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Inledning 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) var under många år special-
bibliotek och tillika ansvarsbibliotek för ämnena psykologi och pedagogik. 
Organisatoriskt var biblioteket en självständig myndighet direkt underställd 
Utbildningsdepartementet. Studenter och anställda vid Psykologiska respektive 
Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet var dess största 
användargrupp. SPPB hade sin adress på Frescati Hagväg i det område som 
brukar kallas Kräftriket i Brunnsviken i Stockholm, någon kilometer från 
Frescati campusområde.  

1999 fattades beslut om att SPPB skulle slås ihop med Stockholms 
universitetsbibliotek (SUB). Detta beslut utgjorde början till en organisations-
förändring som år 2000 ledde till att SPPB blev ett filialbibliotek (med namnet 
PPB) inom SUB. Ur låntagarperspektiv passerade, som vi snart ska se, detta 
första steg i sammanslagningsprocessen nästan obemärkt förbi.  

Redan tre år senare stängdes filialen och bibliotekets samlingar och 
personal flyttades till huvudbiblioteket. Detta, det vill säga sammanslagningens 
andra steg, utgjorde den stora förändringen ur användarperspektiv.  

Någon uppföljning av vad som hänt efter sammanslagningen har aldrig 
gjorts och denna uppsats är ett försök till en sådan. Fyra år har nu (våren 2007) 
passerat sedan filialen PPB införlivades med SUB. Jag kommer i denna 
uppsats beskriva orsakerna bakom och undersöka konsekvenserna av denna 
sammanslagning och dess två steg, ur ett användarperspektiv. Detta görs 
genom en användarstudie av forskare vid Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. En vinkling och avgränsning mot psykologifältet görs i 
min undersökning, mer om detta (liksom om användargruppen) längre fram. 

Själv upptäckte jag SPPB när biblioteket redan hade flyttat till SUB, 
nämligen under våren 2006 då jag tillsammans med min basgrupp under 
utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap gjorde en domänanalys 
av kognitiv beteendeterapi, en riktning inom psykologin. Det var då  tanken på 
att närmare undersöka bibliotekssammanslagningen föddes.  
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Forskningsöversikt 

Avsnittet delas upp i två delar där den första rör forskning om biblioteks-
sammanslagningar generellt och den andra delen rör forskning om SPPB ur 
olika perspektiv. Jag avslutar avsnittet med att nämna två exempel på andra 
bibliotek som slagits ihop eller som kommer att slås ihop med SUB, även om 
detta delvis faller utanför ramen för vad som traditionellt avses med 
forskningsöversikt. Jag tror det är av stor vikt för läsaren att ha dessa exempel 
med sig under läsningen. Anledningen till att jag nämner dessa 
sammanslagningar är för att belysa att SPPB är ett av många exempel på 
mindre bibliotek som slagits ihop med större av framför allt ekonomiska skäl, 
men också till följd av politiska nedläggningsbeslut.  

Jag gör i denna översikt inga anspråk på att vara heltäckande utan avsnittet 
bör snarare ses som en exempelsamling av nutida bibliotekssammanslagningar.  

Bibliotekssammanslagningar 
Det finns en hel del undersökningar och artiklar om biblioteks-
sammanslagningar, både nationellt och internationellt. Ur det begränsande 
perspektivet ”konsekvenser för användarna”, som är mitt perspektiv, finns inte 
riktigt lika mycket. Då universitet utomlands och deras organisation vad gäller 
huvudmannaskap och bibliotekens integrering i verksamheten skiljer sig en del 
från den svenska organisationen, kommer fokus för genomgången i detta 
avsnitt ligga på svenska förhållanden. Detta eftersom det perspektivet känns 
mest relevant för min egen undersökning. Jag börjar dock med att kort nämna 
några internationella exempel på bibliotekssammanslagningar.  

Under våren 2007 planeras två amerikanska bibliotek att slås ihop; The 
Minneapolis Public Library och Hennepin County Library blir ett. Idén om 
denna sammanslagning har funnits i många decennier och tagits upp till 
diskussion då och då. Nu är den dock ett faktum och man planerar på detaljnivå 
för praktikaliteterna kring sammanslagningen. Anledningen till 
sammanslagningen är dålig ekonomi och bristande resurser för Minneapolis-
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biblioteket att fortsätta driva sin verksamhet. Ett uppgående i Hennepin-
biblioteket framstod i detta läge som en vettig lösning.1

I Prag gick CERGE-biblioteket för några år sedan ihop med Ekonomiska 
Institutets bibliotek och blev CERGE-EI-biblioteket.2 Om svårigheterna, 
åtminstone till en början, med detta samarbete mellan två ekonomiska bibliotek 
skriver Stanley Kalkus.3

I en artikel från 2006 beskriver Carol S Brinkman hur The Laura Kersey 
Library of Engineering, Physical Science and Technology i Louisville, 
Kentucky uppstått ur en sammanslagning av två bibliotek 1983. Dess syfte var 
att fungera som resurs åt universitetet. På grund av ekonomiska svårigheter 
tvingades biblioteket sommaren 2006 till permanent stängning.4

Om sammanslagningar av folk- och skolbibliotek har skrivits ett flertal 
artiklar och uppsatser, något jag inte heller tar upp då jag bedömer det som 
mindre relevant för min uppsats.  

En skrift från Riksbibliotektjenesten i Norge behandlar frågor kring 
bibliotekssammanslagningar och dess konsekvenser, ur ett allmänt perspektiv.5 
Här tas bland annat upp definitionen av fusion (det ord som används för 
sammanslagning i Norge) samt skissas ett antal modeller för fusioner av 
bibliotek och konsekvenser utifrån dessa olika modeller. Författarna går 
igenom tänkbara anledningar till bibliotekssammanslagningar och därefter 
möjliga konsekvenser; juridiska, administrativa och organisatoriska. 
Konsekvenser ur användarperspektiv behandlas inte i undersökningen. Med 
fusion avses enligt författarna sammansmältning eller sammanslutning av 
sällskap. De renodlar tre modeller för bibliotekssammanslagningar:  

Fusionsmodellen - bibliotek med likartad inriktning slås samman. 

Fakultetsmodellen - flera små biblioteksenheter slås samman och 
bildar en större.     

                                                 
1 Bruce, Charles, ”County and city libraries discuss merger”, 2007. 
2 CERGE står för The Center for Economic Research and Graduate Education. 
3 Kalkus, Stanley, ”Economic Institute Library and CERGE Library: a merge and modernization of two 
libraries in Prague”, 1997. 
4 Brinkman, Carol S, ”The Life, and Death, of a library”, 2006. 
5 Kårdal, Kirsten & Melvaer, Magni & Saegrov, Astrid, 1990,  Sammenslåing av bibliotek. Konsekvenser 
og gjennomforingsforslag. 
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Högskolemodellen  - samlokalisering av tidigare självständiga enheter. 
Vanligtvis sammanslagningar på samma 
förvaltningsnivå, vanligtvis statlig.6  

 

Sammanslagningen som beskrivs i min uppsats faller inom ramen för den sista 
av dessa modeller. Tänkbara skäl till sammanslagning kan enligt författarna 
vara effektivisering och bättre resursutnyttjande. Ordet stordriftsfördelar 
används, (jämför min undersökning).7

Om folkbibliotek och högskolebibliotek i ny samverkan skriver Nanna 
Ekman och Hanna Sjöberg i en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap från Lunds universitet 2005.8 Uppsatsen tar sin 
utgångspunkt i bibliotekspolitiska förändringar och den  sedan 2005 nytill-
komna paragrafen om bibliotekssamverkan i bibliotekslagen. Författarna visar 
förtjänsterna med samverkan och tar upp tre enskilda fall som illustration, 
varav ett är sambiblioteket i Härnösand. Nämnas bör även en magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå Universitet som behandlar 
just sambiblioteket i Härnösand.9 Här undersöks det samarbetsprojekt som 
1999-2000 resulterade i ett gemensamt  högskole-, folk- och länsbibliotek. 
Författaren har genomfört intervjuer med personal vid respektive bibliotek och 
genom dessa kommit fram till slutsatsen att sammanslagningen i stort sett fallit 
väl ut. I denna undersökning är personalperspektivet framträdande. 

Andra bibliotekssammanslagningar och omorganiseringar har naturligtvis 
genomförts, inte minst under senare år. Integreringen av Spris bibliotek och 
Karolinska institutets bibliotek skedde nästan samtidigt som det första steget i 
SPPB:s omorganisation, det vill säga i och med utgången av 1999. I april 1999 
stod  det klart att Spri ( Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut) skulle 
upphöra kommande årsskifte. Socialdepartementet utsåg KIB till ny huvudman 
för dess bibliotek. Spris var ansvarsbibliotek för hälso- och sjukvårdsfrågor, 
alltså närliggande frågor i jämförelse med dess nya huvudman, KIB. 
Bibliotekets nya namn blev KIB Hälso- och sjukvård. Ansvarsfunktionen kom 

                                                 
6 Kårdal & Melvaer & Saegrov, 1990, s. 6. 
7 Kårdal & Melvaer & Saegrov, 1990, s. 7. 
8 Ekman, Nanna & Sjöberg, Hanna, 2005,  Ett steg längre. Folkbibliotek och högskolebibliotek i ny 
samverkan. 
9 Sundin, Margareta, 1999,  Vinner man helheten med en sammanslagning? En studie av det blivande 
sambiblioteket i Härnösand. Biblioteket invigdes officiellt den 1 feb 2000. 
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att ligga kvar även efter integreringen, och utvecklades nu att tillsammans med 
övriga KIB gälla för medicin i vid bemärkelse.10  

SPPB 
Det material som finns om SPPB:s historia har till stor del Eva Lindmark stått 
för.11 Hon har även undersökt bibliotekets samling och förvärv  med särskild 
tonvikt på den pedagogiska delen av samlingen.  

BIBSAM (Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning) 
gjorde på regeringens uppdrag 1999 en utredning av tänkbara konsekvenser av 
en eventuell sammanslagning av SPPB och SUB.12 Redan 20 år tidigare 
utredde Thomas Tottie SPPB:s framtid.13 Det var i sin egenskap av expert i 
biblioteksfrågor i organisationskommittén för Stockholms högskoleregion som 
Tottie fått uppdraget. Utredningen innehöll olika förslag om SPPB:s framtid 
och Tottie förordade att SPPB organisatoriskt skulle knytas till SUB, som en 
filial.14 Det skulle dock dröja drygt 20 år innan detta realiserades. Till dessa 
båda utredningar återkommer jag i bakgrundskapitlet.  

