsmarknaden utan en examen från högskola eller universitet. De 
högre utbildningarna har de senaste 20-30 åren gått från att vara något avsett för en elit 
till att vara för allmänheten, vilket bland annat lett till en mycket mer differentierad 
sammansättning av studenter. 
 
De ökade möjligheterna att komma in på högre utbildningar leder oundvikligen till att 
icke-traditionella typer av studenter dyker upp, det kan till exempel vara 
vuxenstudenter, utbytesstudenter, deltidsstudenter och distansstudenter. Det leder till en 
situation där biblioteket måste sluta betrakta biblioteksanvändarna som en oformlig 
massa, och bli mer lyhörda för de behov som kommer med de nya typerna av studenter. 
Det kan t.ex. vara distansstudenter med krav på längre lånetider, vuxenstudenter med 
barn eller deltidsstudenter med pressade tidscheman som vill ha andra 
utlåningsarrangemang och har andra förväntningar på öppettider (Brophy 2000, s. 31). 
 
Det finns en stor risk att olika studentgruppers krav på service går stick i stäv med 
varandra. Detta kan leda till konflikt, speciellt när det gäller var resurserna ska placeras. 
Det är bibliotekets skyldighet är att behålla balansen. Många grupper kan ha 
gemensamma behov och man kan då, i enlighet med utilitarismen, behöva justera så att 
man kan tillfredställa flest antal (Pinder 1996, s. 16, 18) 
 

Nya former av lärande 
I takt med den kraftiga utvidgningen av universitet och högskolor har även metoderna 
för undervisning har förändrats. Den lärarledda föreläsningen är fortfarande det 
vanligaste undervisningssättet, men alternativa inlärningsformer har blivit allt vanligare. 
Gemensamt för de nya formerna är att lärarens roll har decentraliserats och att 
studenterna själva får ansvara allt mera för lärandeprocessen. Grupp- och 
projektarbeten, problembaserat lärande och individuella studier, alla studiesätt som 
fodrar ett stort egenhändigt inhämtande av information, har blivit vanligare, vilket sätter 
större press på bibliotekets resurser och på bibliotekarien – som redan är under press på 
grund av minskade ekonomiska medel (MacWhinnie 2003, s. 242). 
 
Det mest typiska exemplet på ny form av lärande är PBL (problembaserat lärande), som 
ger processinriktad kunskap och förståelse inom ett område snarare än att presentera 
färdigpaketerad kunskap som studenten sedan ska lära in. PBL-metoden visar hur man 
kan närma sig och lösa problem så som de kommer att dyka upp senare i yrkeslivet 
genom att studenten själv får söka upp kunskapen och inkorporera den i problematiken. 
”PBL försätter därför den lärande i en position som liknar den forskaren befinner sig i, 
när hon närmar sig ett problem och gör upptäckter i forskningsprocessen” (Hård af 
Segerstad et al. 1997, s. 12). Biblioteket som studieplats och kunskapscentral får i det 
här sammanhanget en ovärderlig plats i högskolevärlden. 
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Utveckling av resurssamlingen 
Högskolebibliotekens huvuduppgift är att tillgodose det behov av informationsresurser 
som krävs för forskning och utbildning vid högskolan, och genom bibliotekarier som 
informationsguider och konsulter, bidra till studenternas och forskarnas lärande- och 
forskningsprocesser. Att förvalta och utveckla resurssamlingen är grundläggande för 
arbetet vid ett akademiskt bibliotek. Att noggrant välja vilka resurser som ska läggas till 
samlingen, vare sig det rör sig om tryckta tidskrifter och monografier, eller elektroniska 
tjänster, är väsentligt för att användarna ska få tillgång till den information de har behov 
av (Brophy 2000, s. 122).  
 
En viktig del av detta är att man utvecklar en förvärvspolicy. Detta gör man utifrån 
sammansättningen av de redan tillgängliga resurserna, vilka målgrupper man vänder sig 
till samt vilka övergripande mål man har att följa – så som universitetets och högskolans 
verksamhetsmål och nationella politiska målsättningar (Kristiansson & Kajberg 1996, s. 
36). Det är viktigt, menar Kristiansson och Kajberg (1996, s. 38), att den förvärvspolicy 
man väljer för beståndsutvecklingen dokumenteras i en skriftlig redogörelse. Denna 
policy ska innehålla så väl de teoretiska målsättningarna som beskrivningar av aktuell 
praxis.  
 
En frågeställning, som blivit viktigare i takt med att informationsnätverken vuxit, är 
vilka resurser som bör ingå i den lokala samlingen och vilka man vid behov kan 
tillgängliggöra från externa källor. De flesta akademiska bibliotek är idag 
hybridbibliotek, d.v.s. de baserar sina tjänster både på en egen resurssamling och på 
externa resurser – må det vara från andra bibliotek eller elektroniska resurser (Brophy 
2000, s. 110). Men Bodi och Maier-O’Shea (2005, s. 145) påpekar att även om 
användaren kan komma att behöva resurser som inte finns i den lokala samlingen ska 
inte bekvämligheten med den lokala samlingen underskattas. Användarna vill snabbt 
identifiera och lokalisera vad de behöver, och inte sällan väljer de en snabbt åtkomlig 
resurs framför en bättre som tar lite längre tid att komma åt. Enligt en undersökning av 
Edwards och Browne (1995, s. 178, 181) underskattar också bibliotekarierna ofta hur 
viktig den snabba åtkomsten av resurserna är för användarna. Det är t.ex. viktigare att se 
resultat än att bemötas av en trevlig och kompetent bibliotekarie. Kristiansson och 
Kajberg (1996, s. 35) menar att den existerande samlingen i sig är en variabel i 
beståndsutvecklingen, tillsammans med bibliotekets verksamhetsmål och 
användargrupperna. Ju större och äldre den aktuella samlingen är, och ju mer 
forskningsorienterat biblioteket är, desto mer inflytande får den existerande samlingen 
på planerna för resurssamlingsutvecklingen. Att samkörandet av resurser biblioteken 
emellan förbättrar användarnas tillgång är ingen ursäkt för att inte utveckla en samling 
som tillfredställer lokala behov. 
 

Ranganathan 
En av de äldsta modellerna för biblioteksskötsel som man fortfarande använder idag är 
Ranganathans (1957, passim) fem bibliotekslagar: 
 

• Books are for use. 
• Every reader his book. 
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• Every book its reader. 
• Save the reader’s time. 
• A library is a growing organism. 

 
Den grundläggande process som Ranganathan beskriver, som kan sägas utgöra själva 
kärnan av vad ett bibliotek är för någonting, är att föra samman boken och läsaren. För 
att bättre beskriva vad som sker på akademiska bibliotek idag kan begreppen behöva 
vidgas lite; begreppet ”bok” måste vidgas till att inbegripa alla typer av 
informationsresurser, i alla medieformat, och ”läsaren” erkänns andra kvaliteter än 
enbart den som passiv mottagare av informationen, och blir en ”användare”. Dessutom 
kan ”växande” behöva bytas ut mot ”utvecklande”, dels på grund av att ett stort 
problem på dagens bibliotek är att få plats med samlingen, varför man ofta försöker 
gallra ut lika många böcker som man köper in (jmf. mellan “collection development” 
och “collection management”), och dels på grund av de otydliga gränserna dagens 
bibliotek har mot omvärlden. Så ett applicerande av Ranganathans fem bibliotekslagar 
på ett modernt akademiskt bibliotek skulle kunna se ut så här: 
 

• Resources are for use. 
• Every user his resource. 
• Every resource its user. 
• Save the user’s time. 
• A library is an evolving organism. 

 

Det akademiska biblioteket 
Förvärvet vid ett akademiskt bibliotek har enligt Clayton (2001, s. 83-84) vissa 
karakteristika som skiljer det från förvärvet vid andra typer av bibliotek. Det har i långt 
högre grad att göra med internationella publikationer, och därmed förvärvas mer 
littertur på främmande språk. Man köper också in från fler distributörer och använder 
sig av ett bredare spektrum av selektionsverktyg. Förvärvsbibliotekarien på ett 
akademiskt bibliotek är inte heller den ende specialisten på litteratur inom ett givet 
område. Forskarna och lärarna har i regel också god kunskap om publikationen inom 
deras ämnesområden. 
 
Det akademiska bibliotekets primära användare är forskare och studenter. De båda 
grupperna har mycket olika behov av informationsresurser. För att kunna möta 
forskarnas behov behöver man se till att resurssamlingen har ett tillräckligt stort 
kunskapsdjup för att tillgodose det informationsbehov de har för forskning som ofta 
bedrivs på väldigt snäva och precisa områden. Samtidigt måste också bredden på 
samlingen svara mot behoven hos forskare och studenter inom alla områden på 
högskolan/universitetet. Högskolans och universitetets profilering spelar också in på 
förvärvet (Brophy 2000, s. 112). Om verksamhetens tyngdpunkt ligger på t.ex. 
forskning snarare än undervisning kan det vara riktigare att förvärva litteratur inom 
snäva områden. Likaså om högskolan eller biblioteket har profilerat sig inom området. 
 



 18 

Den traditionella förvärvsmodellen 
Inom den traditionella förvärvsmodellen är valet av vilka resurser som ska förvärvas till 
samlingen ett högt specialiserat ansvarsområde. En förvärvsbibliotekarie (på danska 
fagreferent) ansvarar för förvärvet inom ett specifikt område, inom vilket hon har 
ingående kunskap, och vars litteratur hon har god överblick över och kännedom om. En 
del material anskaffas på anmodan av användare, oftast från den akademiska personalen 
som önskar att material köps in antingen för deras studenter eller för deras 
forskningsintresse. 
 
För förvärvsbibliotekarien är det viktigt att vara införstådd med användarnas behov för 
att utvecklingen av samlingen ska bli effektiv. (Brophy 2000, s. 111) Att urvalet i ett 
traditionellt medieförvärv sker av en förvärvsbibliotekarie utesluter inte att man har 
användarna och deras behov i centrum för förvärvet. Men även om inköpsförslag från 
användarna gärna tas emot i den traditionella förvärvsmodellen, är till syvende og sist 
bibliotekarierna som avgör vad som ska köpas in. 
 

Selektion 
Hjørland (1996a, s. 12) talar om två sätt att belysa selektionsprocessens psykologi: 
 
Den rationalistiska, där selektionsprocessen uteslutande ses som en rationell 
beslutsprocess där valen står mellan fullt belysta rationella alternativ. Den som gör 
selektionen anses ha överblick över alla valmöjligheter och de konsekvenser de innebär. 
Det är också karaktäristiskt för denna uppfattning att man inte tar beslutsprocessens 
kontext i beaktning, för att tillräcklig information för att göra det optimala beslutet finns 
explicit i källorna för materialvalet och de strategier man utvecklat.  
 
Den hermeneutiska, som ser selektionsprocessen som kontextavhängig och som inte ser 
något inneboende värde i en text i sig, utan istället ett värde som ligger i tolkningen av. 
Förförståelsen är avgörande för hur vi uppfattar en text. Selektören kan inte helt känna 
sina egna förutsättningar och begränsningar, så det kommer alltid att förekomma någon 
form av "blindhet". En text kan endast tolkas genom att betrakta den enskilda delen som 
del av en helhet. Helheten och delarna betingar ömsesidigt varandra.(Hjørland 1996a, s. 
12) 
 
Hjørland talar också om två typer av kvalitetskriterier, som bör beaktas vid förvärv av 
resurser. Den ena är de i resursen inneboende kvaliteterna. Det andra kriteriet är 
relevanskriteriet (Hjørland 1996b, s. 195-197); vad ska resursen användas till? Vilka 
funktioner kan den fylla? Kvaliteten för ett vetenskapligt verk är avhängigt av om 
verket, med den kunskap det förmedlar, bidrar till utvecklingen av vetenskapen. Detta 
är i sin tur beroende på om kunskapen redan är förmedlad i andra böcker eller inte, samt 
hur sann kunskapen är. Det sistnämnda kan avgöras genom att undersöka vilka metoder 
som använts, t.ex. urval och tolkning av källor. Utan pålitlig metod är verket inte 
trovärdigt, och bidrar inte till vetenskapen. Ett verk som inte tillför något nytt kan dock 
ha kvaliteter av sekundär natur, t.ex. ge överblick över ett område, eller göra området 
mer tillgängligt för läsaren. Hjørland menar att en resurs vars innehållsmässiga kvalitet 
är av obestridbart värde kan tåla vissa fel och luckor i formaliteterna. 
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Allt materialval präglas av en eller annan "blindhet", och Pinder (1996, s. 20) påpekar 
att även om förvärvsbibliotekarien förbehåller sig rätten att fatta materialvalsbeslutet 
efter sin professionella kunskap, kan det finnas anledning för bibliotekarierna att 
reagera mer direkt, och oftare, på vad deras användare säger. 
 
Sammanfattningsvis kan selektionen sägas innebära en beslutsprocess där den enskilda 
titeln utvärderas utifrån de kvalitetsindikatorer som finns tillgängliga i 
beslutsögonblicket (Hjørland 1996a, s. 12). Därför är det viktigt att så många 
indikatorer som möjligt finns tillgängliga, och av de externa faktorerna (de utanför 
själva resursen i sig) är de som härrör från dem som är tänkta att använda resursen, de 
mest avgörande. Användarnas önskemål måste visst placeras i den större kontext som 
utgörs av bibliotekets och universitetets verksamhetsmål, och organisationen därav, 
men samtidigt måste det finnas mekanismer som ger användarna möjlighet att bli hörda 
och få gehör för sina önskemål (Pinder 1996, s. 20).  
 