Helena Kettner skrev 1996 en uppsats som fokuserade på kvaliteten hos 
SPPB.15 I denna diskuteras kvalitetsnivån på bibliotek i allmänhet och SPPB i 
synnerhet och författaren menar att biblioteken måste bli mer kundorienterade. 
Kettners undersökning genomfördes genom intervjuer av SPPB:s personal och 
kunder (hennes ordval). Resultatet av undersökningen är att det stora flertalet 
kunder var mycket positiva till bibliotekets tjänster, men också att man 
generellt sett hade låga förväntningar på bibliotek (i egenskap av en offentlig 
institution) i allmänhet, i jämförelse med andra serviceinrättningar.16  

Marian Dabrowski skriver i en uppsats från Borås om SPPB.17 Noggrannt 
går han igenom den historiska utvecklingen och delar upp SPPB:s histora i 
olika epoker. Dabrowski tittar på bibliotekets förvärvspolicy genom att gå 
igenom nyförvärven inom ämnena psykologi och pedagogik. I och med detta 
gör han också en ämnesprofilanalys och en analys av samlingarna. Framför allt 
                                                 
10 Hansson, Ulla, 2000, ”Kunden i fokus. Spris biblioteks koncept  
för framgång samt integrationsprocessen med den nya arbetsgivaren KIB”, passim. 
11 Eva Lindmark är 1:e bibliotekarie vid SUB. Arbetade tidigare som 1:e bibliotekarie vid SPPB och 
senare PPB. För historiskt material hänvisas till litteraturförteckningen. 
12 Nordin Siebolds, Ulla-Britt, 1999, Konsekvenser av en sammanslagning av Statens psykologisk-
pedagogiska bibliotek med Stockholms Universitetsbibliotek. 
13 Överbibliotekarie vid KIB 1977-78, överbibliotekarie vid Carolina Rediviva 1978-96. Numera 
pensionerad. 
14 Tottie, Thomas, 1979, Utredning och förslag rörande Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 
15 Kettner, Helena, 1996, Förväntad och upplevd kvalitet på bibliotek. 
16 Kettner, 1996, s. 2. 
17 Dabrowski, Marian, Ansvarsbibliotek och forskningen. En fallstudie av SPPB, 1988. 
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undersöks i uppsatsen hur SPPB:s ämnesprofil utvecklats. Han gör i sin 
uppsats ingen avgränsning mot något ämne utan undersöker både psykologi 
och pedagogik. Utgångspunkten är SPPB som eventuellt framtida 
ansvarsbibliotek och dess ställning inom detta system.18  Enligt författaren 
uppfyllde SPPB kraven för ett ansvarsbibliotek långt innan dessa formulerades. 
Redan innan SPPB blev ansvarsbibliotek 1990 var biblioteket också ålagt ett 
nationellt ansvar för sina ämnen. Vid denna tid var systemet med 
ansvarsbibliotek ett sedan några år etablerat system.19  

Anita Söderlund har i en utvärdering av SPPB från 1994 intervjuat forskare 
inom ämnena psykologi och pedagogik som dagligen eller ofta använde sig av 
biblioteket.20 Avsikten var att se hur biblioteksverksamheten kunde förbättras 
för denna grupp. Enligt Söderlunds användarundersökning är det fler 
psykologer än pedagoger som använder biblioteket, något som kommer att 
återkomma i min undersökning.  

Två exempel 
Etnologiska biblioteket, som var ett filialbibliotek inom SUB, stängde sina 
lokaler på Djurgården och flyttade in i lokalerna på Frescati universitetscampus 
sommaren 2001. Etnologiska institutionen hade tillsammans med Etnologiska 
biblioteket legat i de vackra lokalerna i Wicanderska villan (på Djurgården). 
Filialbibliotekarien följde med till huvudbiblioteket, tillsammans med delar av 
samlingen. Den största delen av samlingen (ca 16 000 volymer) övertogs dock 
av Nordiska museet samt Julita Lantbruksmuseums bibliotek. Det var framför 
allt den forskningsaktuella litteraturen som fick ett nytt hem i SUB:s lokaler. 
Orsakerna till flytten av Etnologiska biblioteket var ekonomiska; 1998 hade 
hyresvärden, Nordiska museet, begärt en avsevärd hyreshöjning för kommande 
treårsperiod. Stockholms universitet hade inte möjlighet att satsa de extra 
medel som behövdes till den nya hyresavgiften utan beslutade istället om flytt 
av både institution och bibliotek till universitetsområdet.21  

Sist i sammanhanget vill jag nämna Arbetslivsbiblioteket (ALIB) vars 
samlingar under våren 2007 flyttas över till SUB. I skrivande stund ligger 
arbetet i startgroparna men beslut har fattats om att flytta ALIB:s samlingar till 
SUB. Hela samlingen med undantag av tidskrifter kommer med i flytten. 

                                                 
18 Dabrowski, 1988, s. 15 ff. 
19 Ansvarsbibliotekssystemet skapades vid mitten av 1980-talet och BIBSAM övertog ansvaret för 
systemet  vid sin tillkomst 1988. 
20 Söderlund, Anita, 1994, Kvalitativ utvärdering av SPPB:s verksamhet 1994. 
21 Condé, Marie-Anne, 2002,  ”Panta rhei” ,  s. 40-41. 
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Under juni månad ska Arbetslivsinstitutet till följd av ett politiskt 
nedläggningsbeslut vara ute ur sina lokaler på Vanadisvägen. Initiativet att 
infoga bibliotekets samlingar i SUB kommer i huvudsak från Stockholms 
universitet och efter överenskommelse mellan SUB, ALIB och 
Utbildningsdepartementet kommer SUB ta över hela samlingen, dock ej 
verksamheten som helhet. Materialet kommer hållas ihop som en ”ö” (jämför 
PPB-samlingen sidan 36) och förvaras i magasin. Visst material kommer 
erbjudas andra bibliotek, till exempel KIB vad gäller medicinsk litteratur. 
Någon eller några ur personalen kommer följa med till SUB och arbeta under 
en övergångsperiod (uppskattningsvis ca 2 år). Ca 1800 hyllmeter (tidskrifterna 
bortgallrade) kommer inom kort anlända till och beredas plats på SUB.22

                                                 
22 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
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Teoretiska utgångpunkter 

Domänanalys och dess koppling till mitt ämne 
Domänanalys (eller rättare sagt delar av den) som vi känner den utifrån Birger 
Hjørlands artikel ”Domain analysis in information science. Eleven approaches 
– traditional as well as innovative” från 2002 är min teoretiska utgångspunkt i 
arbetet med denna uppsats. Detta är den teori som redan från början kändes 
självklar för mitt ämnesval. Inte sällan är gränsen hårfin mellan vad som är att 
betrakta som teori och vad som är metod. Detta tror jag gäller i särskilt hög 
grad för domänanalys. Ibland används den som metod, men oftare som teori. 
Att domänanlysen befinner sig någonstans mitt emellan teori och metod är 
klart. Hjørlands artikel diskuterar bland annat vilken typ av kunskap som 
informationsspecialister inom en specifik domän behöver. I elva punkter 
presenteras förslag på hur rätt kompetens här kan uppnås. En ämnesspecialist 
är inte informationsspecialist. Vari ligger skillnaden? Detta utreder Hjørland, 
och jag återkommer till hans resonemang.23  

Min uppsats går i huvudsak ut på att undersöka bibliotekssamman-
slagningens konsekvenser för de doktorander, forskare och lärare i psykologi 
som använder sig av informationsresurser inom ämnet. En av mina hypoteser 
går ut på att informationsförsörjningen  för gruppen delvis ser annorlunda ut 
sedan SPPB försvann. Hur ser informationsstrukturerna ut idag? De 
yrkesgrupper som är knutna till domänen måste därför undersökas, vilket sker i 
det följande.  

Domänanalysens teoribildning ingår i (eller är kanske till och med en 
förlängning av) det sociokognitiva synsättet eller paradigmet. Hjørland vänder 
sig mot det kognitiva synsättet på information och ser domänanalysen som ett 
alternativ till det förra. Domänanalysen representerar en sociokognitiv ansats.24 

                                                 
23 Hjørland, Birger, 2002,  ”Domain analysis in information science. Eleven approaches – traditional as 
well as innovative”, s. 423. 
24 Föreläsning av Per Nyström: Domänanalys - ett metodologiskt alternativ, 2007-01-22. 
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Kontexten måste ges allt större utrymme och betydelse enligt Hjørlands sätt att 
se. Kontextens betydelse för domänen är uppenbar när man läser artikeln från 
2002. Enligt Hjørlands teoribildning är användarna inte i första hand individer, 
utan ”hörande till olika kulturella och sociala strukturer (kunskapsdomäner)”.25 
En domän kan visserligen bestå av individer (som inte är oviktiga) men just i 
sin kontext blir de något mer än individer: de bildar en grupp som har en viss 
domäntillhörighet. En domän kan med detta resonemang förstås som en 
gemenskap, oftast inom en viss yrkesdiciplin. Vissa mönster och beteenden 
utvecklas i en viss domän. Domänen blir överordnad individen och 
sociokulturella aspekter blir med detta synsätt mycket viktiga: inom en viss 
domän är vissa beteenden accepterade och andra inte. Informationsbehov- och 
beteenden styrs i hög grad av dessa sociokulturella faktorer. Om fokus i den 
kognitiva traditionen ligger på subjektet, ligger fokus för domänanalysen 
istället på gruppen eller domänen.26

Jag har valt ut följande fyra av Hjørlands elva punkter för min under-
sökning:  

• Användarstudier (punkt 4) 

• Historiska studier (punkt 6) 

• Dokument- och genrestudier (punkt 7) 

• Epistemologiska studier  (punkt 8) 

Hjørland menar  inte på något sätt att samtliga aspekter ur hans artikel måste 
tas i beaktande, utan tvärtom att man mycket väl kan välja ut de punkter som 
passar det område man undersöker.27 Han ger i sin artikel också förslag på 
vilka punkter som bäst kombineras. Anledningen till att jag valt ut just 
ovanstående punkter att ta fasta på i denna uppsats är att jag ser dem som mest 
relevanta och tillämpliga på min undersökning. Hela min undersökning bygger 
på en användarstudie (punkt 4), som jag  gör ur  en domänanalytisk synvinkel. 
Det domänanalytiska perspektivet är alltså  förankrat i användarstudien.28 Det 
historiska perspektivet (punkt 6) kommer med i bakgrundsteckningen. 
Historiken är mycket schematisk, och kan inte bli annat i en uppsats av detta 
format. Från och med år 2000 redogörs dock mer utförligt för  utvecklingen. 

                                                 
25 Föreläsning av Per Nyström: Domänanalys - ett metodologiskt alternativ, 2007-01-22. 
26 Föreläsning av Per Nyström: Domänanalys - ett metodologiskt alternativ, 2007-01-22. 
27 Hjørland, 2002, s. 442. 
28 Hjørland, 2002, s. 430. 
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Punkt 7 (dokument- och genrestudier) innebär att närmare titta på domänens 
informationsstrukturer, något som inte i och för sig är ett huvudsakligt syfte 
med uppsatsen, men som ändå kommer med i min undersökning eftersom jag 
tittar på hur dessa eventuellt har förändrats i och med biblioteks-
sammanslagningen. Punkt 8 (epistemologiska studier) är enligt Hjørland själv 
den viktigaste punkten som är svår att frångå. Han menar till och med att utan 
den aspekten blir alla övriga punkter ytliga.29 Domänen eller gruppen jag valt 
att studera (forskare verksamma vid Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet) måste definieras utifrån sin epistemologi. Jag kommer göra en 
definition av domänen bland annat utifrån att titta på vad som studeras inom 
psykologiutbildningen, vidare titta på angränsande domäner och psykologi-
domänens viktigaste informationsresurser. Med epistemologiska, eller 
vetenskapsteoretiska, studier avser Hjørland bland annat att ta reda på vilken 
vetenskapsteoretisk grund undersökningsobjektet  har. Han menar att denna 
punkt inom domänanalysen kan erbjuda kunskap om domänens grund.30 Den 
epistemologiska punkten får betydelsefulla konsekvenser för förståelsen för 
domänen i stort.31  

Man kan säga att domänanalysen som teori eller metod erbjuder en 
uppsättning verktyg för bibliotekarier att sätta sig in i ett specialområde eller 
domän utan att för den skull ha vad vi traditionellt sett menar med 
ämneskunskap. Vanligtvis tänker man på specialbibliotek när man tänker sig 
dessa verktyg och genomförandet av de elva punkterna, men faktum är att 
Hjørland själv menar att det egentligen i lika hög grad gäller folkbibliotekarier 
(generella bibliotekarier) som han menar arbetar med egna för yrket specifika 
domäner.32 Mycket kortfattat uppfattar jag domänanalysen i praktiken 
(applicerat på bibliotekarieyrket) som en genväg till kunskap om det 
specialområde det bibliotek man arbetar på har som sin eller sina domäner. Låt 
mig exemplifiera: låt säga att vi har en bibliotekarie som arbetar på ett 
konstbibliotek. Bibliotekarien i fråga har visserligen läst några poäng 
konstvetenskap, men har i huvudsak anställts på grund av sin examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Är det ett problem att vår bibliotekarie 
inte har en examen i konsthistoria? Nej, det är här domänanalysen som verktyg 
kommer in. Trots bristande ämneskunskap kan bibliotekarien genom att göra 

                                                 
29 Hjørland, 2002, s. 435. 
30 Hjørland, 2002, s. 435. 
31 Hjørland, Birger, 1998, ”Theory and metatheory of information science. A new interpretation”, s. 606. 
32 Hjørland, 2002, s. 422. 
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en domänanalys av ämnet konst fungera utmärkt som informationsspecialist 
vid biblioteket. 

Jag är medveten om att ovanstående illustration är en tillspetsad och 
mycket förenklad bild av domänanalysens innehåll, betydelse och användning. 
Framför allt är det en väldigt praktiskt inriktad beskrivning. Som teoribildning 
är domänanalysen naturligtvis betydligt mer komplex. Det känns ändå fruktbart 
att titta på hur man på ett konkret och praktiskt sett i vår profession kan 
använda domänanalysen, eller delar av den. 

De punkter jag då väljer att inte ha med i min undersökning (helt enkelt för 
att de passar mindre bra för min typ av ämne och undersökning) är följande: 

• Produktion av litteraturguider (1) 

• Konstruktion av speciella klassifikationssystem och tesaurer (2) 

• Indexering och återvinningsspecialisering (3) 

• Bibliometriska studier (5) 

• Terminologiska studier (9) 

• Strukturer och institutioner inom vetenskaplig kommunikation (10) 

• Vetenskaplig kognition, expertkunskap och artificiell intelligens (11)33  

Jag kommer som sagt i uppsatsen att definiera psykologidomänen (det vill säga 
den grupp som är föremål för min undersökning). Mina informanter i 
användarstudien är visserligen individer men tillsammans bildar de en grupp. 
Denna grupp kallar jag i undersökningen för  en domän. Jag kommer att 
kortfattat beskriva min domän, och det jag i undersökningen bland annat vill 
komma fram till är hur domänens forskningsmiljö eventuellt förändras genom 
den bibliotekssammanslagning som behandlas i uppsatsen. Olika domäner 
består av olika slags grupper av människor med olika intressen och behov.34 
Psykologidomänen utgörs av de forskare som deltar i domänens aktiviteter. Jag 
har valt att avgränsa domänen till just Stockholmsområdet,  inte minst för att få 
ett hanterbart material att undersöka, men också för att det naturligtvis var 
dessa forskare som drabbades av sammanslagningens konsekvenser.  

Som redan påpekats kommer ingen fullständig domänanalys av 
psykologidomänen göras. Min ambition är däremot att ha ett domänanalytiskt 

                                                 
33 För vidare läsning om samtliga Hjørlands 11 punkter hänvisas till artikeln från 2002. 
34 Föreläsning av Per Nyström: Domänanalys - ett metodologiskt alternativ, 2006-03-06. 
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perspektiv när jag försöker förstå de processer som jag i det följande ska 
beskriva. 

 Definition av domänen 

Utbildning inom domänen 
Sedan 1953 är psykologi ett självständigt akademiskt ämne vid Stockholms 
universitet (dåvarande Stockholms Högskola). I Sverige var ämnets koppling 
till pedagogik från början stark (pedagogik blev akademiskt ämne tidigare än 
psykologi: i Uppsala redan 1909 och  i Stockholm 1937). 

Vid Psykologiska institutionen i Stockholm kan man läsa antingen 
fristående kurser i psykologi eller studera på psykologprogrammet i fem år. 
Dessutom finns en psykoterapiutbildning (som kan sägas vara en slags 
fristående fortsättningskurs) med två inriktningar, en mot KBT (kognitiv 
beteendeterapi) och en mot PDT (psykodynamisk terapi) .35  

Utbildningen har stor bredd vad gäller de olika delmomenten som ingår; 
personlighets- och socialpsykologi, perceptionspsykologi, kognition, 
gruppdynamik, kognitiv beteendeterapi, biologisk psykologi, 
organisationspsykologi och barn- och ungdomspsykologi för att  nämna några 
kurser och inriktningar. 

Forskning 
Psykologiska institutionen bedriver betydande forskning inom många och 
skiftande områden. Institutionen har ett stort antal forskare och doktorander. 
Det finns sex olika forskningsavdelningar inom domänen, uppdelade på 
följande områden:  

• Arbets- och organisationspsykologi 

• Biologisk psykologi 

• Klinisk psykologi 

• Kognitiv psykologi 

• Perception och psykofysik 

• Personlighets- social- och utvecklingspsykologi.36  

                                                 
35 Psykologiska institutionen (SU),  http://www.psychology.su.se/education/index.html. 
36 Psykologiska institutionen (SU),  http://www.psychology.su.se/divisions/index.html. 
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Informanterna i användarstudien (som presenteras på sidan 40) forskar om allt 
från konsekvenser av kronisk smärta till experimentell estetik, vilket visar på 
ämnets bredd. 

Angränsande domäner 
Psykologi räknas till samhällsvetenskaperna. Ämnet har flera olika teoretiska 
inriktningar eller skolor. Gränsen för psykologi är svår att dra då det är ett brett 
och i många fall tvärvetenskapligt ämne.  

Det finns ett antal domäner som på olika sätt gränsar till 
psykologidomänen, och jag nämner här endast ett fåtal. Psykiatrin kan sägas 
vara en angränsande domän då den har samma studieobjekt som psykologin. 
Den vilar dock på en helt annan grund, nämligen den medicinska eller 
naturvetenskapliga. Sociologin är en annan angränsande domän och de båda 
fälten går in i varandra (notera till exempel socialpsykologi). Utgångspunkten 
är att det är människan som studeras i sin miljö. Där psykologin intresserar sig 
för individen fokuserar sociologin mer på gruppen. Pedagogik är som redan 
antytts ytterligare en angränsande domän. Jämför till exempel 
inlärningspsykologi som ju redan i namnet antyder ett släktskap med 
pedagogiken. Som vi kommer se så delade dessa två domäner (i Stockholm) 
hus  vad gäller böcker, tidskrifter och andra informationsresurser, fram till 
flytten av SPPB/PPB 2003.  

Några för domänen viktiga informationsresurser 

PsycINFO 
Denna databas uppger flera av informanterna att de använder sig av dagligen 
eller regelbundet (genom SUB). Producent är the American Psychological 
Association (APA). Inga fulltexter finns.  

PsycARTICLES 
Denna fulltextdatabas tillhandahålls även den av SUB. Här finns artiklar ur 53 
tidskrifter publicerade av APA, Educational Publishing Foundation, Canadian 
Psychological Association och Hogrefe & Huber. Materialet är från 1985 och 
framåt. 
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PsycBOOKS 
Även detta är en fulltextdatabas som finns tillgänglig via SUB. Texterna 
kommer från 750 av APA:s monografier. Materialet är från 1950 och framåt.37

Tidskrifter 
Psykologiämnet är överlag tidskriftstungt. SUB tillhandahåller  ca 300 
tidskrifter/e-tidskrifter inom ämnet. Flera av informanterna anger tidskrifter 
som ett av sina viktigaste verktyg.  

Substansen och Libris 
Även Substansen, SUB:s lokala katalog för sökningar av böcker, tidskrifter, 
artiklar, samt även den nationella katalogen Libris anges av flera informanter 
som viktiga arbetsredskap.38

                                                 
37 Stockholms universitetsbibliotek,  http://www.sub.su.se/startasok/amnesoversikt.aspx?id=91  
(noten avser samtliga tre beskrivna databaser). 
38 till exempel Britta 2007-02-02. 
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Syfte och frågeställningar 

Den empiriska undersökningen riktas framför allt in på konsekvenserna av 
ovan nämnda  sammanslagning. En del av undersökningen ägnas åt att 
beskriva omorganiseringen som sker i två steg. Syftet med uppsatsen är dels att 
beskriva sammanslagningens förlopp och orsaker, dels att undersöka 
konsekvenserna av sammanslagningen samt utröna för- och nackdelar av 
densamma ur ett användarperspektiv. Detta görs i form av en användarstudie. 
Användargruppen presenteras längre fram. Fyra år har passerat och då någon 
uppföljning av sammanslagningen inte gjorts kan detta vara på sin plats. 

Mina frågeställningar är följande:  

• Vilka var orsakerna till sammanslagningen mellan SPPB och SUB? 

• Ser informationsförsörjningen annorlunda ut för användargruppen 
sedan SPPB försvann och i så fall hur?  

• Vilka är sammanslagningens huvudsakliga fördelar?  

• Vilka är dess huvudsakliga nackdelar? 