Användarperspektivet  
 

We are moving from a tradition of developing a collection that is curriculum centered to managing a 
collection that meets the learning outcomes of the curriculum, of the student experience, and of the 
mission of the university. Whether our collection management policies reflect it or not, we are in a 
user centered rather than collection-centered world, and the library’s mission is to customise 
information for its users.  

Bodi &Maier-O’Shea 2005, s. 144-145 
 
Synen på biblioteket som en serviceinrättning är relativt ny, men det är generellt 
vedertaget att de akademiska bibliotekens främsta uppgift är att erbjuda tillgång till 
resurser snarare än att bygga upp samlingar (Brophy, s. 47-48). Att sätta kunden eller 
klienten i centrum, och att genom sin service försöka tillfredställa dess behov enligt 
mottot ”en nöjd kund, är en bra kund”, genomsyrar det mesta av moderna företag och 
organisationer, inte minst de akademiska biblioteken. Tjänsterna som erbjuds är därför 
ofta baserad på en värdering av vad klienten förväntas vilja ha och behöva. Under 
omställningen till en verksamhetsfokus ut mot användarna har man inom 
biblioteksvärlden ofta sneglat på den privata sektorn, där kundtänkandet länge varit en 
del av utvecklingsprocessen. Vid en kvalitetsgranskning har den offentliga sektorn, 
enligt Ginman (1992, s. 88), ingen kundaspekt inbyggd i variabeln, medan effektiviteten 
inom den privata sektorn är som störst när varan kan produceras så billigt och rikligt 
som möjligt till betalande kunder. Effektiviteten inom den offentliga sektorn är som 
störst när man nått verksamhetsmålen. Det är alltså, menar Ginman, fullt möjligt att 
utvärderingarna av verksamheten kan visa på hög kvalitet och effektivitet utan att 
användarnas behov har blivit tillgodosedda. Men man får inte glömma att det som avgör 
effektiviteten inom den privata sektorn i slutändan är just avyttringen av produkten till 
kunden, en ekonomisk målsättning som rimmar illa med verksamheten på offentliga och 
akademiska bibliotek. Att tillgodose kundens behov är inte helt samma sak som att få 
kunden att köpa. Därför kan det finnas en fara i att okritiskt föra över modeller och 
teorier från den privata sfären till den offentliga. På de akademiska biblioteken är det 
särskilt viktigt att den ”nöjda kunden” är nöjd på grund av att kvaliteten av den erbjudna 
tjänsten verkligen har tillgodosett hennes behov. 
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Om bibliotekspersonalen ska kunna utgå från användarnas behov, snarare än 
bibliotekets funktioner, i sitt arbete, krävs det, enligt Pinder (1996, s. 21), att också 
bibliotekets organisation har förändrats så att det blir möjligt. Han menar att det är 
viktigt att inse att i en användarorienterad organisation är det den medarbetare som har 
användarkontakt som är den viktigaste personen i organisationen. Betoningen på 
anställda med användarkontakt måste backas upp genom hela organisationsstrukturen. 
Bluck (1996, s. 91) menar att ett biblioteks inställning till sina användare reflekteras i 
det sätt biblioteket strukturerar sin organisation. En rent funktionell struktur tenderar att 
speglar en verksamhet som har sin utgångspunkt i biblioteket i sig. En ämnesbaserad 
struktur igenkänner åtminstone att studenter och personal vid olika institutioner kan ha 
olika behov. Det här är en utbredd uppfattning i litteraturen, och bl.a. Pinder (1996, s. 6) 
påpekar att de processer som underbygger organisationen måste baseras på en 
fokusering utåt mot användarna, snarare än inåt med tyngdpunkt på de administrativa 
behoven av organisationen i sig. 
 

All staff must be customer focused, believing that their work enables the colleague at the ’coal-face’ 
to deliver the library’s full capabilities during the interaction with the customer. The library must 
then look to its structure to ensure it is correctley developed for such an emphasis. Generally 
speaking, ridgid, mechanistic structures work in stable and predictable environments while organic, 
flexible structures are needed for dynamic and unpredictable circumstances. 

(Pinder 1996, s.  21)  
 
Den mest användartillvända formen av organisation är den som vänder på processen 
och utgår från användarna och deras behov, för att sedan söka definiera vilka tjänster 
det finns behov av, och sedan utifrån den kunskapen skapa den organisationsstruktur 
som bäst lämpar sig (Pinder 1996, s. 5) 
 
Men, det är en enorm skillnad på att ha användaren i fokus för verksamheten, och att 
utgå från vad användaren själv har för önskemål och erfarenheter. Ofta kan det vara 
bibliotekariens uppfattning av vad användaren önskar som ligger som grund för 
verksamheten snarare än användarens egentliga önskemål. Melling (1996, s. 28) säger 
att medan de flesta forskningsbibliotekarier, med all rätt, säger sig vara 
serviceorienterade är detta inte alltid samma sak som att vara användarorienterade. Hon 
menar att tjänsterna ofta baseras på vad som anses bäst för användarna utifrån 
bibliotekariernas egen yrkeserfarenhet, snarare än från vad användarna själva säger. De 
användarundersökningar, som på många bibliotek utgör den huvudsakliga möjligheten 
till feedback för studenterna, är ofta mer intresserade av hur väl användarna tycker 
biblioteket sköter sina uppgifter, än vad de saknar för resurser och tjänster.   
 
Zeithaml, Parasuraman och Barry lägger i en artikel från 19903 fram tio 
kvalitetskriterier för bibliotekstjänster, här presenterade så som de återges av Melling 
(1996, s. 32) (i min översättning): 
 

                                                 
3 Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L., Delivering quality service: balancing customer perceptions and 
expectations, The Free Press, 1990, s. 21ff 
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● Responsivitet: Igenkännande av användarnas behov och handling för att tillgodose 
dem inom tjänstekontexten. 

● Kompetens:  Veta vad som krävs och ha tillräcklig förmåga att göra det. 
● Tillgång:  Hur lätt användaren kan komma i kontakt med personalen. 
● Artighet:  Omtänksamhet om användarnas behov 
● Kommunikation:  Feedback till användarna om tjänsten 
● Trovärdighet: Tillförlitligheten och ärligheten hos dem som erbjuder tjänsten. 
● Säkerhet:  Fysisk säkerhet och komfort 
● Förståelse:  Ta reda på vad användarna vill ha. 
● Påtaglighet:  Utseendet, utrustningens tillförlitlighet, lämplighet för syfte. 
● Pålitlighet:  Konsekvent uppfyllande ovanstående kriterier. 
 
Gemensamt för alla kriterierna är att kvaliteten på tjänsterna värderas efter hur väl de 
tillgodoser användarnas behov. Man får dock inte glömma att det akademiska 
biblioteket inte existerar isolerat från omvärlden. Det akademiska biblioteket kan inte 
skapa en sann användarfokus utan att beakta sin plats i det lokala och nationella högre 
utbildningsmiljön. (Pinder 1996, s. 5) 
 

Behovet av informationsresurser 
Materialval handlar om att välja material så att de målsättningar man satt upp för 
beståndsutvecklingen uppfylls, vilket ofta är samma som att tillmötesgå användarnas 
informationsbehov. Därför gäller det att differentiera så mycket som möjligt bland 
användarna. (Kristiansson & Kajberg 1996, s. 59) 

Forskare  
Forskare är mycket krävande biblioteksanvändare – långt mer så än studenter och 
allmänhet. Brophy (2000, s. 61) menar att resursbehovet måste kunna tillgodoses 
snabbt, inte minst för att det är viktigt för forskarna att ha tillgång till den allra senaste 
informationen och forskningen. Vidare kan de behöva tillgång till specialiserade 
databaser, och ett brett utbud av elektroniska resurser inom deras områden, så väl som 
ovanligt och svårfunnet originalmaterial. 
  
En av de viktigaste informationsresurserna för forskare är de vetenskapliga 
tidskrifterna. Som vi sett tidigare sker det ett tydligt skifte från tryck till elektronisk 
form av vetenskapliga tidskrifter. Detta visar på hur viktigt det är för forskare att alltid 
ha tillgång till det senaste inom deras ämnesområden.  
 
I Biblioteksbarometer 2000 (Lindberg-Sand 2002, s. 12), en användarundersökning vid 
Lunds universitet, framgår det att hur stor del av forskarnas totala informationsbehov 
som blev tillgodosett via biblioteket varierade beroende på vilket område man var aktiv 
inom. En stor del av de informationskanaler forskarna i undersökningen använde sig av 
var informella professionella kontakter och nätverk, som inte var knutna till biblioteket. 
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Studenter 
Behovet av informationsresurser för studenterna varierar kraftigt efter vilken typ av 
undervisning som bedrivs. Den traditionella föreläsningsbaserade undervisningen, där 
informationsresurserna studenterna förväntas tillgodogöra sig finns angivna i en 
litteraturlista, innebär inte några större krav på självständigt informationssökande. Den 
information som erfordras tillgodogör sig studenterna via föreläsningarna och 
kursböckerna. De nya undervisningsformer som kommit fram allt mer under det senaste 
decenniet ställer större förväntningar på studenterna att själva mer aktivt ta ansvar för 
sitt lärande. Det innebär till exempel mer självständigt arbete, fler grupparbeten, och 
mer processinriktad kunskapsinhämtning där studenten själv får söka, värdera, och 
tillämpa informationen. Det blir viktigt att skaffa sig biblioteksvana och färdigheter i 
informationssökning för att kunna få tag på det material som ska utgöra grunden för 
kunskapen (Höglund 1992, s. 97) 
 
De förväntningar studenterna har på bibliotekets tjänster och resurser kan färgas starkt 
av den bild föreläsaren har av biblioteket. Detta kan, enligt Payne (1996, s. 65), ge 
upphov till problem i de fall föreläsarnas förväntningar av biblioteket stammar från en 
tid då biblioteket hade mycket större ekonomiska resurser. Risken är då att studenterna 
får orealistiska uppfattningar av vad biblioteket kan erbjuda i form av informations- och 
personalresurser. I värsta fall hindrar det att deras behov av informationsresurser blir 
tillgodosedda. Det är därför viktigt att lärarna har en god kontakt med biblioteket. 
 
Användarundersökningen vid Lunds universitet (Lindberg-Sand 2002, s. 11-12) visade 
att studenternas sätt att använda olika informationskanaler och bibliotekstjänster i sina 
studier var begränsade, och styrdes mycket av de direktiv de fått. Den större delen av de 
resurser de använder till sina studier har hittats och föreslagits av någon annan. 
Samtidigt visade undersökningen att de var mycket beroende av biblioteket när deras 
studier tog formen av den nya självständigare typen av lärande. 
 

Relationen mellan institutionerna och biblioteken  
En av de viktigaste relationerna inom en högskolestruktur är den mellan de som nyttjar 
information och de som tillgängliggör denna information. För biblioteket som, genom 
sina primära användargrupper; forskarna och studenterna, har institutionerna som 
främsta intressenter, innebär relationen en ovärderlig kanal för att få reda på 
användarnas behov. Om biblioteket ska kunna serva studenterna med det 
informationsmaterial de behöver för att kunna tillgodogöra sig kurserna, är det viktigt 
att bibliotekarierna får kunskap om hur kurserna läggs upp och hur de genomförs. På 
samma sätt är det viktigt att interaktionen mellan bibliotekspersonalen och den 
akademiska personalen fungerar om biblioteket ska hålla sig välinformerad om 
utvecklingen inom forskningsområdena, så att de kan bistå forskarna i deras arbete.  
 

As the information content of courses becomes ever more prominent, the advice of specialist 
librarians at every stage from course design to delivery becomes invaluable.  

(Brophy 2000, s.  96) 
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Gellerstam säger i sin rapport ”Den första uppgiften” (2001, s. 8) att många 
bibliotekschefer i Sverige upplever ett bristande inflytande och insyn i institutionernas 
verksamhet, och att det blivit svårare att fungera som en integrerad del av den 
akademiska verksamheten vid lärosätena. Något han finner paradoxalt då 
högskolebiblioteken mer än tidigare utgör en viktig del av lärande processen. Bristen 
tillskriver han dels vad han kallar "det akademiska ledarskapet", där allt som inte ses 
som direkt relaterat till forsknings- och undervisningsprocessen marginaliseras, i 
mycket till följd av de nya ekonomiska villkoren där en decentraliserad finansiering lett 
till en beställar–utförarmodell, och dels till att biblioteken själva beskriver sig som 
"serviceföretag". Ett av de förslag han ger i sin rapport är: 
 

Ökad integration mellan bibliotek och utbildningsanordnare i vardagsarbetet för att anpassa den 
vetenskapliga informationsförsörjningen till det pedagogiska arbetet. 

(Gellerstam 2001, s.  11) 
När relationen mellan institutionerna och biblioteken är stark kommer 
kommunikationen att flyta på bättre och de inblandade kommer att bli mer insatta i vad 
som sker och planeras.  
 