• Hur fungerar SUB:s informationsdisk för domänen i jämförelse med 
SPPB? 

• Vad har hänt med referenssamtalen inom ämnet psykologi sedan 
sammanslagningen?  

Avgränsning 

Fokus i undersökningen ligger  som sagt på orsakerna till och konsekvenserna 
av sammanslagningen. En kortfattad och schematisk historik kommer med som 
en bakgrund till dagens situation. Jag har valt att ha en slagsida mot ämnet 
psykologi i undersökningen. Detta dels för ytterligare avgränsnings skull, dels 
för att det känns mest aktuellt att titta på förändringen för området psykologi i 
och med SPPB:s stängning. Både Lärarhögskolan (LHS) och SUB är ”stora” 
på ämnesområdet pedagogik och förändringen påverkade psykologilåntagarna 
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mest. Det var också från detta håll de starkaste reaktionerna kom, menar flera 
av de intervjuade bibliotekarierna.39 SPPB hade som vi snart kommer att se 
markant fler låntagare inom psykologi än inom pedagogik.  De senare har ju 
dessutom som vi sett både LHS och SUB som ”sina” specialbibliotek. 
Psykologiska institutionen ligger kvar i Kräftriket, det vill säga det är där de 
forskare, lärare och doktorander jag intervjuat fortfarande sitter rent 
geografiskt.  Även Pedagogiska institutionen ligger i samma område. En 
vinkling mot psykologiämnet känns befogad då jag tror det är här det går att 
renodla och dra slutsatser av  utvecklingen.  Inte minst  för att få en hanterbar 
mängd data och informanter har det varit viktigt att göra denna vinkling och 
avgränsning. Jag vill alltså återigen poängtera att jag inte alls berör 
pedagogikdelen av SPPB i min undersökning.  

Mitt perspektiv kommer vara sjuårigt, det vill säga jag kommer egentligen 
inte gå längre tillbaka än till 2000. Detta perspektiv tror jag kan vara fullt 
tillräckligt för ett forskningsbibliotek av det här slaget och för den här typen av 
uppsats. Naturligtvis kommer jag som redan nämnts mycket schematiskt teckna 
en kortfattad historik som bakgrund. 

Jag kommer heller inte beröra SPPB:s funktion i rollen som 
ansvarsbibliotek för psykologi och pedagogik mer än ganska ytligt. Detta som 
ytterligare en sätt att avgränsa och snäva in mitt undersökningsområde. Just om 
SPPB:s roll som ansvarsbibliotek finns ganska mycket material publicerat, 
varför jag i min uppsats endast kort berör detta. Detsamma gäller alltså för 
historiken och samlingen som endast berörs mycket översiktligt. 

                                                 
39 Samtal med bibliotekarier vid SUB. 
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Metod och källmaterial 

Min utgångspunkt är det kvalitativa forskningsperspektivet och metoderna 
ryms under paraplybegreppet hermeneutik. Kjeldstadli beskriver den 
hermeneutiska forskningsmetoden som en ständig fram- och tillbakakoppling 
mellan ursprungshypotesen och nyvunnen forskningsinsikt. ”Man tolkar 
materialet genom de inledande frågor, utgångskategorier, idéer eller aningar 
man har”.40   Hermeneutiken är läran om tolkning och  innebär ett tolkande av 
material, skrift såväl som tal, för att bekräfta eller omkullkasta hypoteser och 
aningar. Med det kvalitativa perspektivet hoppas jag nå en djupare förståelse 
av den process jag undersöker. Vad gäller kvantitativ forskning finns klara 
riktlinjer för tillvägagångssätten. Vad gäller den kvalitativa forskningen 
däremot är det inte lika självklart. Det handlar om analys och tolkande utifrån 
icke exakta mätverktyg.  

Eftersom jag undersöker en specifik företeelse har fallstudien som metod 
tillämpats. Denna metod fokuserar på en enda situation (eller ett enda fall) och 
belyser samspelet mellan för fallet viktiga och kännetecknande faktorer.41 
”Kvalitativa fallstudier definieras som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning 
och analys av en enda enhet eller företeelse.”42 Detta tycker jag på ett bra sätt 
beskriver det sätt på vilket jag arbetat med denna undersökning. 

Jag har rent konkret genomfört kvalitativa intervjuer, dels i form av en 
användarstudie av domänen forskare vid Psykologiska institutionen, och dels 
genom intervjuer eller samtal med ett antal bibliotekarier. Jag ser 
användarstudien som det mest centrala i undersökningen. 

Användarstudie 
Huvudsyftet med uppsatsen har som redan angetts varit att undersöka 
konsekvenserna av sammanslagningen, ur ett användarperspektiv. Detta görs 

                                                 
40 Kjeldstadli, Knut, 1992, Det förflutna är inte vad det en gång var,  s. 125. 
41 Merriam, Sharon B,  1994, Fallstudien som forskningsmetod,  s. 24-25. 
42 Merriam, 1994,  s. 29. 
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genom en användarstudie som rent konkret innefattat tio stycken e-
postintervjuer. Gruppen som ingår i användarstudien är forskare vid 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Informanterna är 
utvalda efter kriteriet att de använt sig av SPPB under den tid biblioteket fanns 
och idag fortfarande är verksamma inom psykologidomänen, och nu istället 
använder SUB:s resurser. Detta naturligtvis för att få fram ett jämförande 
perspektiv. Hur gör dessa användare idag för att tillfredställa sitt informations-
behov? Fungerar SUB:s informationsdisk på ett tillfredsställande sätt eller har 
de hittat andra kanaler för informationssökning?  

Jag har utgått från Jan Trosts och Steinar Kvales intervjuböcker när jag 
förberett mina intervjuer.43 Dessutom har Malin Sveningssons bok om metoder 
för Internetforskning använts.44 Att göra intervjuer över nätet är ett 
förhållandevis nytt sätt att arbeta, men jag tycker man kan översätta 
resonemangen från Kvale och Trost till metoden med e-postintervjuer med 
vissa modifikationer. Anledningen till att jag valt att göra intervjuer över 
Internet är flera; jag är övertygad om att det skulle varit svårt att få forskarna 
att ställa upp om det hade handlat om inbokade, mer tidskrävande möten. 
Genom denna metod kan de istället själva bestämma när de svarar på 
intervjufrågorna. Många av dem har spontant angett  att de ställer upp just för 
att det är via e-post och på så vis kräver en relativt liten insats från deras sida. 
Visserligen innebär det en ansträngning från informantens sida att läsa 
intervjufrågor och skriftligen besvara dessa.45 Detta ”problem” har jag dock 
försökt eliminera genom att tänka över formatet på min användarstudie. Den 
ger både utrymme för att breda ut sig och framför allt formulera sig helt fritt, 
men tar samtidigt inte så många minuter att svara på. Informanten kan svara på 
frågorna när det bäst passar och formulera sig i lugn och ro. En nackdel med 
metoden skulle kunna vara att man eventuellt förlorar  den kontakt och det 
förtroende som kan uppstå i en ”vanlig” intervju om allt stämmer. Jag tycker 
dock det har fungerat över förväntan och i vissa fall har en fördjupande 
korrespondens uppstått.  

När man väljer mellan att genomföra ”klassiska” intervjuer eller e-
postintervjuer tror jag det är viktigt att ställa sig frågan om vilken typ av 
kunskap man är ute efter; om det är viktigt med saker som ansiktsuttryck, 

                                                 
43 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer  och Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun. 
44 Sveningsson, Malin & Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus, 2003, Att fånga nätet. Kvalitativa metoder 
för internetforskning. 
45 Sveningsson & Lövheim & Bergquist, 2003, s. 92. 
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kroppsspråk och pauser eller inte. I mitt fall och för mitt undersökningsområde 
har det inte varit det. Dessutom har denna metod varit smidig och tids-
besparande även för mig. Ytterligare en fördel med att få svaren i skrift är att  
risken för missförstånd och felciteringar minimeras. En stor fördel med e-
postintervjuer är att dokumentationen av intervjun sker direkt och per 
automatik. Man slipper alltså transkriberingsmomentet, får mer genomtänkta 
svar samt slipper den anspänning som kan uppstå för båda parter i en 
intervjusituation.46  

Samtal med bibliotekarier 
Sex bibliotekarier idag verksamma vid SUB, men tidigare anställda i olika 
befattningar på SPPB/PPB, har på olika sätt bidragit med kunskap och 
erfarenheter om sammanslagningen. Till skillnad från intervjuerna som ingår i 
användarstudien, redovisas inte intervjuerna med bibliotekarierna i ett separat 
avsnitt. Istället är meningen den att bibliotekarierna kommer till tals löpande 
genom hela uppsatsen, för att förstärka och belysa vissa skeenden och 
påståenden. Jag ser därför bibliotekarierna snarare som källor än som 
informanter i undersökningen.  

Min tanke i arbetet med denna metod har varit att försöka få intervjuerna 
med bibliotekarierna att bli mer som samtal (snarare än strikta intervjuer) då 
detta förhållningssätt ofta ger bättre respons. Jag tror detta tillvägagångssätt är 
lämpligt för att låta informanten styra samtalet och på så vis inte gå miste om 
relevant information. Följande utdrag beskriver väl hur samtalen med några av 
bibliotekarierna gått till:  

I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap: det rör sig bokstavligen 
om ett samspel, om ett utbyte av  synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 
ämne av gemensamt intresse.47

I några fall har jag genomfört ”klassiska” ostrukturerade intervjuer, i andra fall 
har vi fört ett ganska informellt samtal. I ytterligare ett par fall har 
korrespondensen skett genom e-post. Frågorna som ställts har heller inte varit 
samma till samtliga bibliotekarier utan varierat efter bibliotekariernas roll och 
funktion, då och nu.  Att jag intervjuat ett relativt stort antal (i förhållande till 
SPPB/PPB:s storlek) bibliotekarier är helt medvetet och ett utslag av att jag 
                                                 
46 Sveningsson & Lövheim & Bergquist, 2003, s. 92. 
47 Kvale, 1997, s. 21. 
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tror jag på detta sätt bäst får fram en mångsidig bild av företeelsen jag 
undersöker och därmed också en mer ”sann” bild. Om intervjusamtalets 
förmåga att fånga olika personers uppfattning om ett ämne skriver bland annat 
Kvale.48 Vikten av att ett förtroende byggts upp och funnits mellan mig och 
bibliotekarierna har varit tydlig. Mitt ämne är ju delvis lite känsligt och ett 
ömsesidigt förtroende har därför varit av yttersta vikt. Att den första kontakten 
skapar en vilja till fortsatt samtal är självklart viktigt.49 Syftet med dessa samtal 
eller intervjuer har varit att nå en djupare kunskap om fallet SPPB samt även 
att få fram bibliotekariernas bild av sammanslagningen.  Jag har byggt upp 
teman att tala kring istället för direkta frågor. Intervjuerna faller därför  under 
kategorin ”halvstrukturerade” eller ”ostrukturerade”. Med detta avses att de 
befinner sig mitt emellan det öppna samtalet och ett strukturerat 
frågeformulär.50

Då några av de intervjuade bibliotekarierna önskat vara anonyma, har jag 
bestämt mig för att avidentifiera samtliga och referera till hela gruppen vid 
citat och referat i notapparaten. I källförteckningen framgår dock vilka de är 
eftersom jag ändå ser det som viktig information att presentera. 

Källmaterial 
Källmaterialet består av intervjumaterial från användarstudien, material från 
samtal, intervjuer och korrespondens med bibliotekarier samt interna dokument 
från SUB. För övrig litteratur hänvisas till litteraturförteckningen.  

                                                 
48 Kvale, 1997, s. 14. 
49 Trost, 2005,  s. 62. 
50 Kvale, 1997,  s. 32. 
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Bakgrund 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) var specialbibliotek för 
ämnena psykologi och pedagogik under mer än 100 år. Biblioteket låg sedan 
1982 i grannhuset till Psykologiska institutionens lokaler  på Frescati Hagväg 
(i det så kallade Kräftriket), någon kilometer från Frescati campusområde och 
universitetets huvudbyggnad. Bibliotekets historia går dock tillbaka ända till 
1885 och vid denna tid hette det bara  Pedagogiska biblioteket. Detta hade 
öppnats på initiativ av Stockholms läraresällskap och riktade sig i huvudsak till 
lärare och blivande lärare. Litteraturen var som hörs på namnet pedagogisk och 
behandlade frågor om undervisning och uppfostran samt även skolböcker. På 
1950-talet kopplades biblioteket organisatoriskt till det Psykologisk-
pedagogiska institutet och det var alltså nu som psykologiämnet trädde in. Det 
var från och med denna tid som biblioteket delvis ändrade inriktning i och med 
att psykologiämnet inkluderades. 1959 fick SPPB sitt namn och blev dessutom 
en egen myndighet, vilket det förblev till 2000.51

Från början låg SPPB inrymt i Skolöverstyrelsens källarlokaler på 
Hantverkargatan på Kungsholmen i Stockholm, men flyttade år 1965 till 
Hagagatan vid Odenplan. Under 1960-och 70-talen utökades verksamheten 
stadigt och fortsatte därefter att göra det.52 Antalet tjänster var 1961 två  
personer och 1990 18 personer (16,75 tjänster).53 1982 flyttade alltså SPPB till 
Frescati Hagväg i området Kräftriket/Brunnsviken. Från början planerades för 
att SPPB skulle inrymmas i Universitetsbibliotekets nya lokaler (som 
beräknades stå klara 1981/82)  men så blev det nu inte.54 Istället erbjöds före 
detta Skogsbibliotekets lokaler på Frescati Hagväg. Närmaste granne i de nya 

                                                 
51 Nordin Siebolds, 1999,  s. 11. 
52 Tottie, 1979,  s. 44. 
53 Nordin Siebolds, 1999, s. 7. 
54 Lindmark, Eva, 2002,  ”Framväxten av biblioteket i psykologi och pedagogik”, s. 77. 
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lokalerna var Psykologiska institutionen.55 SPPB:s föreståndare genom tiderna 
har varit Greta Eriksson56 (1925-1960), Elin Ekman57 (1961-1985), Thomas 
Lidman58 (1985-1992) och Eva Trotzig59 (1992-2000).  

SPPB/PPB var under åren 1990-2003 ansvarsbibliotek för ämnena 
psykologi och pedagogik, vilket innebar ett nationellt ansvar för 
informationsförsörjningen inom sina ansvarsämnen. I uppdraget låg en 
betoning på ett nationellt ansvar, det vill säga lokala användare skulle inte 
prioriteras utan man skulle se till hela landets behov. SPPB var unikt såtillvida 
att det hade uppdraget som ansvarsbibliotek utan att ha någon universitets-
förankring. Sedan 2003 ligger ansvarsuppdraget för psykologi och pedagogik 
på Göteborgs universitetsbibliotek.  

SPPB har alltså försvunnit som special- och ansvarsbibliotek i och med 
sammanslagningen med SUB. Själva samlingen finns dock kvar.  

Bibliotekets existens  har under årens lopp vid ett flertal tillfällen varit 
hotad och förslag om att integrera biblioteket med Stockholms 
universitetsbibliotek har varit aktuella flera gånger.60 Åren 2000-03 fungerade 
det som ett filialbibliotek till SUB (och hette under denna tid PPB) och sedan 
2003 är SPPB helt integrerat med SUB. Den stora förändringen för låntagarna 
skedde 2003 då SPPB stängde sina lokaler i Kräftriket och samlingen flyttades 
till SUB. Studenter och anställda vid respektive institution vid Stockholms 
universitet var bibliotekets största enskilda användargrupp.61  

Chef för SPPB vid tiden för sammanslagningen var som vi sett Eva Trotzig 
och chef för PPB, det vill säga filialbiblioteket 2000-03, var Lennart Eklind.  

SPPB:s samling 
SPPB förvärvade i stort sett all svensk litteratur i ämnena psykologi och 
pedagogik, bland annat omfattande samlingar av  läroböcker och skrifter som 
varit styrande för den svenska skolans utveckling. Därtill förvärvades en 
ansenlig mängd utländsk litteratur. I biblioteket deponerades också Svenska 
psykoanalytiska föreningens specialsamling samt en samling tillhörande  
                                                 
55 Lindmark, 2002, s. 78. 
56 Hustru till Ruben Eriksson, överbibliotekarie vid KIB under många år. 
57 Detta var en mycket expansiv period i bibliotekets historia, vilket bland annat märks på att 
personalstyrkan  utökades från två till femton personer. 
58 Senare chef för SUB (från 1992) och sedemera Riksbibliotekarie. 
59 Trotzig gick vid tiden för den första omorganiseringen 2000 vidare till LHS, först som chef för 
biblioteket där, senare som Fil Dr  och lektor i pedagogik. 
60 Kettner, 1996,  Förväntad och upplevd kvalitet på bibliotek. SPPB ur ett kundperspektiv, s. 7. 
61 Totttie, 1979,  s. 97. 
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Sällskapet  för parapsykologisk forskning. Delar av SPPB:s samling var gåvor 
från exempelvis forskare inom respektive ämnen som gått ur tiden. 
Bokbeståndet var mycket omfattande och en väsentlig del bestod av tidskrifter.  

Större delen av SPPB:s bestånd förvarades i magasin och var inte 
tillgängliga för låntagarna. Endast tre procent av beståndet stod i öppen 
samling.62 Som låntagare  kunde man därför beställa fram material  flera 
gånger per dag.  

På SPPB tillämpades inte SAB-klassificering då en mer finfördelad 
indexering av naturliga skäl krävdes. Man använde istället ämnesord. Från 
början användes dock en kombination av SAB och ämnesord men från och 
med  1986 användes enbart ämnesord.63 Detta förenklade betydligt för 
låntagarna som ju vanligtvis inte behärskar SAB-systemet. Man katalogiserade 
både i Libris och den lokala databasen och beståndet var från 1990-talet 
sökbart i Libris. Gallring skedde inte på SPPB, eftersom man ansåg det vara av 
stor vikt att bevara allt förvärvat material. Målet vad gäller förvärvsaspekten 
beskrivs i årsredovisningen för budgetåret 1998 på följande sätt: 

Förvärvet är inriktat på att täcka ett kvalificerat behov av litteratur i psykologi, pedagogik 
och folkbildsforskning. Tidskrifter kan tillhandahållas som traditionella pappersutgåvor 
eller som on-linetidskrifter. Ambitionen för denna avdelning är att svara mot de krav 
kvalificerade användare ställer. När det gäller läromedel är ambitionen att ha en 
fullständig samling svenska skolböcker.64

Inför 1998 skars dock antalet tidsskriftsprenumerationer kraftigt ned. 
Biblioteket hade 668 titlar 1998 mot 860 titlar året innan.65 Även bokförvärvet 
minskade från och med detta år.66  

Bibliotekets karaktär och funktion 
SPPB vände sig till alla som behövde litteratur inom ämnena psykologi och 
pedagogik. De lokala användarna (det vill säga de inom Stockholmsregionen) 
stod dock för två tredjedelar av antalet lån.67 Detta trots att biblioteket var en 
resurs för hela landet  i och med sin ställning som ansvarsbibliotek. Enligt Eva 
Trotzig var bibliotekets främsta målgrupp forskare, men hon använder då en 

                                                 
62 Nordin Siebolds, 1999,  s. 11. 
63 Lindmark, Eva, 1992, ”SPPB förr och nu”, s. 22. 
64 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, 1998, s. 8. 
65 Nordin Siebolds, 1999,  s. 11. 
66 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, 1998, s. 9. 
67 Kettner, 1996, s. 38. 
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vidgad betydelse av begreppet forskare, nämligen likaväl en student som 
skriver en B-uppsats som en doktorand som skriver på sin avhandling.68 Även 
Eva Lindmark menar att biblioteket främst vände sig till forskare och 
studerande inom ämnena psykologi och pedagogik, men poängterar också att 
att det fanns  användare som inte alls var knutna till den akademiska världen.69 
Detta framstår ibland som lite av ett dilemma för SPPB; det nationella 
uppdraget som var bibliotekets övergripande mål i teorin krockade med ett i 
praktiken övervägande nyttjande av lokala användare, inte minst från 
universitetet. Detta trots att ingen organisatorisk koppling mellan universitetet 
och SPPB fanns.70  

SPPB:s personal hade en unik kombination av yrkes- och ämneskunnande 
och  samlingarna inom respektive ämnen var som vi sett mycket tillfred-
ställande och omfattande. I praktiken, och inte minst på grund av bibliotekets 
geografiska läge, tog forskarna för vana att använda sig av SPPB, trots att det 
alltså inte hörde till universitetet. Uttryckt i siffror såg fördelningen för 1999 ut 
så att omkring 78 procent av låntagarna var studerande och omkring 17 procent 
var forskare.71 Psykologiämnet var i besökssiffror uttryckt det markant 
dominerande; tre gånger fler besök var från psykologilåntagare än från 
pedagogiklåntagare.72 Man försökte från bibliotekets håll möta behoven både 
från forskar- och studenthåll och från världen utanför universitetet. Mot slutet 
av 1990-talet hade man vid SPPB tillgång till en rad databaser och e-tidskrifter. 
Mediebeståndet var vid årsskiftet 1998-99 297 376 band.73 Förutom 
expediering av lån och andra sedvanliga biblioteksuppgifter bestod en stor och 
viktig del av arbetet på SPPB av att besvara ett stort antal referensfrågor; över 
disk, per telefon eller brevledes.74 I målet för budgetåret 1998 står det att: 

Informationsverksamheten är specialiserad på de ämnen som biblioteket sysslar med. 
Målet är att all personal som tjänstgör i låneexpeditionen skall kunna ge varje användare 
adekvat hjälp. Detta innebär att personalen måste behärska såväl psykologi- som 
pedagogikämnena, både vad gäller periodika, monografier och datoriserad information.75

                                                 
68 Kettner, 1995, s. 330. 
69 Lindmark, 1992  s. 22. 
70 Nordin Siebolds, 1999,  s. 13. 
71 Årsberättelse verksamhetsåret 1999, 1999, s. 8. 
72 Årsberättelse verksamhetsåret 1999, 1999, s. 13. 
73 Nordin Siebolds, 1999 s. 11. 
74 Lindmark, 1992, s. 22. 
75 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, 1998, s. 10. 
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En allmän synpunkt som framkom i en utvärdering av SPPB 1994 var att 
användarna tyckte öppettiderna var snåla och dessutom krångliga att hålla reda 
på då de var oregelbundna.76 SPPB höll öppet 10-16 på vardagar, dessutom 
hade man öppet 16-18 på tisdagar och torsdagar. Lördag och söndag höll man 
stängt.  