En svårighet med den här relationen är att den inte är hierarkiskt sammanbunden i 
organisationen. Felix Chu (1995, s. 143) menar att även om biblioteket och fakulteterna 
ingår i samma organisation, och båda är ansvariga för utbildningen hos samma grupp 
studenter, är de funktionellt åtskilda entiteter. Då ingen part har strukturell auktoritet 
över den andra måste de samarbeta dynamiskt tvärs över de hierarkiska strukturerna, i 
en relation där inflytandet, enligt Chu (1997, s. 17), istället baseras på specialkunskaper, 
tillit och andra svårgripbara faktorer. Han kallar detta för samarbete i löst kopplade 
system (”collaboration in loosely coupled systems”), en relation som Limerick och 
Cunnington (Chu 1997, s. 19)4 beskriver som ett ömsesidigt beroende mellan enheter 
med individuell autonomi, och en decentraliserad auktoritet. Ofta kommer 
kommunikation i en sådan relation att ske på tu man hand, vilket kan utgöra ett 
problem. Även om informell kommunikation ger styrka åt den formella strukturen (Chu 
1997, s. 17) så kan den inte ersätta den. Det måste finnas formella strukturer så att alla 
kommer till tals. 
  

Personal networking between librarians and colleagues elsewhere in the institution is a useful means 
of gaining informal feedback. Inevitably, however, views obtained in this way may not be 
representative of the whole clientele. It is easier to establish and maintain contact with those who 
share our views and perspectives. 

(Payne 1996, s. 69) 
 
Bodi och Maier-O’Shea (2005, s. 144) säger att de institutioner som är flitiga användare 
av biblioteken, också ofta är de vars ämnesområden är bäst representerade i samlingen, 
medan andra institutioner som sällan nyttjar biblioteket får betala för sitt bristande 
engagemang genom att deras ämnesområden blir underrepresenterade. Det är ett 
problem som bibliotekarierna känner till, och de kämpar, menar Bodi och Maier-
O’Shea's, mot en åtstramad ekonomi för att skapa en kärnsamling för framtiden när de 

                                                 
4 Ursprungligen i David Limerick & Bert Cunnington, Managing the New Organization: A Blueprint for networked 
and strategic alliances (San Fransisco: Jossey-Bass, 1993), p. 14 
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mindre entusiastiska institutionerna kan komma med höga förväntningar på samlingen 
inom deras område. Det kritiska med relationen är just de snäva ekonomiska ramarna. 
När väl en ekonomisk resurs spenderats på ett förvärv betyder det att ett annat 
förvärvsbehov förblir otillfredsställt. Det blir problematiskt om man inte delar 
uppfattning om vad utvecklingen av resurssamling har för roll och funktion, vilket Chu 
(1997, s. 17) menar är fallet. Han säger att även om samarbetsprocessen har stöd för 
lärande som gemensamt mål, så finns det meningsskiljaktigheter i uppfattningen om 
vad som är lämpligt understöd och hur resursbehoven ska tas an. Oenigheten är inte 
endast en mellan bibliotekarier och lärarna, utan även mellan lärarna på olika 
institutioner. Institutionernas prioriteringar svarar mot den externa professionella 
världens förväntningar, medan biblioteket i slutändan svarar mot institutionerna (Chu 
1997, s. 15, 17). Även bibliotekariernas yrkesjargong kan försvåra samarbetet (Chu 
1997, s. 18). 
 
I den undersökning Chu (1997, s. 18) gjorde om relationen mellan institutionerna och 
deras bibliotek, kom han fram till sex punkter som primärt påverkade samarbetet dem 
emellan: 

1. Den formella struktur som sammanknyter parterna möjliggör informell 
kommunikation, vilket är väsentligt för en stabil grund. 

2. Budgetnedskärningar minskar möjligheterna till informell kommunikation och 
polariserar det upplevda behovet av kommunikation. 

3. Budgetnedskärningar ökar behovet av ömsesidig kommunikation. 
4. Yttre påverkan har inverkan på kommunikationens natur 
5. Uppkomna behov kräver kontinuerlig utvärdering. 
6. Samarbetet om resursförvärvet måste inbegripa både procedurerna och 

innehållet av processen. 
 
Wade R. Kotter har gjort en omfattande undersökning av litteratur som behandlar 
relationen mellan fakulteter och bibliotek. I den framkommer det att den mest 
grundläggande konsekvensen av förbättrade relationer är ett ökat stöd från 
institutionerna till bibliotekarierna i deras kamp för att få till stånd kreativa lösningar till 
de utmaningar som biblioteken står inför ( Kotter 1999, s. 294-295). En annan ofta 
uppmärksammad fördel är att akademisk personal med en bra relation till biblioteket är 
mer benägen att nyttja dess tjänster, oavsett om det är från sitt kontor, på biblioteket 
eller t.o.m. hemma. För biblioteket som är en service förrättning innebär det en ökad 
produktion, och därmed troligen också ett stabilare stöd från 
universitetsadministrationen. Mycket av den av Kotter undersökta litteraturen hävdar 
också att en positiv attityd från föreläsare gentemot biblioteket ökar sannolikheten att 
hon uppmuntrar sina studenter att använda sig av biblioteket. Något som ska ses i ljuset 
av att de flesta studenter inte använder biblioteket om de inte avkrävs eller uppmuntras 
till det. Bra relationer innebär också ett ökat engagemang från fakultetspersonalens sida 
att vara delaktiga i förvärvet och resurssamlingens utveckling, och också från 
bibliotekariernas sida att vara delaktiga i sådant som icke-biblioteksrelaterad 
undervisning, forskning, kursutveckling och universitetsledning. 
 
Det är risk att man hamnar i en negativ spiral. Å andra sidan kan bra relationer skapa en 
positiv spiral; förbättrade relationer har benägenhet att öka stödet från den akademiska 
personalen gentemot biblioteket, vilket i sin tur skapar en positiv attityd från 
bibliotekariernas håll gentemot den akademiska personalen, vilket befrämjar förbättring 
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av fakultet-bibliotekrelationen, och spiralen spinner vidare. En del av den litteratur 
Kotter undersökt menar att det finns inneboende skillnader mellan bibliotekarien och 
den akademiska personalen, som gör att det alltid kommer att finnas strukturell och 
psykologisk spänning dem emellan. Kotter igenkänner problemet, men kan peka på 
många exempel där effektivt samarbete parterna emellan reducerat friktionen av de 
inneboende skillnaderna till noll. Om man konsekvent söker upprätthålla goda 
relationer kommer de flesta samarbetssvårigheterna att försvinna - goda vänner löper 
mindre risk än främlingar att haverera ett samarbete. 
 
Enligt Kotter (1999, s. 298) finns det bland vissa bibliotekarier ett motstånd till att 
engagera institutionerna i resursförvärvet, något jag själv inte stött på någonstans i den 
litteratur jag undersökt. Argumentet är att institutionerna ställer sanslösa krav på 
förvärvet, och att de böcker som väljs av bibliotekarier har högre cirkulation. Jag tror 
inte det är någon speciellt väl spridd uppfattning, men det är värt att nämna då Kotter 
har använt sig av ett mycket större underlag i sin undersökning. Argumentet om den 
högre cirkulationen, är som jag tolkar det, mer ett bra exempel på faran med att mäta 
kvaliteten på en resurssamling i hur mycket något lånas ut. Det kan mycket väl vara så 
att den utlåningen beror på att bibliotekarien valt ett generellare verk. Både min och 
Kotters litteraturgenomgång visar dock att de allra flesta bibliotekarierna ser samarbete 
med den akademiska personalen som en förutsättning för att kunna optimera förvärvet 
och utvecklingen av resurssamlingen. 
 
Ett grundläggande drag i problematiken kring fakultet-bibliotekrelationen är att det 
huvudsakligen bara är från bibliotekshåll man uppfattar att det finns en problematik. 
Det som är skrivet i ämnet kommer nästan uteslutande från Biblioteks- och 
Informationsvetenskapligt håll. Samhällsvetenskaplig forskning har i stort sett 
försummat ämnet. En bristande relation upplevs bland bibliotekarier ha en negativ 
påverkar på deras möjlighet att uppnå bibliotekets uppsatta mål, medan det bland den 
akademiska personalen inte upplevs som ett allvarligt problem, och inte heller ses som 
något som kan få negativa konsekvenser. Det bristande intresset beror i mycket på att 
den akademiska personalen inte vet vad bibliotekarierna sysslar med. En 
kontaktbibliotekarie ses t.ex. inte primärt som en forskningskonsult, utan snarare som 
den första person man kontaktar när man har biblioteksproblem (Christiansen, Stombler 
och Thaxton 2004, s. 117-118). Men det beror också på att bibliotekets verksamhet i 
första hand är riktad gentemot universitetet, medan forskarnas och institutionernas 
verksamhet i första hand är inriktad på forskning och utbildning. Det är helt enkelt 
lättare för biblioteket att se problemet. 
 

Även om forskningsbibliotekarien ofta klagar över svårigheten i att få litteraturlistor från föreläsarna 
i tid, så finns det behov av större ömsesidigt förstående. Medan föreläsare ofta är omedvetna om de 
problem det skapar för bibliotekarien när litteraturlistor skickas in för sent, eller inte alls, vet 
bibliotekarien ofta inte orsakerna till att det blir så. 

 (Brophy 2000, s. 111) 
 
Brophy (2000, s. 62) menar att de akademiska biblioteken ofta begär litteraturlistor från 
föreläsarna i god tid innan kurserna av den typen sätter igång, för att de ska hinna 
kontrollera tillgången på dem. Ett problem han ser är att bibliotekarierna inte alltid 
förstår vilken situation lärarna befinner sig i; det är inte säkert de vet vad de kommer att 
undervisa om förrän några veckor innan kursstart. Båda sidor är dock överens om att det 
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är avgörande med en dialog mellan bibliotekarier och lärare, där båda parter är 
införstådda med den andres problem, för att kunna erbjuda de resurser som studenterna 
behöver, och att göra det när de behöver dem. 
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Biblioteken 

Malmö högskola  
Informationen om Malmö högskolas biblioteks förvärvsmodell kommer i huvudsak från 
en intervju med funktionsansvarig/1:e bibliotekarie Jan Nilsson och bibliotekarie Ola 
Tengstam på Orkanenbiblioteket, då biblioteket inte har förvärvspolicyn nedskriven. Då 
annan källa använts refereras den till i texten. De åsikter och värderingar som ges 
utrymme i beskrivningen av Malmö högskolas bibliotek tillhör intervjupersonerna.  
 

Bakgrund 
Malmö högskola startade den 1:e juli 1998, och är uppdelad på sex tvärvetenskapliga 
områden. Det finns 21000 studerande (motsvarande ca 11000 fulltidsstuderande) och 
cirka 1200 anställda. Högskolan drivs under tillsyn av Högskoleverket och följer 
högskoleförordningens regleringar. Det högsta beslutande organet är högskolans 
styrelse. Under styrelsen finns ledningsgruppen där rektor, prorektor, vice rektor, 
områdesprefekter, förvaltningschefen och informationschefen ingår. Biblioteket finns 
inte representerat i någon ledande funktion. (Malmö högskola, Så styrs Malmö 
högskola) 
 
Malmö högskola har sedan den 5:e mars 2002 en ansökan hos regeringen om att få 
universitetsrättigheter.  
 

Malmö högskolas bibliotek 
Malmö högskolas bibliotek organiseras tillsammans med IT-avdelningen under 
beteckningen Bibliotek & IT. Verksamheten vid Bibliotek & IT leds av en nämnd, och 
underordnat den nämnden en chef (Malmö högskola, Bibliotek och IT-nämnden). Det 
ingår sammanlagt fyra bibliotek i Malmö högskola: Orkanenbiblioteket (en 
sammanslagning av Medioteket och Beijersbiblioteket), Biblioteket Hälsa & Samhälle, 
Odontologiska biblioteket, och Kranenbiblioteket. Den här undersökningen har främst 
haft sin utgångspunkt i Beijersbiblioteket (numera Orkanen), då det startade sin 
verksamhet samtidigt som Malmö högskola och är det bibliotek som tydligast 
implementerat den användarstyrning man har som målsättning, men förvärvsmodellen 
är den samma för alla bibliotek som ingår i högskolans bibliotek.  
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Biblioteksverksamhetens vision är: 

Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- 
och forskningsmiljö ge studenter och personal rika förutsättningar att möta samhällets krav och 
möjligheter. 

(Malmö högskola, Vision och mål för BIT:s verksamhet) 
 
Bibliotekets verksamhetsmål är:  
- Utveckla och tillhandahålla vetenskaplig informationsförsörjning 
- Erbjuda verktyg för nyttjande av informations- och kommunikationsteknik 
- Utveckla studenters, lärares, forskares samt övrig personals informationskompetens 
- Erbjuda en kreativ och utvecklande lärandemiljö 

(Malmö högskola, Vision och mål för BIT:s verksamhet) 
 
Målgrupp: Bibliotekets primära målgrupp är forskare/lärare, studerande och anställda 
på Malmö högskola. Bibliotekets tjänster och resurser är även tillgängliga för 
allmänheten, med undantag av licensierat elektroniskt material och fjärrlån.  
 