SPPB var en egen myndighet och dess verksamhet var anslagsfinansierad. 
Därtill kom en del externa medel för vissa projekt, framför allt från 
KB/BIBSAM.77 SPPB skulle som vi sett fungera  som en allmän resurs för hela 
landet. Kursböcker för studenter inom berörda ämnen hade man däremot inte, 
detta ansvar låg på SUB. Man gjorde mycket fjärrlån, både in till biblioteket 
men framför allt ut från SPPB. Att SPPB rent geografiskt låg granne med 
Psykologiska institutionen gjorde som redan visats att visst samarbete uppstod 
mellan de två, men rent formellt fanns alltså inga band. SPPB skulle vara ett 
specialbibliotek för sina ansvarsämnen men målgruppen var alla i behov av 
informationsresurser inom dessa. Som redan påpekats ligger implicit i detta en 
viss ambivalens; i ansvarsbiblioteksfunktionen ligger att ”förbättra och 
effektivisera informationsförsörjningen inom områdena forskning, utveckling 
och högre utbildning.”78 Samtidigt var SPPB det enda ansvarsbibliotek som 
inte hade någon formell koppling till ett universitet eller en högskola. Detta till 
trots kom den största användargruppen från universitetet. Parallellt med detta 
fanns då det nationella uppdraget som skulle tillgodoses. 

Målet för SPPB:s verksamhet formuleras i regeringens regleringsbrev för 
budgetåret 1998 på följande sätt:  

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek skall med beaktande av förutsättningarna inom 
respektive område, samla, beskriva, bevara och tillhandahålla svenska och utländska 
skrifter samt annat informationsmaterial inom sina ämnesområden.79

1979 års utredning 
Redan 1976 beställde regeringen, av organisationskommittén för Stockholms 
högskoleregion,  en översyn av SPPB utifrån aspekterna av dess ”uppgifter, 
ställning och institutionella organisation inom högskolan i Stockholm”.80 Av 
                                                 
76 Söderlund, Anita, 1994,  s. 5. 
77 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, 1998 s. 7.  
KB/BIBSAM finansierade ansvarsbibliotekens specialprojekt samt projekt rörande till exempel utgående 
fjärrlån och vissa Internet-relaterade projekt. 
78 BIBSAM, http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/allmaent.htm. 
79 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, 1998, s. 6. 
80 Tottie, 1979,  s. 5. 
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olika anledningar var utredningen inte klar förrän 1979. Vid denna tid hade 
SPPB sina lokaler på Hagagatan i Stockholm men en flytt därifrån var  på 
planeringsstadiet. SUB och hela universitetsområdet på Frescati var vid tiden 
för denna utredning också på planeringsstadiet. SPPB var som tidigare nämnts 
från början tänkt att inrymmas i samma lokaler som SUB när detta öppnade 
1982.81 Planerna ändrades dock och beslut fattades istället att förlägga SPPB 
till Skogsbibliotekets före detta lokaler på Frescati Hagväg, över 
Roslagsvägen, någon kilometer från campusområdet. Här skulle också 
universitetets institutioner för pedagogik och psykologi placeras.82 Efter en 
gedigen genomgång av bland annat SPPB:s historik och uppgifter samt tidigare 
utredningar83 urskiljde Tottie tre alternativ för bibliotekets framtid. Dessa var: 

1. SPPB integreras helt både vad personal och samlingar beträffar med 
universitetsbiblioteket. Fördelarna med detta alternativ skulle vara 
samordning av resurser, lokalmässiga som personella. 

2. SPPB bibehålles som ett fristående specialbibliotek direkt underställt 
Utbildningsdepartementet. Fördelarna med alternativ 2 skulle vara att 
SPPB:s ställning som specialbibliotek för sina respektive ämnen 
bibehålles. 

3. SPPB knyts till SUB och får en ställning som fristående filialbibliotek. 
Fördelarna med detta sista förslag var enligt Tottie att  biblioteket 
skulle behålla sin självständighet och placering men åtnjuta de fördelar 
det innebär att inordnas i en större organisation.84 

Av de tre här skisserade alternativen var det nummer två och tre som Tottie såg 
som de bästa och det blev i slutresonemanget nummer tre som han förordade i 
sitt förslag till regeringen.85  Han sa angående förslaget att göra SPPB till 
filialbibliotek att ”konstruktionen är avsedd att tillgodose såväl behovet av en 
god lokal samordning som SPPB:s karaktär som nationellt specialbibliotek 
inom ämnesområdena psykologi och pedagogik.”86 Enligt Tottie borde den 
planerade flytten till Frescatiområdet också leda till ett organisatoriskt 

                                                 
81 Tottie, 1979,  s. 91 ff. 
82 Tottie, 1979,  s. 94. 
83 SPPB:s framtid och organisatoriska status har utretts (om än ej lika utförligt) vid fler tillfällen än de två 
jag här tar upp, bland annat 1966, 1970, 1974. För vidare läsning om dessa se Tottie, 1979 s. 6. 
84 Tottie, 1979,  s. 100-104. 
85 Tottie, 1979,  s. 104. 
86 Tottie, 1979,  s. 109. 

 28



samgående mellan SPPB och SUB.87  ”Sammanfattningsvis kan sägas att 
planerna på att lokalisera SPPB till Frescatiområdet talar för en ökad 
samordning även på det organisatoriska planet” var Totties avslutande ord i 
utredningen från 1979.88 Hans förslag hörsammades dock inte från statsmakten 
och SPPB skulle finnas kvar som egen myndighet i ytterligare cirka 20 år. 

1999 års utredning 
I Regleringsbrevet för budgetåret 1999 ålade regeringen BIBSAM att utreda 
möjliga  konsekvenser av en sammanslagning mellan SPPB och SUB. 
Uppdraget var formulerat på följande sätt: 

Kungl. Biblioteket (BIBSAM) skall utreda vilka konsekvenser en sammanslagning av 
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) och Stockholms universitetsbibliotek 
skulle kunna få framför allt vad gäller SPPB:s roll som ansvarsbibliotek. Analysen skall 
vara bred, och beröra frågor om såväl samlingar som personal, ekonomi och lokaler. 
Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 maj 1999.89

I BIBSAM-utredningen skisserade Ulla-Britt Nordin Siebolds fyra 
organisationsmodeller för SPPB, varav hon såg två som möjliga framtida vägar 
för biblioteket. Modellerna var: 

1. SPPB kvarstår som offentligt specialbibliotek och som självständig 
myndighet med egen styrelse under utbildningsdepartementet. 

2. SPPB inlemmas totalt, det vill säga såväl organisatoriskt som 
lokalmässigt, i Stockholms universitetsbibliotek. 

3. SPPB inlemmas organisatoriskt men ej lokalmässigt i Stockholms 
universitetsbibliotek. SPPB blir ett filialbibliotek inom SUB:s 
organisationoch ligger kvar i nuvarande lokaler. 

4. SPPB organiseras, i likhet med Svenska barnboksinstitutet, som en 
stiftelse med Stockholms universitet eller Kungl. Biblioteket som 
tillsynsmyndighet.90 

Nummer ett och tre var de alternativ Nordin Siebolds ansåg vara de bästa. Det 
ena innebar att biblioteket skulle förbli en egen myndighet och även att 
                                                 
87 Nordin Siebolds, 1999,  s. 4. 
88 Nordin Siebolds, 1999, s. 14. 
89 KB,  ur Regleringsbrev för budgetåret 1999, http://www.kb.se/Reglbrev.htm.
90 Nordin Siebolds, 1999,  s. 19. 
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ansvarsbiblioteksfunktionen skulle ligga kvar. Man skulle enligt denna linje  
utan samgående ändå skapa ett nära samarbete mellan SPPB och universitetet, 
både med berörda institutioner och med SUB. Detta dels för att förbättra 
servicen till användarna vid universitetet och för att undvika dublettinköp till 
biblioteken.91 Den andra tänkbara vägen som utredaren såg för SPPB:s del var 
ett organisatoriskt samgående med SUB. Biblioteket skulle enligt denna linje 
ligga kvar i lokalerna på Frescati Hagväg och vara en filial till SUB. 
Funktionen som ansvarsbibliotek skulle också kvarstå.92 Detta var alltså samma 
linje som Tottie förordat 20 år tidigare och det blev som vi snart ska se också 
den linje regeringen beslutade sig för.  

I utredningen från 1999 har SPPB:s personal och styrelse samt prefekterna 
för berörda institutioner tillfrågats om sina synpunkter på en eventuell 
omorganisation. Vad gäller styrelsens åsikter så var de inte helt enade utan 
gick isär. Alla var dock överens om att en total integrering (organisatorik och 
lokalmässig) skulle vara ett sämre alternativ än en filialstatus då SPPB skulle 
ligga kvar i sina nuvarande lokaler. Någon ur styrelsen menade att SPPB som 
bibliotek var ett begrepp inom psykolog- och pedagogkretsar och att det därför 
vore synd att lägga ned.93 Vidare såg styrelsen SPPB... 