Förvärvsmodell 
”Vi har alltid varit väldigt generösa när det gäller förslag.” – Jan Nilsson 
 
Biblioteket har i grunden ett användarstyrt förvärv. Om någon från den primära 
målgruppen lämnar ett inköpsförslag köper man som regel in den begärda resursen, så 
länge den finns tillgänglig hos utgivare eller leverantör. Man kan möjligtvis tänka sig 
dra en gräns om en resurs är allt för dyr, eller om den är inom ett så smalt område att 
den inte kan förväntas bli utlånad mer än en gång. Om någon som inte tillhör den 
primära målgruppen lämnar inköpsförslag görs ett övervägande om huruvida resursen 
passar in i samlingen. Det kommer en hel del studenter från Lunds universitet och 
frågar efter resurser. I situationer där det av en eller annan anledning finns tveksamheter 
om ifall man ska förvärva resursen, skickar biblioteket ett mail till förslagsgivaren och 
frågar om resursen ska användas i anknytning till någon av Malmö högskolas kurser. 
Gör den det köper man direkt in den. En policy som Malmö högskolas bibliotek har är 
att hålla ihop fjärrlån och förvärv. Man ser på fjärrlån som ett förlängt förvärv. Alla 
fjärrlånsbeställningar ses alltså som inköpsförslag. Man har valt att ha allting, förutom 
personalkostnader, under en budget. Man har ca 1,2 miljoner kronor i budget för tryckta 
tidskrifter, och ca 1,1 för elektroniska. Budgeten för monografier är ungefär lika stor 
som den sammanlagda tidskriftsbudgeten, med ca 2,3 miljoner för tryckta monografier, 
och ca 150 000kr för e-böcker. Budgeten för 2004 var på ca 6,1 miljoner kronor.5  
 
Ofta prioriterar man att själva förvärvsprocessen ska gå så snabbt som möjligt. 
Pengarna man lägger ut på ett dyrt förvärv kan man tjäna in på sparad arbetstid; man 
slipper att överväga om man ska förvärva resursen eller inte. Man hade en gång en 
tumregel som gick ut på att man inte letade efter någonting i mer än 15 minuter. Lägger 

                                                 
5 Det här är ungefärliga siffror som kommer från intervjun, och presenteras endast för att ge ett uppfattning om 
fördelningen ser ut mellan det tryckta och det elektroniska förvärvet, och mellan monografier och tidskrifter. 
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man ner mer tid på att söka efter en resurs blir kostnaderna i arbetstid för höga. 
Arbetstidskostnaden ligger på minst fem kronor i minuten. Regeln är alltså att man 
köper när det går att köpa. En del material, som till exempel mindre skrifter från smala 
institut, kan vara omständligt, och därmed tidsödande, att få tag på. Det har man löst 
genom att upphandla Akademibokhandeln som underleverantör. Man skickar titelns 
katalogpost från Libris till Akademibokhandeln och låter dem leta upp resursen. En 
annan fördel är att leveranstiderna på böcker har blivit avsevärt mycket bättre på senaste 
tiden, och de flesta böcker tar inte mer än en vecka att få levererade, oavsett varifrån 
man beställer dem. Inte sällan går det fortare att få fram ett förvärv än ett fjärrlån till 
användaren, om boken inte finns tillgänglig på de första biblioteken i fjärrlånekedjan. 
Givetvis är så inte fallet med mer svåråtkomliga resurser. 
 
Man bevakar all svensk bokutgivning som recenseras i BTJ:s sambindningslistor, och 
man bevakar löpande utgivningen av uppslagsverk och referensböcker. Man gör också 
ständigt utvärderingar av tidskriftsprenumerationerna för att se vilka man ska behålla, 
vilka man ska avsluta, och vilka nya man ska ta upp.  
 
För att lämna inköpsförslag och önskan om fjärrlån får användaren kontakta 
bibliotekarierna vid informationsdiskarna eller skicka in ett inköpsförslag online via 
bibliotekets hemsida. Biblioteket har också ett system med kontaktbibliotekarier som 
fortlöpande kontaktar områdena angående förvärvet. Redan tidigt gick man hårt ut och 
berättade för föreläsarna och kursledarna att man inte skulle köpa in någon litteratur om 
man inte fick kursens litteraturlista. Det har gjort att det på högskolan finns en viss vana 
att skicka in listor och förslag. Men då det kommer nya studenter och nya lärare varje 
termin är det ett ständigt pågående jobb att påminna om detta. Då man från början var 
mån om att locka studenterna till biblioteket såg man till att kurslitteratur köptes in i 
många exemplar. Det här har man fortsatt med och biblioteket är populärt bland 
studenterna. Detta är något som avspeglas i den höga besöksstatistiken; sedan år 2000 
har biblioteket haft mellan 2000 och 3000 besökare per dag (Malmö högskola, Bibliotek 
& IT i siffror). Man anser att kontakten med användarna är mycket viktig och man ser 
till att alla bibliotekarier får möta användarna genom att alla tjänstgör en viss del av sin 
arbetstid vid informationsdisken. 
 
Användarstyrningen är mest påtaglig när det gäller utländska monografier, då man inte 
har en regelbunden bevakning av den utländska utgivningen. De främsta anledningarna 
till att man valt att ha ett, i huvudsak, användarstyrt förvärv är: 
 

• Ämneskompetensen är större hos dem som sysslar med området. 
Forskarna och lärarna har större ämneskunskap än bibliotekarien, och 
även studenter som ska skriva uppsats har i regel bättre kunskap om 
uppsatsområdet än bibliotekarien. Man menar att litteraturkännedom som 
ett av bibliotekariens expertisområden har tryckts undan till följd av att 
forskarna, lärarna, och studenterna nu har bättre förutsättningar för, och 
kunskaper i, informationssökning på egen hand. Genom ämnessökningar 
i Libris, de stora leverantörernas eller förlagens databaser får man reda 
på vilka resurser som finns inom ämnet. Biblioteket satsar alltså istället 
på att lära ut informationssökning och tillgängliggöra 
informationskanaler. Man anser också att forskare, lärare och studenter 
själva känner sitt resursbehov bättre. 
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• Det är mindre resurskrävande. Skulle biblioteket bedriva ett aktivt 
förvärv så skulle det kosta mycket i tjänster. ”Man får då ha rätt många 
olika bibliotekarier som sitter och jobbar med de olika ämnesområdena 
som finns inom högskolan för att hålla sig à jour”6. 

• Man får en betydligt högre utlåningsfrekvens. Jan Nilsson gör en 
jämförelse med när han jobbade som avdelningschef för 
medieförsörjning på Lunds universitetsbibliotek. Man genomförde då en 
undersökning av utlåningsfrekvensen för böcker som stått mer än tre år 
på hyllorna och fick det mycket goda resultatet att 65 % av böckerna 
blev utlånade. Om samma undersökning hade gjorts på MAH:s bibliotek 
idag uppskattar han att man hade haft ca 97 % utlåning. Detta just till 
följd av det användarstyrda förvärvet. Men även p.g.a. att MAH inte har 
samma roll som de stora gamla universitetsbiblioteken. Lunds UB köper 
t.ex. in för den framtida forskningen, det gör man inte vid MAH:s 
bibliotek. 

 
En invändning mot stark användarstyrning är att man inte längre i samma utsträckning 
kan upptäcka nya titlar genom att browsa bland hyllorna i biblioteket. Men detta, menar 
man på biblioteket, går det att råda bot på genom att istället browsa och göra upptäckter 
i Libris. Bibliotekspersonalen har märkt att många forskare nu använder Libris som ett 
naturligt sätt att leta upp ny litteratur. Istället för att gå ner till biblioteket och titta bland 
hyllorna, går de via nätet ut till Libris och kan browsa bland alla titlar som finns på 
något skandinaviskt bibliotek. Ola Tengstam utrycker det så att den enda försämringen 
är att medan det förr tog kanske en halvtimme att gå ner till biblioteken och hitta och 
hämta en ny titel, så tar det nu några dagar tills biblioteket köpt in eller fjärrlånat vad 
man funnit i Libris. Å andra sidan är utbudet mycket större än det någonsin varit. 
Dessutom har de stora leverantörerna ett bevakningssystem som meddelar användaren 
när något nytt publicerats inom det område hon angivit i sin intresseprofil. 
 
Man har inte gjort någon undersökning på hur stor del av förvärvet som är 
användarstyrt, men man uppskattar att det på Beijersbiblioteket, innan det gick samman 
med Medioteket, var ca 85 % av resurserna som förvärvades till följd av inköpsförslag 
och kurslitteraturlistor, och att ca 15 % är bibliotekarieselektion. Man gissar att av det 
användarinitierade förvärvet kommer ca 60 % från förslag, och ca 25 % från 
kurslitteraturlistor. Men detta gäller speciellt Beijersbiblioteket som startades samtidigt 
som Malmö högskola. De andra biblioteken har funnits längre och har delvis präglats av 
andra förvärvskulturer. I deras samlingar har en större del av resurserna valts ut av 
bibliotekarier i och med att man tidigare hade en annan typ av förvärv. I den del av 
förvärvet där selektionen görs av en bibliotekarie utgår man från BTJ:s 
sambindningslistor, och en del utländska utgivningsutskick så som Choice, men man 
köper inte in från BTJ då man har upphandlingsavtal för böcker med 
Akademibokhandeln, för kurslitteratur och kurskompendier med KFS AB, och för 
tidskrifter med Swets Blackwell. 
 
 
 
                                                 
6 Jan Nilsson funktionsansvarig/1:e bibliotekarie på Orkanenbiblioteket,  intervju 2005 
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Man ser både för- och nackdelar med det användarstyrda förvärvet. 
Fördelar:  

• Man får ett aktivt samarbete mellan användarna och biblioteket. Något 
som även systemet med kontaktbibliotekarier bidrar till. 

• Samlingarna är mycket väl anpassade till användarnas behov. 
• Det är ett effektivt sätt att köpa in resurser på. De pengar biblioteket får 

blir mycket väl använda. 
• Man får tid över till referensarbete och vägledning. 

Nackdelar: 
• Det tar tid att hålla kontakten med användarna. Skulle man hålla lika god 

kontakt med studenterna som med lärarna och forskarna skulle uppgiften 
bli biblioteket övermäktig. 

• Samlingarna kan se ojämna ut man har ett starkt användarstyrt förvärv. 
Man får mycket resurser inom smala ämnesområden, och stora luckor på 
andra områden. Detta är något man försöker råda bot på med 
Humaniorasatsningen (se nedan).   

 
I och med ansökan om att bli universitet kommer det att göras en utvärdering av 
högskolan och därmed också biblioteket. Man kommer då till följd av 
användarstyrningen finna många toppar och många dalar i samlingen, då ämnesområden 
som inte efterfrågas inte heller får något förvärv, t.ex. arkeologi och filosofi, som inte är 
studieämnen vid MAH. Man vill därför höja samlingens basnivå inom alla ämnen. 
Något man också hoppas ska gynna den tvärvetenskapliga profil som MAH har. Man 
har därför startat något man kallar för Humaniorasatsningen, som 2004 hade en budget 
på 200 000kr och 2005 en budget på en miljon kronor. Förvärvet i satsningen sker på 
mer traditionellt vis med selektion av bibliotekarier, men man ber även högskolans 
forskare och lärare att lämna förslag till litteratur.  
 
Man har också en policy om att köpa in elektroniskt material om resurserna finns i både 
elektronisk och tryckt form. I början fanns det mest tidskriftsartiklar i elektronisk form, 
men nu har utbudet spritt sig till alla områden. Men det är fortfarande först och främst 
tidskrifter man köper in i elektronisk form. Näst vanligast är uppslagsverk, lexikon och 
liknande, då många av dem numera endast kommer ut i elektronisk form. Det 
elektroniska förvärvet har gått trögast fram när det gäller monografier. 
 
MAH:s bibliotek har förvärvat:  
- ca 1 300 titlar genom NetLibrary 
- ca 3 500 gratistitlar genom Projekt Gutenberg 
- ca 20 000 titlar genom E-brary 
- ca 250 svenska titlar genom BTJ 
 
Man uppskattar att man tidigare haft ett elektroniskt förvärv på ca 25 % av det totala 
förvärvet, en siffra som nu stigit, och som man förväntar sig ska stiga ytterligare. Man 
arbetar aktivt för att få lärarna att titta på den elektroniska litteraturen till sina 
litteraturlistor. Genom att logga in på Malmö högskolas hemsida har den primära 
målgruppen fjärrtillgång till det elektroniska materialet.  
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Roskilde Universitetscenter 
Informationen om Roskilde Universitetscenters bibliotek kommer till stor del från en 
intervju med bibliotekets processchef Lene Stampe, och där inget annat anges är det 
denna intervju som är informationskälla. RUb:s förvärvspolicy är nedskriven i 
Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004. 
 

Bakgrund 
Roskilde Universitetscenter började sin verksamhet 1972. Universitetet innefattar 10 
institutioner som bedriver forskning och undervisning inom en lång rad områden, ofta 
med en tvärvetenskaplig karaktär (Roskilde Universitetscenter, Om RUC). Det finns 
1200 anställda vid RUC, både akademisk och icke-akademisk personal, och det fanns 
9186 studenter här hösten 2005 (Roskilde Universitetscenter, RUC i tal). Av dessa läser 
5722 över grundnivå. 
 
Nya stadgar trädde i kraft den 8:e juni 2005, till följd av den nya universitetslagen (lag 
nr. 403, 28 maj 2003, §10 stk. 6). RUC är enligt de nya reglerna en självägande 
institution inom den offentliga förvaltningen under tillsyn av ministern för vetenskap, 
teknologi och utveckling.  
 
Universitetets verksamhetsmål är: 

Roskilde Universitetscenter har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse 
indtil det højeste internationale niveau inden for og på tværs af det humanistiske, det 
naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige hovedområde. Universitetet skal sikre et 
ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, 
prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede 
kendskab til videnskabens metoder og resultater. 

 (Roskilde Universitetscenter 2005, kap.1 § 2) 
 
Sedan de nya stadgarna började gälla har universitetet en styrelse som högsta organ. 
Den består av fem personer från utanför universitetet, en representant för forskarna, en 
för den administrativa/tekniska personalen, och två studentrepresentanter, men ingen 
från biblioteket (Roskilde Universitetscenter 2005, kap.1 § 6). Tidigare bestod 
universitetets högsta kollegiala organ av ett konsistorium där överbibliotekarien satt 
med utan rösträtt. För bibliotekets vidkommande innebär alltså den nya organisationen 
att man förlorar insynen i det högsta styrande organet. Det finns numer även det 
Akademiska rådet, med 13 medlemmar, som har en rådgivande och 
förslagsförberedande funktion, men biblioteket finns inte representerat här heller. 
 
Danska forskningsbibliotek sågs tidigare som självständiga enheter som fick sin budget 
direkt från statsbudgeten, men för tio år sedan gjordes systemet om och 
forskningsbiblioteken inordnades under sina universitet. Det betyder även att beslut om 
hur stor budget biblioteket får sköts av styrelsen. Det finns en oro från bibliotekshåll att 
man ska få en mindre budget till följd av den ekonomiska nedgång som råder för 
tillfället.  
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Roskilde Universitetsbibliotek 
Biblioteket leds av överbibliotekarien efter uppdrag av rektor. 
 
Bibliotekets huvudmål är: 

• Att ge lärare och studerande vid Roskilde Universitetscenter tillgång till den 
information och det informationsbärande material, som är nödvändigt för 
forskning och undervisning samt säkra information om och tillgång till centrets 
lärar- och studentforskning 

• Som offentligt forskningsbibliotek att tillgängliggöra sina samlingar för externa 
användare, härunder räknas forsknings- och undervisningsorganisationer, 
näringsliv och medborgare 

• Att ingå i det samlade nationella och internationella bibliotekssamarbetet 
• Att driva forsknings- och utvecklingsarbete inom bibliotekets fack- och 

funktionsområden. (Drifts- og udviklingsplan for Roskilde Universitetsbibliotek 
2005-2007, s. 2) 

 
 
Målgrupp: RUb:s primära målgrupp är studenter och forskare vid Roskilde 
Universitetscenter. Samtidigt är det ett offentligt bibliotek, och samlingarna är öppna 
för allmänheten. (Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 3) 
 

Förvärvsmodell 
Förvärvet sköts av fagreferenter. Fagreferenterna är ämnesspecialister, med en 
akademisk examen, som ofta också är forskningsbibliotekarier och bedriver egen 
forskning. Förvärvet baseras på den nedskrivna förvärvspolicyn, men förvärvsbeslutet 
och praxis ligger helt i fagreferentens händer. RUb har tio fagreferenter som sköter 
förvärvet inom var sitt område. De har suverän beslutsrätt över sin budget och allt 
förvärv som görs sker med deras godkännande. Fagreferenterna har även rätt att 
bestämma att en bok som inte blir utlånad ändå ska stå på hyllan, med motiveringen att 
samlingen inte bara ska reflektera användarnas intresse, utan även vad universitetet är 
inriktat på. 
  
Förvärvets huvudmål:  

RUb skal [...] opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale indenfor RUC:s 
forsknings- og undervisningsområder og stille det til rådighet for den danske offentlighed i 
almindelighed og for RUC’s lærere og studerende i særdeleshed. 

(Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 3) 
 
Man inskaffar material som ska täcka de ämnesområden som det forskas och undervisas 
i på RUC, men också material inom stödämnen till forskningen och undervisningen på 
RUC. Man förvärvar även vissa basala verk inom ämnesområden som ligger utanför 
forskningen och undervisningen, så som handböcker och särskilda ”klassiska” verk7 
inom t.ex. privaträtt, medicin, ingenjörsvetenskap och teologi (Materialvalgspolitik for 
Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 3). Målsättningen är att förvärva efter ämnenas 
                                                 
7 Citationstecken så som de används i källan. 
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behov, d.v.s. att man ska anskaffa vad som är nödvändigt för att täcka den 
grundläggande litteraturen inom ämnena. Förvärvet ska möta både aktuell och potentiell 
efterfrågan. Värderingen görs utifrån antalet forskare och studenter i de enskilda 
ämnena, efter antal utlån och fjärrlån, o.dyl. Man vill eftersträva att ge de olika 
användargrupperna lika villkor, vilket inte nödvändigtvis betyder att budgeten ska 
fördelas jämt över ämnena, då användarna kan ha olika behov. 
  
Urvalet sker utifrån en ämnesmässig värdering, med hänsyn till efterfrågan och den 
primära målgruppens behov. Man lägger särskild fokus vid RUC:s starka områden och 
den aktuella ämnesprofileringen. Det innebär att start och avslutning av 
forskningsprojekt och ämnesområden påverkar förvärvet. Samtidigt är det viktigt att 
man kan få kvalificerade tillägg till materialsamlingen inom områden som en gång varit 
prioriterade på RUC. (Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 
3) 
 
RUb har målsättningen att vara självförsörjande för RUC:s användare när det gäller 
monografier, man vill med andra ord vara oberoende av fjärrlån från andra bibliotek. 
För att nå målet ska man prioritera monografiförvärvet högre än tidskriftsförvärvet, 
vilket motiveras med: 
 

• Tidskriftslitteraturen kan i högre grad inskaffas i elektronisk form och med kort 
varsel. 

• Det tar längre tid, och är mer kostsamt, att fjärrlåna böcker än tidskriftsartiklar. 
• På grund av tidspress kan det vara orealistiskt för studenter att fjärrlåna böcker 

för sina studier. (Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 
4)  

 
Man har ingen bestämd del av biblioteksbudgeten avsatt till förvärv, men budgeten 
brukar hamna runt 8 miljoner danska kronor (ungefär en 1/3 av bibliotekets totala 
budget) (Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 1). Dessa delas 
upp mellan de olika ämnesområdena, samt till en central förvärvsdel som står för inköp 
av databaser, e-tidskrifter, generell litteratur, och uppslagsverk, m.m. Den 
tvärvetenskapliga formen av studier och forskning ger ibland fagreferenterna problem 
då vissa titlar förvärvas samtidigt av fagreferenter inom olika områden. Även om 
titlarna köps in av båda kan de endast katalogiseras under ett signum. Det visar på 
svårigheten att dra en gräns mellan områdena. Den tvärvetenskapliga miljön bidrar 
också till att det blir svårt att avgöra vilket konto som ska belastas av ett förvärv.  
 
Förvärvspolicyn ska utgöra grund för en balanserad fördelning av medel mellan 
monografi- och tidskriftsinköp. Fördelningen var under perioden 1997-2003 27,6% till 
monografiinköp, och 72,4% till tidskriftsinköp. Från och med 2004 ska enligt den nya 
förvärvspolicyn minst 1/3 av förvärvsbudgeten gå till monografiförvärv, och max 2/3 
till tidskriftsinköp. Fördelningsbeslutet baseras delvis på att de naturvetenskapliga 
områdena, där tidskriftslitteraturen är den mest väsentliga, endast har 10-15% av RUC:s 
forskare och studenter. (Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 
3) 
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Tidigare fanns ett biblioteksudvalg (styrelse) med 11 medlemmar, bestående av 
studenter, forskare och kommunalpolitiker, med överbibliotekarien som ordförande. 
Biblioteksudvalgets uppgift var att fastlägga generella riktlinjer för biblioteket, 
inklusive att fastlägga förvärvspolitik, samt att rådslå med överbibliotekarien angående 
bibliotekets tjänster, och liknande. Sedan 2005 är biblioteksudvalget upplöst, och det 
har inte blivit ersatt. Rektor har dock möjligheten att tillsätta ett biblioteksudvalg, samt 
att besluta hur det ska se ut och fungera (Roskilde Universitetscenter 2005, kap. 9 § 45), 
men något sådant planeras inte den närmaste tiden. I och med biblioteksudvalgets 
upplösande har inte RUb något formellt organ för kommunikation med lärare och 
studenter. Man har dock i sin nya Drifts- og udviklingsplan 2005-2007, som ett av de 
övergripande strategiska utvecklingsmålen, föresatt sig att starta ett pilotprojekt ”med 
fokus på användningen av digitala verktyg till stöd för utvecklingen av 
informationskompetens i problemorienterade läroprocesser” (Drifts- og udviklingsplan 
for Roskilde Universitetsbibliotek 2005-2007, s. 23). Detta innebär en ny kontaktyta 
gentemot biblioteket även om den inte formellt är avsedd för förvärvsfrågor, och man 
inte har någon kontakt med fagreferenterna. Det finns inte någon formell struktur för 
kommunikationen mellan institutionerna och fagreferenterna. Man har sedan tidigare 
provat att etablera ett slags frivillig kontakt mellan fagreferenterna och institutionerna, 
och många har sådana kontakter, men då är det någon de känner eller någon de 
tillfälligtvis möter. I förvärvspolicyn från 2004 står det att man ska säkra en god dialog 
mellan RUC:s forsknings- och utbildningsmiljöer och RUb:s fagreferenter, och att man 
minst en gång om året ska ha ett möte på var och en av universitetets institutioner 
(Materialvalgspolitik for Roskilde Universitetsbibliotek 2004, s. 4). Initiativet till mötet 
ska tas av fagreferenten. Men detta är informella kommunikationsstrukturer och den 
fortlöpande dialogen har inte riktigt slagit igenom. Man försöker också ha en allmän 
kontakt via e-mail. Om lärare har en fråga om litteratur eller som på annat sätt berör 
biblioteket kan de kontakta en person på biblioteket. Biblioteket har även som 
målsättning att skapa en intern chatt inom universitetet, som en del av en virtuell 
referensservice (Drifts- og udviklingsplan for Roskilde Universitetsbibliotek 2005-
2007, s. 4). Man räknar med att få med några av lärarna och skapa en fortlöpande 
kommunikation på det sättet. Den här chatten kommer att vara tillgänglig för alla på 
universitetet.  
 
För att påverka förvärvet kan användaren antingen lämna förslaget vid disken på 
biblioteket, via e-post direkt till fagreferenten, eller via fjärrlånsbeställnings-
/inköpsförslagsformuläret på bibliotekets hemsida. De akademiska biblioteken i 
Danmark har en gemensam katalog som heter DANBIB (som Libris svarar mot). Den 
här katalogen har en publik del som heter Bibliotek.dk, och om det egna biblioteket inte 
har en viss resurs kan användaren beställa den från något annat bibliotek i samarbetet 
härigenom. Varje sådan beställning som görs ser RUb också som ett inköpsförslag. 
Detsamma gäller de fjärrlån som beställs via biblioteket. Ofta sker en parallell 
beställning; samtidigt som man effektuerar fjärrlånet skickar man ett inköpsförslag till 
fagreferenterna. Tanken är att man på så sätt ska kunna tillgängliggöra boken för 
användaren så snabbt som möjligt. Man talar om att förenkla processen så att 
förvärvsönskemål, via fjärrlån eller inköpsförslag, köps in automatiskt istället för att 
först gå till fagreferenterna för beslut. Man har inte formulerat förvärvspolitiken för 
denna processförenkling, och det finns inte med som ett drifts- eller utvecklingsmål i 
Drifts- och utvecklingsplan 2005-2007. Man tittar också på möjligheterna att även 
automatisera förvärvet från sådana förlag vars publikationer man nästan alltid köper. Ett 
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beslut att automatiskt köpa allt de ger ut skulle bespara fagreferenten massor av arbete, 
och lönar sig på det hela taget. 
 
Då RUC bedriver tvärvetenskaplig och projektbaserad undervisning är det många 
områden där det inte finns någon kurslitteratur, där litteraturanvisningarna till 
studenterna istället kommer i form av förslag och resurslistor från lärarna. Då det inte 
finns några bestämda litteraturlistor att utgå ifrån anser biblioteket sig vara beroende av 
ett bra samarbete med lärarna, så att de kan få information om vilka resurser studenterna 
kommer att vara i behov av, och fråga efter. Men det samarbetet fungerar, enligt Lene 
Stampe, inte så bra för närvarande. Ofta upplever man på biblioteket att lärarna är så 
sent ute att de glömmer att kontakta biblioteket.  
 
Något som underlättar förvärvet av studentlitteratur är att lärarna ofta lägger upp 
resurslistorna på institutionernas hemsidor. När biblioteket väl får reda på vilka resurser 
som efterfrågas köper man ofta in fler exemplar, då man vet att man med stor 
sannolikhet kommer att få en hel klass som frågar efter den. Det är inte bara kursböcker 
som köps in i flera exemplar. Ofta gör fagreferenterna förutsägelser om vilka böcker 
som kommer att vara speciellt efterfrågade och då köps även in fler av dessa. 
 