Som ett mycket väl fungerande forskningsbibliotek med personal med hög 
ämneskompetens såväl som hög bibliotekskompetens. Några intervjuade menar att den 
begränsade storleken medför klara fördelar, men bland de intervjuade nämns också att 
den lilla organisationen kan ha vissa nackdelar, till exempel en viss sårbarhet. Några 
ledamöter betonar att det är funktionen, inte organisationen, som måste värnas.94

Vad gäller institutionernas prefekters åsikter i frågan om en eventuell 
omorganisation av SPPB framgick av utredningen att pedagogerna använde sig 
av både SUB och SPPB för sin informationsförsörjning. Psykologerna däremot 
använde enbart SPPB (förutom vad gällde kurslitteratur, som ju fanns på SUB, 
min notering). Prefekterna var mycket tydliga med att uttrycka fördelarna med 
att behålla biblioteket i lokalerna i anslutning till institutionerna. Pedagogiska 
institutionen låg ju också som vi sett inom samma område, det så kallade 
Kräftriket. De betonade närheten och därmed lättillgängligheten för de 
verksamma vid respektive institution. Prefekterna såg ett egenvärde i den lilla 
organisationen, men kunde för all del också se fördelar med en organisatorisk  

                                                 
91 Nordin Siebolds, 1999,  s. 4. 
92 Nordin Siebolds, 1999,  s. 4. 
93 Nordin Siebolds, 1999,  s. 17. 
94 Nordin Siebolds, 1999,  s. 17. 
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sammanslagning i form av exempelvis administrativa vinster, bättre 
förutsättningar för en teknisk utveckling och ett tätare (även formellt sett) 
samarbete mellan institutionerna och biblioteket.95

Slutligen så till SPPB:s personal och deras åsikter i frågan om en 
omorganisation: i gruppen uttrycktes både vilja till förändring och oro inför 
tankar om förändring.96 I ett brev till utredaren skrev chefsbibliotekarie Eva 
Trotzig (15 april 1999) bland annat att: 

Samarbetet mellan SPPB och berörda institutioner vid Stockholms universitet bör dock 
formaliseras och förstärkas och SPPB tilldelas det formella ansvaret för 
informationsförsörjningen för dessa institutioners forskare, lärare och studenter. Den 
tidigare nämnda geografiska närheten ger unika möjligheter till ett samarbete som 
sannolikt skulle minska med en annan placering av SPPB.97

Ytterligare två vägar för SPPB:s framtid utkristalliserades i utredningen, men 
dessa avfärdades av utredaren. Den ena skulle innebära en total integrering, 
organisatorisk såväl som lokalmässig, mellan SPPB och SUB. Den andra 
skulle innebära att SPPB organisatoriskt placerades med KB eller SU som 
tillsynsmyndighet. SPPB skulle enligt detta alternativ organiseras som en 
stiftelse. 

Anledningarna till förordandet av en filialstatus för SPPB i 1999 års 
utredning var bland annat att biblioteket enligt detta alternativ skulle ligga kvar 
i sina lokaler, vilket utredningen visat vara av stor betydelse för de lokala 
användarna. Alternativet skulle samtidigt medföra administrativa vinster då 
man skulle kunna  samordna vissa delar med SUB (exempelvis ekonomi- och 
personalärenden liksom IT-support, upphandlingar och juridiska frågor).  Den 
största delen av användarna kom som vi sett från universitetet. Om 
omorganisationen skedde enligt det förslag som utredaren föreslår skulle 
samarbetet underlättas ytterligare då man också i teorin skulle tillhöra samma 
organisation. Detta syfte skulle dock motverkas av alternativet med total 
integrering. Lokalmässigt skulle då biblioteket fjärmas från användarna men 
organisatoriskt närma sig dessa. Utredaren förordade också en renovering av 
lokalerna.98

                                                 
95 Nordin Siebolds, 1999,  s. 18. 
96 Nordin Siebolds, 1999,  s. 19. 
97 Nordin Siebolds, 1999,  s. 19. 
98 Nordin Siebolds, 1999,  s. 21. 
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Stockholms universitetsbibliotek (SUB) 
SUB är ett av Sveriges största forskningsbibliotek med ett bestånd på drygt två 
miljoner böcker och tidskrifter och 5600 e-tidskrifter enligt siffror från 2005.99 
Biblioteket har drygt 5000 fysiska besök per dag och drygt 3500 virtuella 
besök per dag.100 Huvudbiblioteket ligger i Frescati och utöver detta finns tolv 
filialbibliotek. Några av de största filialerna är Biblioteket för socialt arbete 
och Geobiblioteket. Huvudbiblioteket ritades av Ralph Erskine och invigdes 
1983. Dessförinnan hade biblioteket legat utspritt på ett antal olika adresser i 
Stockholm, alla med sin speciella ämnesinriktning. I Frescati fick man en 
gemensam lokal till samtliga små bibliotek 1971. Under några år under 1970-
talet administrerades SUB av Kungliga biblioteket. Först 1977 blev SUB helt 
självstyrande vad gäller bland annat administration, förvärv och service.  

SUB är organiserat i fyra avdelningar baserade på de övergripande 
ämnesområdena humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. 
SUB är akademiskt expertbibliotek och ansvarsbibliotek för juridik.  

Samlingen från SPPB/PPB ingår numera i avdelningen för 
samhällsvetenskap och finns både i magasin och i de öppna samlingarna. 

Utöver ämnesavdelningarna finns avdelningar baserade på funktion; 
avdelningen för e-resurser, avdelningen för samlingar och avdelningen för 
kundservice för att nämna några. 

                                                 
99 Kan antas ha ökat sedan dess.  
100 Siffrorna är från 2005. Stockholms universitetsbibliotek, http://www.sub.su.se/omsub/subisiffror.aspx. 
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Undersökning och analys 

Från SPPB till PPB till SUB 
Under decennier pågick en debatt om SPPB:s framtid och organisatoriska 
status och flera gånger har frågan om bibliotekets framtid varit uppe i 
Utbildningsdepartementet (se till exempel 1979 års utredning101). Först i en 
proposition 1999 föreslog slutligen  regeringen att SPPB skulle samordnas med 
SUB. Beslutet fattades av  riksdagen i december 1999.102 Till grund för 
proposition och riksdagsbeslut i frågan låg den utredning från 1999 som 
regeringen beställt av BIBSAM (se sidan 28). Efter att utredningen varit på 
sedvanlig remissvända till ett antal instanser, var regeringens bedömning att 
verksamheten vid SPPB skulle inordnas i SUB.103

Sammanslagningens två steg 

Mycket viktigt att komma ihåg när man diskuterar sammanslagningen av SPPB 
och SUB är att den har skett i två steg. Som tidigare påpekats är det steg två  
som ur låntagarperspektiv utgör den stora förändringen. 

Steg ett, SPPB blir PPB – beskrivning och orsaker 
I och med utgången av 1999 upphörde SPPB som egen myndighet och 
självständigt bibliotek. Den första januari 2000 blev biblioteket istället ett 
filialbibliotek till SUB, och slogs organisatoriskt ihop med SUB.104 Detta första 
steg i den organisatoriska förändringen av SPPB innebar en namnförändring; 
                                                 
101 Tottie, 1979. 
102 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
103 Sveriges Riksdag, ur Budgetpropositionen för år 2000, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.-
aspx?nid=37&dok_id=GN031D12&rm=1999/2000&bet=1D12. 
104 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
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SPPB kom att heta PPB och till filialchef utsågs Lennart Eklind. Perioden som 
filialbibliotek varade till 2003 och under dessa tre år låg biblioteket kvar i sina 
gamla lokaler. I riksdagsbeslutet förutsattes biblioteket få en fortsatt 
självständig ställning men samtidigt administrativt samordnas med SUB, samt 
även fortsättningsvis vara ansvarsbibliotek för ämnesområdena psykologi och 
pedagogik. I budgetpropositionen betonade regeringen att den lokala servicen 
skulle förbättras och att dublettinköp skulle undvikas.  

Ett ökat samarbete behövs för att förbättra den lokala servicen samt för att undvika 
dubbelarbete och överlappningar vid inköp av litteratur.105

Samordningen leddes av SUB. Relativt stora rationaliseringsvinster förutsattes 
av regeringen vilket märks inte minst på det minskade anslaget från och med år 
2000. Detta var man medveten om i arbetet med samordningen från SUB:s sida 
och man poängterade vikten av samordnings- och effektiviseringsvinster samt 
ökade institutionskontakter. Allmänna utgångspunkter för de projektgrupper 
som arbetade med sammanslagningen  vid SUB var bland annat att: 

• SPPB:s användargrupper skulle vara vägledande i arbetet 

• Kontakter med institutionernas forskare, lärare och studenter skulle 
utvecklas 

• Hög ambition skulle råda vad gällde PPB:s service (extern och intern) 

• Stor vikt skulle läggas vid samordnings- och effektiviseringsvinster 

• Särskild vikt skulle läggas på utveckling av ”det elektroniska 
biblioteket”.106 

I stort sett flöt arbetet med sammanslagningen på bra, men svårigheter fanns. 
En sådan svårighet var exempelvis byte av datasystemet, från SPPB:s lokala 
system DYNIX till SUB:s Voyager.107 Katalogisering samordnades liksom 
lånesystem och låneregler. Detta arbete drog ut på tiden och skapade en del 
problem för både personal och användare.  

                                                 
105 Sahlin, Gunnar, Direktiv inför Statens psykologisk-pedagogiska biblioteks samgående med Stockholm 
uiversitetsbibliotek (1999-10-18). 
106 Sahlin, Gunnar, Direktiv inför Statens psykologisk-pedagogiska biblioteks samgående med Stockholm 
uiversitetsbibliotek (1999-10-18). 
107 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
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Personalstyrkan minskade på PPB i och med att vissa funktioner 
samordnats med SUB. En biblioteksnämnd med företrädare för forskare, lärare, 
doktorander och studenter inrättades, som ett led i förstärkandet av 
institutionskontakterna. 

Funktionen som egen myndighet upphörde i och med det organisatoriska 
samgåendet och detta innebar bland annat att allt arkivmaterial flyttades över 
till Riksarkivet. I beslutet från riksdagen förutsattes både en självständig 
ställning gentemot SUB liksom fortsatt ansvarsbibliotek för sina båda 
områden.108 Centralt i uppdraget var som vi sett också förstärkandet av 
kontakterna med berörda institutioner.109

Varför ett samgående? 
Orsakerna till sammanslagningen var politiska och i förlängningen även 
ekonomiska. Regeringen ville helt enkelt spara pengar.110 SPPB var en liten 
myndighet men hade ändå en hel del statliga anslag. En central tanke i  
sammanslagningsprocessen var också att man ville få en klarare koppling och 
tydligare närhet till forskningen på de två berörda institutionerna, det vill säga 
en tydligare koppling till universitetet. Enligt dessa tankegångar måste SPPB 
tilhöra SUB. Den här organisatoriska lösningen innebar bland annat 
”förbättrade möjligheter till lokal samverkan och administrativ samordning 
med en relativt självständig ställning för biblioteket.”111 En utgångspunkt inför 
arbetet med den organisatoriska förändringen var som vi sett bland annat att 
utveckla kontakterna med berörda institutioners forskare, lärare och studenter. 
Vidare lades stor vikt vid samordning av olika funktioner hos respektive 
bibliotek, allt för att åstadkomma en ekonomisk och arbetsmässig 
effektivisering. En viktig punkt i detta skede var också utvecklingen av det 
elektroniska biblioteket (se sidan 38), som vägdes in i den totala bilden av 
tänkbara konsekvenser för en framtida sammanslagning. 