Man eftersträvar att övergå till elektroniska tidskrifter i största möjliga mån. Tryckta 
tidskrifter förvärvas endast om det inte går att skaffa e-tidskrifter. En annan satsning 
görs på stora centrala vetenskapliga förlags- och leverantörsdatabaser, samt 
tvärvetenskapliga databaser med olika paketlösningar för tidskrifter i elektronisk form. 
Förvärvet av e-böcker har också ökat. RUb har förvärvat E-brary (18000 titlar i olika 
ämnen), ACLS (om amerikansk historia) och OECD:s elektroniska monografier och 
tidskrifter. Men man har ännu inte fört in de elektroniska titlarna i den egna katalogen. 
Användaren måste alltså logga in på utgivarens webbsida för att finna titeln. De 
elektroniska tidskrifterna katalogiseras i den gemensamma danska bibliotekskatalogen 
DANBIB. Katalogen går att söka i utanför universitetets nätverk, men man kan inte få 
fjärrtillgång till materialet utifrån, utan måste bege sig till biblioteket eller be biblioteket 
att printa ut och skicka. 
 
Fagreferenternas område täcker primärt monografier och tidskrifter, men de förvärvar 
även små databaser och enstaka tidskrifter i elektronisk form. Förvärvet av de större 
databaserna och e-tidskriftspaketen, har lyfts över fagreferentnivå till följd av ett 
överordnat beslut från biblioteksledningen om att man ska gå från tryckta tidskrifter till 
elektroniska, med följd att de tryckta tidskrifterna sägs upp till fördel för förvärv av 
elektroniska tidskriftspaket. Fagreferenterna har fortfarande rätt att fatta beslut om att 
hålla kvar prenumerationer på tryckta tidskrifter om det finns viktiga skäl.  
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Enkätundersökning 

Enkäten gick ut till 154 professorer och lektorer vid Malmö högskola och Roskilde 
Universitetscenter. Den gjordes i form av en webbenkät till vilken de tilltänkta 
respondenterna fick anonyma länkar. Endast 25% (38 st) svarade och det går därför inte 
att dra några konklusiva slutsatser av svarsmaterialet. Det jämna antalet svarande (20 
från MAH och 18 från RUC) gör ändå en jämförelse möjlig och man kan se tydliga 
tendenser i materialet.  
 
Det finns vissa skillnader i sammansättningen av respondentgrupperna: 
- Medelåldern för respondenterna från RUC är 51-60 år medan den för MAH är 41-50 

år. 
- RUC har två kvinnliga respondenter medan MAH har fyra eller fem (en respondent 

uppger inte kön).  
- RUC har sex professorer bland sina respondenter medan MAH har en.  
- RUC har en jämnare fördelning mellan sina institutioner än MAH har mellan sina 

områden: åtta respondenter från Samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi och tio 
från Kommunikation, Journalistik & Datalogi respektive fem respondenter från 
Konst, Kultur & Kommunikation och 15 från Teknik & Samhälle.  

 
På grund av det låga deltagandet går det dock inte att utröna om ålder, kön eller 
befattning är faktorer som på något sätt påverkat vad man svarat. Vid genomgång av 
materialet gjordes ändå fortlöpande kontroll gentemot dessa persondata, men inga 
tydliga avvikelser i svaren hittades i någon av dessa undergrupper. Det var alltså inte så 
att till exempel en viss åldersgrupp tenderade att svara på ett visst sätt. Inte heller tydde 
något i materialet på att respondenter vid en viss institution svarade på ett visst sätt. 
Därför kan inte skillnaderna i sammansättningen av RUC:s respektive MAH:s 
respondentgrupp antas utgöra ett hinder för en jämförelse dem emellan. 
 
Enkäten bestod av 24 frågor uppdelad i tre sektioner (se bilaga):  
- Persondata (fråga 1-5) 
- Resursbehovet för forskning (fråga 6-19) 
- Resursbehovet för undervisning (fråga 20-23) 
 
Resultaten från enkätundersökningen kommer att redovisas efter teman med de berörda 
enkätfrågorna angivna inom parentes. All information som följer i det här kapitlet 
härrör från svaren från enkäterna, även sådana uppgifter som inte går att läsa ur 
diagrammen. 
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Resursbehovet för forskning 

Hur man håller sig uppdaterad om utvecklingen inom sitt ämnesområde (fråga 6). 
Det avgjort vanligaste sättet för forskare att hålla sig uppdaterad inom sitt område är via 
tidskrifter, vilket även reflekteras i statistiken i fig. 6 som visar vilka 
informationsresuser man använder. Det är också mycket vanligt att hålla sig à jour 
genom att delta vid konferenser och seminarier, samt genom kollegiala kontakter och 
olika forskningsnätverk. En del respondenter nämner även Internet. Det finns ingen 
skillnad i svaren mellan Danmark och Sverige, båda sidor ger samma svar, med samma 
frekvens. 

Var man söker sina informationsresurser (fråga 7). 
 

 

 

Fig. 2 Hur ofta man  söker sina informations- 
resurser vid andra  bibliotek (fråga 7). 

Fig. 1 Hur ofta man  söker sina informations-   
resurser vid högskolans/universitetets 
bibliotek (fråga 7). 

Fig. 3 Hur ofta man  söker sina informationsresurser via Internet (fråga 7). 

 
 
Det framgår tydligt av fig. 1 att man i Roskilde använder sig mer av det egna biblioteket 
som källa för sina informationsresurser än vad Malmö gör. Man använder sig även i 
högre grad av andra bibliotek än kollegorna i Malmö (se fig. 2), främst beror det på den 
välspridda användningen av bibliotek.dk. För många i den danska respondentgruppen 
blir svaren i fig. 2 och fig. 3 dubbla i och med att bibliotek.dk platsar in på båda, och de 
som, under frågan om vilka andra bibliotek de använder, har svarat bibliotek.dk, har 
också alla svarat att de använder Internet mycket ofta. Av de specifika bibliotek som 
respondenterna i Danmark använder sig av, återkommer Copenhagen Business School’s 
bibliotek mest frekvent. På den svenska sidan är det speciellt Lunds 
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universitetsbibliotek som återkommer. Användandet av Internet för att finna sina 
resurser är högt på båda håll, vilket framgår av fig. 3, även om man använder det mer 
frekvent på RUC,  något som till viss del kan tillskrivas ovan nämnda anledning. 
 

Vilken typ av informationsresurser man använder sig av samt hur stor 
användningsfrekvensen är (fråga 8). 

       Fig. 5 Användningsfrekvens för e-böcker (fråga 8). 

 

Fig. 4 Användningsfrekvens för 
 tryckta böcker (fråga 8). 

 
 

Fig. 6 Användningsfrekv    
Fig 6 Användningsfrekvens för 

  tryckta tidskrifter (fråga 8). 
Fig. 7 Användningsfrekvens för  

elektroniska tidsskrifter (fråga 8). 

 
 
Bruket av monografier och tidskrifter är tillsynes likadant för båda respondentgrupperna 
(se fig. 4-7). För monografier är fortfarande det tryckta ordet klart dominerande, medan 
bruket av tidskrifter är jämt fördelat mellan tryckta och elektroniska. Detta bör dock ses 
i skenet av den elektroniska formens stegrande dominans från utgivningshåll, samt det 
företräde som de elektroniska tidskrifterna ges i båda bibliotekens policys. 
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Fig 8 Användningsfrekvens för databaser  

(fråga 8). 
Fig 9 Användningsfrekvens för 

 kvalitetssäkrade ämnesportaler (fråga 8). 

 
 
MAH använder databaser i högre utsträckning än RUC (se fig. 8), trots att RUC 
redovisade aningen högre Internet användning vid sökandet efter informationsresurser 
(jmf. fig. 3). Återigen beror det antagligen på bibliotek.dk. Användandet av 
kvalitetssäkrade ämnesportaler (SBIG:ar) är relativt lågt på båda ställena (se fig. 9). 

Biblioteksanvändning (fråga 9-12).  

Fig. 10 Biblioteksanvändning (fråga 9).       Fig. 11 Biblioteksanvändning: besök (fråga 10). 

 
 
Vid RUC besöker man sitt bibliotek oftare än man gör vid MAH (se fig. 11), och man 
använder också biblioteket frekventare överhuvudtaget (se fig.10). 

Fig. 12 Biblioteksanvändning: lån (fråga 11).       Fig. 13 Biblioteksanvändning: inköpsförslag 
Fig. 13 Biblioteksanvändning: inköpsförslag  

(fråga 12). 
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I kurvorna för lån och inlämnandet av inköpsförslag i fig. 12 och 13 följer RUC och 
MAH varandra med liten variation. Det går att se att respondenterna är relativt flitiga 
biblioteksanvändare, och att bruket av biblioteket inte alls behöver innebära att man 
lånar något. I Danmark är det vanligaste sättet att lämna inköpsförslag att gå via 
bibliotekets hemsida eller gå direkt till fagreferenterna, oftast via e-mail. I Malmö är det 
allra vanligast att lämna förslag via e-mail, men ofta tar man också personlig kontakt 
med bibliotekarien. Några respondenter nämner också att förslag lämnas som svar på 
bibliotekets förfrågningar. 
 

Hur tillfredställande man finner bibliotekets resurser (fråga 14-16). 

Fig. 14 Tillfredställelse med resurser (fråga 14).        Fig. 15 Tillfredställelse med resurser (fråga 16). 

 
 
Detta är på många sätt kärnfrågan i undersökningen och uppenbarligen får RUb ett 
bättre omdöme än Malmö högskolas bibliotek. Graderade svar för varje typ av resurs 
följer i fig. 16-21. 
 

 
Fig. 17 Tillfredställelse med utbudet av e-böcker 

(fråga 15).
Fig. 16 Tillfredställelse med utbudet av tryckta  

böcker  (fråga 15). 
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Fig. 19 Tillfredställelse med utbudet av  

elektroniska tidskrifter (fråga 15). 
Fig. 18 Tillfredställelse med utbudet av 

 tryckta tidskrifter (fråga 15). 

 
 

    
Fig. 21 Tillfredställelse med utbudet av  

kvalitetssäkrade ämnesportaler (fråga 15). 
Fig. 20 Tillfredställelse med utbudet av databaser  

(fråga 15). 

 
 
Respondenterna på RUC är lite mer tillfredställda med tillgången på tryckta 
monografier (se fig. 16) medan omdömet för e-böcker är likadant som i Malmö (se fig. 
17). Både bruket av tryckta tidskrifter (se fig. 4) och tillfredställelsen med bibliotekets 
tillhandahållande av dem (se fig. 18) är högre vid RUC. Överlag är den danska 
respondentgruppen mer tillfredställd än den svenska, med undantag av databaser (se fig. 
20) där förhållandet är tvärtom, vilket följer det högre användandet av databaser vid 
MAH (se fig. 8). Det är intressant att se att resultaten för bruket av och tillfredställelsen 
med följer varandra. Bruket av databaser är lite vanligare vid MAH och där är också 
tillfredställelsen med tillgången på databaser högre. När det gäller kvalitetsgranskade 
ämnesportaler är det uppenbart att det inte gjort något intryck på forskarvärlden. 
 

Biblioteksanvändning och tillfredställelse med bibliotekets resurser (fråga 7 och 16). 
Av de 11 svenskar som ofta söker sina informationsresurser genom biblioteket tycker 
10 att biblioteket lyckas tillgodose deras resursbehov. Ingen svensk respondent 
använder biblioteket mycket ofta (notera att parametern biblioteksanvändning här syftar 
på svaren på frågan 7: ”Var söker du dina informationsresurser?”, och inte fråga 9: ”Hur 
ofta använder du biblioteket?”, även om svaren på de två frågorna följer varandra åt). 
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Fig. 22 visar hur det ser ut när denna grupp lämnar ett graderat svar på hur väl deras 
behov blir tillgodosett (fråga 16, se bilaga). 

 Fig. 22 Tillfredställelse med resurser hos frekventa biblioteksanvändare vid MAH (fråga 16). 

 
 
Av de 16 danskar som använder biblioteket ofta eller mycket ofta är det 15 som anser att 
biblioteket tillgodoser deras resursbehov. Deras graderade svar framgår av fig. 23. 

 Fig. 23 Tillfredställelse med resurser hos frekventa biblioteksanvändare vid RUC (fråga 16). 

 
 
Ett av de tydligaste resultaten i enkätundersökningen är att den danska 
respondentgruppen är flitigare användare av sitt bibliotek än den svenska (se fig. 1). 
Endast två danska respondenter uppger att de sällan använder biblioteket. Dessa två är 
dock mycket nöjda med biblioteket, tycker att bibliotekets förmåga att tillgodose deras 
resursbehov är mycket god, och är överlag tillfreds med vad biblioteket erbjuder. Den 
enda respondent som uppger att biblioteket inte möter hennes/hans resursbehov avser 
avsaknaden av en specifik databas som hon/han behöver för sin forskning. I övrigt är 
respondenten en aktiv användare som är nöjd med biblioteket. Den danska 
respondentgruppen ger alltså egentligen ett helt positivt svar på om biblioteket lyckas 
tillgodose deras resursbehov. 
 
De två svenska respondenter som aldrig använder biblioteket uppger att det beror på 
gammal vana, samt att det egna forskningsområdet är för smalt för biblioteket att lägga 
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resurser på. Av de sju respondenter som sällan eller aldrig använder biblioteket för att 
söka sina informationsresurser anser fem att biblioteket inte tillgodoser deras 
resursbehov. Dessa respondenter uppger även att de sällan eller aldrig söker sina 
informationsresurser genom andra bibliotek (jmf. fig. 2), men att de är flitiga 
Internetanvändare (jmf. fig. 3). Dessa respondenter, tillsammans med en respondent 
som använder biblioteket ofta är det sex av de 20 svenska respondenterna som inte 
anser att biblioteket tillgodoser deras resursbehov. Deras graderade svar framgår av fig. 
24. 

 Fig. 24 Tillfredställelse med resurser hos icke-frekventa biblioteksanvändare vid MAH (fråga 16). 

 
 
Man kan med rätt stor tydlighet se ett samband mellan hur nöjd man är med biblioteket 
och i vilken grad man använder det. Det kan framstå lite som en tautologi, men med 
tanke på den service mentalitet, som finns på båda biblioteken, och på Malmös 
användarstyrning i synnerhet, är det vettigt att fråga om inte missnöjet beror på att 
biblioteket inte når fram till den här användargruppen, som då helt enkelt inte är 
införstådda med bibliotekets utbud av tjänster. 
 

Vilket inflytande man känner sig ha på resurssamlingen (fråga 13 och 16). 
Det verkar inte föreligga någon skillnad i hur mycket inflytande man känner sig ha över 
resurssamlingen, de två förvärvsmodellerna emellan. Endast två respondenter i varje 
grupp svarade nekande på frågan om de kände sig ha något inflytande över 
utvecklingen av bibliotekets resurssamling (fråga 13, se bilaga). 

       Fig. 26 
Fig. 26   Tiden mellan inköpsförslag och tillgänglighet   

(fråga 16). Fig. 25 Inflytande över förvärvet (fråga 16) 
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Även de graderade svaren i fig. 25 ger biblioteken ett gott omdöme. Man är också i 
regel tillfredställd med hur lång tid det tar att få en beställd resurs, vilket framgår av fig. 
26. Malmös respondentgrupp ger aningen högre resultat, trots att det inte ingår i ett 
nätverk så som bibliotek.dk.  
 

Hur kontakten är mellan bibliotek och institution/område (fråga 16-18). 

           Fig. 28 Eget initiativ till kontakt (fråga 17). Fig. 27 Kontakten med biblioteket (fråga 16). 

 

 Fig. 29 Bibliotekets initiativ till kontakt. (fråga 18). 

 
 
Båda respondentgrupperna är nöjda med kontakten med biblioteken (se fig. 28), och i 
båda är det en stor majoritet som anser att de själva tar kontakt med biblioteket (se fig. 
27). Detta resultat kan dock inte anses representativt för respektive högskola/universitet 
då samtliga respondenter tillhör de 25 % som svarat på denna enkät om deras bibliotek, 
och därför kan antas vara mer engagerade i biblioteket än de som inte svarat. Det är 
också många som beskriver en informell personlig kontakt med bibliotekarien. En klart 
större del av Malmös respondenter upplever att biblioteket tar kontakt med dem, än vad 
Roskildes gör. 
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Resursbehovet för undervisning 

Resurs/litteraturlistor (fråga 20-21). 
 

   

 

Fig. 30 Sammanställandet av litteratur/resurslistor  
(fråga 20) 

Fig. 31 Kontakt med biblioteket angående  
litteratur/resurslistor (fråga 21). 

 
 
Både på RUC och på MAH är det en övervägande del av dem som använder sig av 
resurs/litteraturlistor som sammanställer dem utan att se på vad biblioteket redan har i 
sin samling (se fig. 30). Samtidigt är det långt från alla, speciellt på RUC, som 
kontaktar biblioteket och berättar vilken litteratur studenterna förväntas nyttja, någon 
som i slutändan skulle ha underlättat studenternas resursanskaffning (se fig. 31). Detta 
särskilt med tanke på att det är en majoritet av respondenterna från båda grupper som 
hänvisar sina studenter till det egna biblioteket (se fig. 38). Av de sex respondenter som 
inte får sitt informationsbehov tillgodosett av biblioteket är det fyra som använder 
resurs/litteraturlistor, men ingen som kontaktar biblioteket om dem. 
 

Vilken typ av informationsresurser man förväntar sig att studenterna ska använda 
(fråga 22). 

   33 
Fig. 33 Förväntad användningsfrekvens av e-böcker 

 hos studenter  (fråga 22). 
Fig. 32 Förväntad användningsfrekvens av tryckta  

böcker hos studenter (fråga 22). 
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Fig. 35 Förväntad användningsfrekvens av  
elektroniska tidskrifter hos studenter  (fråga 22). 

Fig. 34 Förväntad användningsfrekvens av tryckta  
tidskrifter hos studenter  (fråga 22). 

 
 
Den här frågan har på grund av sin karaktär inte samma gradering på svarsalternativen 
som frågorna om forskarnas egna informationsvanor (fig. 4-9) eller de om deras 
tillfredsställelse med hur biblioteket tillgodoser behovet (fig. 14-19), och det är därför 
inte möjligt att rakt av göra en jämförelse av resultaten. Tittar man på svaren framgår 
det emellertid rätt tydligt att resultatet av studenternas förväntade bruk av monografier 
och tidskrifter följer lärarnas eget bruk (jmf. fig. 32-35). Möjligen kan man se en aning 
högre förväntat bruk av e-tidskrifter för studenterna, vilket möjligen beror på att lärarna 
väljer ut resurser till kurserna som finns tillgängliga i elektronisk form, för att säkra 
tillgången för den enskilde studenten.  

Fig. 36 Förväntad användningsfrekvens av databaser   
hos studenter  (fråga 22). 

Fig. 37 Förväntad användningsfrekvens av kvalitetssäkrade 
ämnesportaler hos studenter  (fråga 22).     

 
 
Det kan eventuellt också ses som förklaringen på varför lärarna på RUC förväntar sig 
ett högre bruk av databaser av sina studenter än sig själva (jmf. fig. 8 med 36). På MAH 
där användandet av databaser är lite högre bland den akademiska personalen förväntas 
studenterna använda dem i lika hög grad (jmf. fig. 8). Den största skillnaden mellan 
lärarbruk och ett förväntat studentbruk kan man se hos de kvalitetssäkrade 
ämnesportalerna. Medan snittet för lärarnas egen användning är lågt är det förväntade 
bruket från studenterna desto högre (jmf. fig. 9 med 37).  
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Vart man hänvisar sina studenter för att finna resurser (fråga 23). 

       Fig. 39 
Fig. 39 Hänvisning av studenter till  

annat bibliotek  (fråga 23). 
Fig. 38 Hänvisning av studenter till  

högskolans/universitetets bibliotek  (fråga 23). 

 

 Fig. 34 Hänvisning av studenter någon annanstans (fråga 23). 

 
 
Av fig. 38 framgår det att de flesta av respondenterna hänvisar sina studenter till 
högskolans/universitetets egna bibliotek. Det är fler på Roskilde som också hänvisar till 
andra bibliotek (se fig. 39); då främst Copenhagen Business School’s bibliotek (8 st.) 
och folkbiblioteken (4 st.). Vid Malmö högskola är det främst Lunds 
universitetsbibliotek man i övrigt hänvisar till (6 st.), men även här hänvisar man till 
folkbiblioteken. Vid en jämförelse är det också tydligt att lärarna hänvisar sina studenter 
till samma bibliotek som de själva använder.  
 
Det kan vara värt att nämna att bland de nio respondenter vid Malmö högskola som inte 
hänvisar sina studenter till något annat bibliotek ingår fem av de sex som inte anser att 
biblioteket tillgodoser deras resursbehov. Förutom biblioteken är det främst Internet 
man hänvisar sina studenter till, men även myndigheter och arkiv. 
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Analys  

Både Malmö högskolas och Roskilde Universitetscenters bibliotek sätter användarna i 
centrum för sin verksamhet. Båda biblioteken försöker på bästa sätt tillgodose de behov 
av informationsresurser som deras användare har, och båda har målsättningen att genom 
nyförvärv så snabbt som möjligt ge användaren tillgång till resurser som inte redan 
finns i den lokala samlingen. Hur man går tillväga är däremot olika. Roskilde väljer en 
mer traditionell förvärvsmodell med förvärvsbibliotekarier uppdelade efter 
ämnesområden som sköter selektionen. Malmö väljer en mer användarstyrd 
förvärvsmodell där selektionen till största del görs av användaren. 
 
I inledningen till den här undersökningen förväntade jag mig att Malmös 
användarstyrning skulle ge ett mer positivt svar från respondentgruppen, med avseende 
på bibliotekets förmåga att tillgodose deras resursbehov, än vad som visade sig i 
undersökningen. Å andra sidan kan det bero på att resultatet står i jämförelse med det 
mycket positiva genmäle RUb får från sin respondentgrupp. De är genomgående 
tillfredsställda med bibliotekets förmåga att tillgodose deras informationsbehov, och de 
använder sitt bibliotek i högre grad jämfört med Malmös respondentgrupp.  
 
Att Malmörespondenterna använder det egna biblioteket i mindre utsträckning än vad 
kollegorna i Roskilde gör kan till viss del bero på att Malmö är en ny högskola och de 
akademiker som arbetar där tar med sig informationsvanor och informationsbeteenden 
från tidigare anställningar och arbetsplatser. Det bör påpekas att frekvensen av 
biblioteksanvändningen sannolikt skulle bli avsevärt mycket högre om 
respondentgruppen varit studenter. Roskilde är ett äldre universitet och många av 
fagreferenterna har arbetat med bibliotekets förvärv sedan universitetet startade, och 
kanske beror det höga användandet och den höga tillfredställelsen delvis på att 
fagreferenterna känner både sin samling och sitt universitet mycket väl och därför har 
en god förståelse för användarnas resursbehov. En annan viktig orsak är att många av 
fagreferenterna själva forskar vilket ger en större förståelse för forskningsprocessen och 
forskarnas arbetssituation. 
 
Det framgår också av undersökningen att det inte krävs ett användarstyrt förvärv för att 
användarna ska känna att de kan påverka förvärvet. Just det att den akademiska 
personalen får känna sig delaktig i förvärvet leder till att det känns mer meningsfullt för 
dem att upprätthålla den viktiga kontakten med biblioteket.  
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Fördelar och nackdelar med ett användarstyrt förvärv 
När Malmö högskola startade var bibliotekets resurssamling begränsad till vad som 
fanns på Medioteket (Lärarhögskolan) och Odontologiska biblioteket, och man behövde 
snabbt bygga upp en samling som täckte de andra områden som högskolan undervisar 
och forskar inom. Man bestämde sig redan från början för att lägga över en del av 
ansvaret på användarna och låta dem utföra selektionen genom att berätta vilka behov 
de hade. I och med att lärarna vet vad studenterna kommer förväntas läsa så kan de även 
bidra till den mer långsiktiga strategiska utvecklingen av samlingen. Man ställer då 
förväntningen på användarna att de själva ska känna till sina behov och att de kan 
uttrycka det. MAHb har som ett ungt bibliotek möjligheten att applicera en helt ny 
förvärvspolicy från början utan att behöva stöta sig med gamla rutiner och inkörda 
vanor, och utan att behöva handskas med de svårigheter det kanske skulle innebära att 
gå från ett traditionellt och bibliotekariestyrt förvärv till ett användarstyrt. Det är ett 
effektivt sätt att snabbt bygga upp en funktionell samling. Det innebär en syn på förvärv 
som ett tillgängliggörande av resurser snarare än ett samlande av resurser. Genom att 
överlämna större delen av selektionen till användarna sparar man också in tjänster (se s. 
28-29). Men det gör samtidigt att användare som inte visar framfötterna, som kanske 
har andra informationsvanor, eller inte anser sig ha tid att hjälpa till med selektionen, 
inte blir lika tillfredställda med resurssamlingen. I enkätundersökningen framgår det 
också tydligt att det är just den lokala samlingen – de tryckta monografierna och 
tidskrifterna – som Malmö respondenterna ger ett lite sämre omdöme (se s. 41-42). Det 
användarstyrda förvärvet kräver alltså en aktiv motprestation från användarna för att de 
ska få någonting ut av resurssamlingen, och det är som vi sett inte alltid så lätt (se s. 22-
26). 
 
Nackdelen med ett användarstyrt förvärv är att man får en ojämn samling, med stora 
luckor inom ämnen ingen frågat efter och djupgående kollektioner inom smala områden 
med aktiva användare. Endast de som kontaktar biblioteket och visar framfötterna får 
bredd i samlingen för sitt ämne. Problemet är inte enbart det att ojämnheterna resulterar 
i luckor i samlingen, de förvärvsintensiva områdena gör även anspråk på större delar av 
budgeten. Undersökningen visar också att den allmänna tillfredställelsen med ett 
område ofta är beroende av hur stor del av budgeten man lägger på det. Roskilde lägger 
t.ex. mer pengar på tidskrifter än Malmö (jmf. s. 28 med s. 34), och har också en mer 
tillfredställd respondentgrupp (se s. 42). Luckor i samlingen är givetvis inget som går 
snabbt att ändra eller rätta till, utan något som får växa fram över flera budgetårs 
förvärv. Detta är tydligt i MAH:s humaniorasatsning som pågått i två år med stigande 
budget. Men samtidigt som det tar lång tid att ”restaurera” en samling med luckor, får 
man inte glömma att den enskilda resursen fortfarande kan förvärvas med samma 
hastighet som tidigare. Och tillgängligheten till en djupgående kollektion inom ett smalt 
ämne kan hjälpa till att skapa intresse för det området.  
 
En annan svaghet med ett användarstyrt förvärv är att samlingen lätt påverkas av 
trender och kortvariga förändringar i omvärlden, vilket ytterligare kan bidra till en 
samling med stora luckor, men med djup inom ämnen snart kan bli irrelevanta. 
 
Den stora fördelen med ett användarstyrt förvärv är den höga användningsfrekvensen 
(se s. 30). Malmö högskolas bibliotek har trots Humaniorasatsningen (se s. 31) inte 
uppbyggnaden av en komplett lokal samling som prioritet. Synen på förvärvet som 
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tillgängliggörandet av resurser (mina ord, inte MAHb:s) gör att jag inte tror man riktigt 
ser den lokala samlingen som gränsen för sin resurssamling. Resurserna tillgängliggörs 
istället på ”need-to-read” basis, d.v.s. att det är först när någon vill ha resursen som man 
hämtar hem den. Detta ser jag som del av en syn på förvärvet där bibliotekariens roll är 
mer den av en resursförmedlare än en resursförvaltare. Undersökningen visar att 
Malmös respondentgrupp är lite mer nöjd med tiden från beställning till leverans (se s. 
44-45) vilket jag tror kan ses som ett tecken på att biblioteket har en vana att sköta 
”förlängningen av samlingen”, och är duktiga på att leverera resursen snabbt till 
användaren.  
 
Sammansättningen av användare påverkar i viss mån också hur man väljer sitt förvärv. 
Malmö högskola har större andel studenter på grundnivå än Roskilde, som istället har 
större delen av sina studenter på motsvarande kandidat och magisternivå. Detta stämmer 
väl in på de olika egenskaperna samlingarna får till följd av förvärvsmodellerna. I 
avsnittet Utvecklingen av resurssamlingen (s. 16) refererade jag till Kristiansson och 
Kajberg som menar att ju mer forskningsorientera ett bibliotek är desto mer inflytande 
har den existerande samlingen på nyförvärvet. RUb är mer än MAHb inriktat på att 
bygga upp en gedigen lokal samling och tar därför vid förvärv den redan existerande 
samlingen i beaktande i långt större utsträckning. Detta betyder t.ex. att fagreferenterna 
på RUb har suverän rätt att bestämma innehållet i samlingen, vilket de gör inte bara 
utifrån det aktuella behovet, utan också för framtida behov inom de ämnen universitetet 
sätter i fokus. De har även rätt att bestämma att icke utlånade resurser ändå ska fortsätta 
finnas tillgängliga på hyllorna, och man vill även ha kvalificerade tillägg till ämnen som 
en gång varit prioriterade. Det handlar om ett långsiktigt strategiskt uppbyggande av 
samlingen. Malmö som istället ”suddat” ut gränsen på sin lokala samling, har med det 
stora antalet studentanvändare på grundnivå från början riktat in sig mycket på att 
tillgodose deras speciella behov så som större uppsättningar av kurslitteratur, men även 
att de får ett större inflytande på resurssamlingen, och möjlighet att enkelt tillförskansa 
sig externa resurser. 
 
I Danmark har användarna den fördelen att de kan söka resurser i en väl utvecklad och 
använd samkatalog – DANBIB med den publiktillvända delen bibliotek.dk – som 
effektivt kopplar ihop de akademiska biblioteken. Systemet svarar mot Libris men har 
den väsentliga skillnaden att beställningar som görs av t.ex. RUb:s användare, kommer 
till RUb:s kännedom. RUb använder sedan beställningen som inköpsförslag, och får på 
så sätt en ”gratis” kontaktyta gentemot användarna. 
 

Kontaktytor och kommunikation 
Malmös respondentgrupp anser i högre grad än Roskildes att biblioteket tar initiativ till 
kontakt med dem. Resultatet för Malmö är ett tydligt utslag av användarstyrningen, och 
ett resultat som var att förvänta. Överhuvudtaget ser Malmö kontakten med användarna 
som central för verksamheten, vilket bland annat märks genom att alla bibliotekarier har 
tjänstgöring i informationsdisken. Den starka användarstyrningen ger också 
bibliotekarien i kontakt med användarna tillräckligt med befogenheter för att kunna ta 
ställning till deras behov och önskemål. Som Pinder pekat ut (se s. 20) är den viktigaste 
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medarbetaren i en användarorienterad organisation den som står i kontakt med 
användaren. Detta är en av styrkorna med Malmös användarstyrning. 
 
I och med att användarna, genom att själva stå för större delen av selektionen, redan tar 
stor del i förvärvsbeslutet är det inte lika viktigt med den formella 
kommunikationsstrukturen. Malmö högskolas system med kontaktbibliotekarier 
gentemot områdena och den akademiska personalen fungerar bra, och jag tror att den 
frekventare kommunikationen till stor del också beror på att användarna inte behöver be 
bibliotekarien om lov för att få en resurs förvärvad. 
 
På ett sätt är väl fungerande kontaktytor viktigare i den traditionella förvärvsmodellen 
än den användarstyrda. Detta på grund av att förvärvsbibliotekarien som ska 
”representera” användaren i förvärvsbeslutet har större anledning att lära känna 
användarens behovssituation. I förvärvspolicyn för Roskilde Universitetsbibliotek står 
det att fagreferenten ska ta initiativ till, och säkra, en god dialog med den akademiska 
personalen, och minst en gång om året få till stånd ett möte med den eller de 
institutioner som svarar mot fagreferentens ämnesområde (se s. 35). Men som vi sett i 
tidigare (s. 22-26) kan det ofta vara svårt för biblioteket att engagera den akademiska 
personalen, och en uppmaning som kommer från bibliotekshåll, med bibliotekarien som 
initiativtagare, kan inte ha samma genomslagskraft som en kommunikationsstruktur 
som befästs i universitetets stadgar. Så det förefaller relativt orimligt att lägga ansvaret 
för att säkra en informell, men fortlöpande, dialog med institutionerna enbart på 
fagreferenterna. Det behövs en formell struktur där alla parter ansvarar för sin 
delaktighet. En formell struktur gör det även lättare att ha en mer fortlöpande informell 
kontakt vilket också är viktigt (se s. 24). 
 
Ytterligare en viktig anledning till att upprätta och upprätthålla en god kommunikation 
mellan biblioteket och den akademiska personalen är att lärarnas egna 
informationsvanor påverkar vad de förväntar sig av studenterna (jmf. s. 22). Om man 
jämför var lärarna själva söker sina informationsresurser (se s. 38) med var de förväntar 
sig att studenterna ska finna sina (se s. 48) ser man en klar korrelation. 
 

Budget och ekonomi 
En stor anledning till den förändring biblioteken har genomgått är att ekonomin blivit 
sämre. De akademiska bibliotekens budget ordnas in under moderinstitutionen 
(högskolan eller universitetet), och som en serviceinrättning som endast indirekt bidrar 
till forsknings- och undervisningsresultat, är det inte konstigt att biblioteken är först 
med att få dra åt svångremmen. Till följd av detta har det blivit nödvändigt att 
effektivisera bibliotekets verksamhet och organisation.  
 
Ett användarstyrt förvärv innebär en effektivisering i det att informationsresurserna blir 
mer använda, vilket också kan ses som att mindre ekonomiska resurser läggs på att 
förvärva informationsresurser som förblir oanvända. Det är alltså ett ekonomiskt 
förvärv genom att man kan tillgodose användarnas behov samtidigt som kostnaderna 
hålls nere. 
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Ett traditionellt förvärv är inte lika kostnadseffektivt som ett användarstyrt, och kräver 
därför större resurser. RUb har mycket större ekonomiska resurser än MAHb. Räknar 
man om Malmös ungefärliga budget på 6,1 miljoner svenska kronor till danska kronor 
får man ca. 4,9 miljoner, att jämföra med Roskildes ca 8 miljoner. Tar man sedan i 
beaktning att Malmö har mer än dubbelt så många studenter att försörja med resurser, 
ser man att det är en avsevärd skillnad. Nu är visserligen inte Humaniorasatsningen 
inräknad, men det är ändå tydligt att RUC skjuter till mer ekonomiska medel till sitt 
bibliotek än vad MAH gör. 
 
Malmö högskolebiblioteks val att ha hela förvärvsbudgeten under ett tak (med undantag 
av de för Humaniorasatsningen öronmärkta pengarna) betalar sig i att man får en mer 
flexibel ekonomisk rymd att röra sig i, vilket lämpar sig mycket väl för den 
tvärvetenskapliga kontexten. Det kan däremot bli problem när den problemorienterade 
tvärvetenskapliga forskningen möter ett förvärv som är uppdelat efter de traditionella 
vetenskapliga disciplinerna (se s. 10 och s. 37-38). När en budget, som RUb:s, är 
uppdelad i många olika fack försvinner flexibiliteten. Ett tecken på svårigheten är att 
man fått lyfta förvärvet av större databaser från den enskilde fagreferentens nivå till en 
centralbudget med förvärvsbeslut av biblioteksledningen.   
  
Det kan också vara värt att notera att det automatiskt användarstyrda förvärvet vid 
Malmö högskola (det där en resurs köps in bara någon behöver den för högskolans 
räkning) bara är automatiskt när det gäller enstaka och mindre resurser. Större och 
dyrare förvärv, så som databaser och prenumerationer, måste tas under övervägande av 
biblioteket. Då många av de elektroniska resurserna köps in i paket är inte heller de 
automatiskt förvärvade. Användarstyrningen är alltså som störst för tryckta 
monografier. Man får dock inte glömma att det elektroniska förvärvet, så som det ser ut 
idag, inte är ett precist förvärv, i och med att tillgången på resurser ofta köps in i 
paketvis. Detta leder till att man inte har samma inflytande på vilka specifika resurser 
som ska ingå i samlingen. 
 

Användaren i centrum  
Till skillnad från folkbiblioteken handlar de akademiska bibliotekens uppgift inte så 
mycket om tycke och smak, utan förmåga att bidra till att universitetets målsättning nås. 
Därför är det inte användarnas tycke och smak som sätts i centrum, utan deras 
informationsbehov. 
 
Det kan vara riktigt att som Hjørland hävda att ett användarstyrt förvärv är mer 
hermeneutiskt (se s. 18) i selektionsprocessen. Utmärkande för det hermeneutiska sättet 
att se på selektionen är att man ser selektionsprocessen som kontextavhängig. Den 
blindhet i selektionen som Hjørland talar om är på visst sätt en dubbel blindhet, då de 
förutsättningar och begränsningar som selektören inte fullt ut kan känna till, kommer att 
påverka ett förvärv som ska tillgodose ett resursbehov hos en användare vars behovsbild 
han inte heller tillfullo kan förstå. Det kan därför vara vettigt, så som t.ex. Pinder säger 
(se s. 19), att reagera mer på hur användaren uttrycker sitt resursbehov. Det kanske 
starkaste sättet att göra det är att helt lägga selektionen i användarens händer, och 
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inskränka sin delaktighet till att tipsa och lotsa användaren till vad som finns 
tillgängligt.  
 
Men det är en sak att värdera kvaliteten hos bibliotekets tjänster och resurser utifrån 
användarnas informationsbehov, och en helt annan att helt och hållet lägga 
värderingsmallen i användarens uppfattning av dem. Att göra så är att låta allt bedömas 
ur ett subjektivt perspektiv och bortse från möjligheten att användaren inte själv förstår 
hur väl tjänsten tjänar henne. Jag menar att man visst måste ha nära kontakt med sina 
användare för att få reda på deras egna önskemål, men inte att det därmed 
nödvändigtvis alltid är avgjort bäst att automatiskt följa dem. Jag tror att en 
bibliotekarie i många fall har bättre insikt i en användarens behovsbild än användaren 
själv. Den gamla floskeln ”kunden har alltid rätt” från den privata sektorn, dyker ofta 
upp i litteraturen och diskussionen om användarfokus, och må fungera väl när det 
yttersta målet är just att avyttra varor. När väl transaktionen är genomförd gör det inget 
att produkten egentligen inte var den optimala för kunden – pengarna är tjänade och 
kunden är nöjd, och vill kanske komma tillbaka och konsumera mer vid behov. Men när 
det yttersta målet är att tillgodose användarens resursbehov har ”kunden” inte alltid rätt. 
Det skulle förutsätta att användaren har total överblick och insyn i sitt eget 
informationsbehov, så väl som de resurser som kan tänkas tillgodose det, och så är 
sällan fallet. Det är en svår problematik kring avgörandet om hur bibliotekariens 
professionella omdöme står sig gentemot användarens önskningar.  

Slutsatser 
Det går inte att dra några generella och konklusiva slutsatser då svarsmaterialet från 
enkätundersökningen är för litet. Man kan också förmoda att de 25% av urvalet som 
svarat på enkäten är mer engagerade i sitt bibliotek än de som inte svarade, och därför 
inte är helt representativa för urvalsgruppen. Resultatet av min undersökning visar 
likväl tydligt att de undersökta bibliotekens medieförvärv väl tillgodoser användarnas 
resursbehov trots att man arbetar på helt olika sätt. Därmed är arbetets syfte nått. 
Jämförelsen mellan RUb och MAHb visar att medieförvärvet påverkas av användarna 
oavsett vilken förvärvsmodell man använder. En förutsättning för detta är väl 
fungerande kontaktytor mellan bibliotek och användare. Respondenterna på båda sidor 
om Öresund är ungefär lika nöjda med sina respektive bibliotek. 
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