Fortsatt ansvarsbibliotek 
Att vara ansvarsbibliotek innebär att ha nationellt ansvar för att förbättra och 
effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning inom ett visst 
                                                 
108 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
109 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket.  
Från SPPB till PPB till huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
110 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
111 Sahlin, Gunnar, Direktiv inför Statens psykologisk-pedagogiska biblioteks samgående med Stockholm 
uiversitetsbibliotek (1999-10-18). 
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ämnesområde.112 1990 utsågs SPPB av BIBSAM till landets ansvarsbibliotek 
för psykologiämnet liksom för pedagogik.113 SPPB löd som vi konstaterat 
direkt under Utbildningsdepartementet och var unikt som ansvarsbibliotek 
såtillvida att det inte var knutet till ett universitet eller högskola.114 Man kan 
också konstatera att SPPB vid denna tid var det enda ansvarsbibliotek som var 
en egen myndighet. En sammanslagning av SPPB och SUB, med ett 
bibehållande av ansvarsuppdraget, skulle göra att man anslöt till vad som 
gällde för ansvarsbibliotek inom andra ämnen.115 Funktionen som 
ansvarsbibliotek innebar att SPPB hade ”ett nationellt ansvar för referens- och 
beståndsservicen inom ämnesområdena psykologi, pedagogik och 
folkbildningsforskning” och inom ramen för uppdraget pågick verksamhet 
både på fortlöpande basis och i projektform.116 Efter att SPPB blivit filial till 
SUB men fortfarande alltså låg kvar i sina gamla lokaler var det alltjämt 
ansvarsbibliotek. När detta ansvar 2003 övergick till Göteborgs 
Universitetsbibliotek i och med den slutgiltiga sammanslagningen med SUB, 
skedde detta på förslag från SUB.117 2002 föreslog ledningen för SUB i en 
skrivelse till BIBSAM en utredning av hela ansvarsbibliotekssystemet. Man 
menade bland annat från SUB:s sida att det var mindre lyckat att olika 
bibliotek tilldelades särskilda medel för utvecklingsprojekt som i själva verket 
berör fler bibliotek, och att särskilt små bibliotek har svårt att driva projekt som 
får tillräcklig genomslagskraft. Man ifrågasatte i skrivelsen att PPB med sina 
begränsade resurser skulle fortsätta vara nationellt ansvarsbibliotek. 
Bibliotekets målgrupp var sedan 2000 också (åtminstone delvis) en annan än 
tidigare, nämligen det egna universitet. Utgången blev dock att BIBSAM 
beslöt att PPB skulle fortsätta som ansvarsbibliotek.118 Det nationella 
ansvarsuppdraget skulle som vi sett  inte försvinna förrän det totala 
samgåendet med SUB var ett faktum 2003, då Göteborg alltså tog över rollen.  

                                                 
112 BIBSAM,  http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/allmaent.htm. 
113 Lindmark,  2002, s. 78. 
114 Kettner, 1996, s. 6. 
115 Sveriges Riksdag, ur Budgetpropositionen för år 2000, http://www.riksdagen.se/ 
webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GN031D12&rm=1999/2000&bet=1D12. 
116 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998,1998, s. 13. 
117 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
118 Lindmark, Eva, 2004, SPPB/PPB som ansvarsbibliotek 1990-2004, s. 15. 
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Steg två, Avveckling av PPB, beskrivning och orsaker 
SUB hade vid denna tid en mycket ansträngd ekonomi och filialbibliotek är 
dyra att driva. I december 2002 fattades beslut om att införliva PPB med 
huvudbiblioteket, både vad gäller samlingar och personal (8 personer).119 I 
arbetet med denna slutgiltiga integrering av biblioteken ingick en omfattande 
gallring av både tidskrifter och monografier. Denna skulle vara avslutad före 
flytten. Framför allt var det dubletter som gallrades. Före flytten hade ca 500 
hyllmeter gallrats.120 Själva flytten skedde sommaren 2003 och beståndet 
bestod  då (efter gallring) av ca 3000 hyllmeter, som flyttades över till SUB. 
Det mesta hamnade (och står fortfarande) i magasin, men de senaste förvärven 
(1993-2003) står i öppen samling.121  

Trots att PPB på olika sätt hade arbetat med uppdraget att utveckla ett nära 
samarbete med berörda institutioner kunde man efter ett par år konstatera att 
besöksfrekvensen av forskare var fortsatt låg.122 Vi måste i sammanhanget 
påminna oss den tekniska utvecklingen som delvis sammanfaller med dessa år, 
nämligen den digitala. Vi vet att denna utveckling på ett radikalt sätt kommit 
att förändra bibliotekens arbetssätt, något som naturligtvis gäller alla bibliotek, 
inte bara PPB. Den låga besöksfrekvensen av forskare kan åtminstone delvis 
förklaras av att dessa övergått till att använda bibliotekets elektroniska resurser 
(databaser och e-tidskrifter) via bibliotekets webbsida, det vill säga tjänster 
som inte kräver att man fysiskt besöker biblioteket. Utöver detta kan en 
förklaring till de relativt låga besökssiffrorna av denna grupp vara att 
institutionen hade (och fortfarande har) ett eget mindre bibliotek.123  

Däremot var studenterna som grupp flitiga användare av PPB. 
Studentverksamheten ansåg man dock inte kunna utveckla ytterligare. 
Kursböcker rymdes som vi sett inte på PPB utan för att låna den typen av 
litteratur måste studenterna ändå bege sig till huvudbiblioteket. Man kunde 
heller inte bedriva undervisning i PPB:s lokaler på grund av utrymmesbrist. Att 
bygga om lokalerna för att bättre passa studentverksamheten skulle vara alltför 
kostsamt, resonerade man.  
                                                 
119 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
120 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
121 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
122 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket.  
Från SPPB till PPB till huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
123 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket.  
Från SPPB till PPB till huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
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Sommaren 2003 flyttades PPB:s samlingar över till huvudbiblioteket och 
sedan första augusti 2003 ingår biblioteket i SUB:s samhällsvetenskapliga 
avdelning. Den första juni 2003 stängdes PPB. Efter flytten till SUB hålls PPB-
samlingen fortfarande ihop, både i magasin och i öppna samlingar. Det är en 
avslutad samling och det som nu köps in inom ämnena psykologi och 
pedagogik hamnar i hyllorna Do (psykologi) och E (pedagogik).124 Samlingen 
är avslutad men på intet sätt död då man fortfarande arbetar aktivt med den, 
exempelvis med gallring, vilket sker i ganska stor omfattning på grund av 
utrymmesbrist. PPB:s tidskriftbestånd är däremot integrerat i SUB:s och detta 
betyder att SUB har en enda tidskriftsamling av löpande  samhälls-
vetenskapliga tidskrifter. Därtill är hela PPB-samlingen katalogiserad och 
därmed sökbar.  

Öppettiderna har förbättrats betydligt i och med sammanslagningen med 
SUB. Vi ska snart gå igenom fler aspekter på sammanslagningens 
konsekvenser.  

Varför en slutgiltig sammanslagning? 
Avvecklingen av PPB genomfördes framför allt av ekonomiska skäl  och 
rationaliseringsskäl. En översyn av kostnaderna på SUB talade sitt tydliga 
språk; åtgärder måste vidtas. Filialbibliotek är som vi konstaterat mycket 
kostsamma att driva. Inte minst hyreskostnaden utgör en stor bit av den totala 
kostnaden. Att valet föll just på PPB och inte på någon annan filial hänger 
samman med att det fanns så mycket annat än just ekonomi som talade för 
detta. Det var ett antal faktorer som i samverkan ledde fram till beslutet. 
Lokalerna var inte optimala och man skulle behöva renovera för att fortsätta 
verksamheten på ett tillfredställande sätt. Det var till exempel mycket dåligt 
med läseplatser och andra för ett bibliotek nödvändiga utrymmen. Detta fanns 
det knappast pengar för. På önskelistan från personalens sida stod en 
ombyggnad av lokalerna för att bland annat frigöra plats för mer av beståndet i 
öppna samlingar samt läseplatser och grupprum, men istället flyttade man 
alltså till SUB.125 Studenterna var som vi sett den stora användargruppen av 
SPPB/PPB och dessa behövde ändå komma till SUB för kurslitteraturen. Man 
hade från SUB:s håll verkat kraftfullt för att i större utsträckning få forskarna 
att komma till filialen PPB, men inte lyckats. Detta hänger, som redan 

                                                 
124 Eklind, Lennart,  Från SPPB till PPB till SUB – dokumentation om övergången från egen myndighet 
till filialbibliotek till sammanslagningen med SUB (2004-01-22). 
125 Lindmark, 2002,  s. 80. 
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konstaterats, med stor säkerhet ihop med utvecklingen av det elektroniska 
biblioteket, det vill säga denna grupp klarade sig på egen hand med hjälp av de 
funktioner man når utan att besöka biblioteket.  

Förslaget att PPB skulle upphöra att vara filialbibliotek sammanföll med 
en översyn av hela SUB:s ekonomiska läge. Man stod inför hotet om ett 
mycket stort underskott 2003 (närmare 3 mkr) om kraftiga besparingar inte 
gjordes. Detta ekonomiska läge tillsammans med flertalet stora brister hos PPB 
gjorde att beslutet togs  att från och med mitten av år 2003 stänga PPB:s 
lokaler. Övergång till delvis nya medier och den stora teknikutvecklingen 
spelade också en roll. Vidare ville man ytterligare förstärka 
institutionskontakterna, men även undervisning och pedagogisk utveckling, 
elektroniska resurser samt vetenskaplig kommunikation skulle utvecklas i och 
med sammanslagningen.126  

En av bibliotekarierna jag talat med minns att man från berörda 
institutioners håll var allt annat än glada åt beslutet om en slutgiltig 
sammanslagning. Som ett försök till kompensation erbjöds forskarna att få sina 
beställningar levererade från SUB till institutionerna med internposten.127  

Från regeringens sida fanns inte något krav på att PPB för alltid måste 
fortsätta sin verksamhet som fristående filial. Från departementets håll var det 
viktiga att biblioteket organisatoriskt redan gått ihop med SUB. Nu såg alltså 
SUB:s ledning skäl att gå steget längre och beslutet kunde fattas enbart av dem. 
Från SUB:s sida var man säker på att kunna uppnå ytterligare 
samordningsvinster genom en sammanslagning av det slag som 2003  alltså 
skedde.128

Syftet med överflyttningen av PPB till huvudbiblioteket är att rationalisera för att göra 
vissa kvalitetsförstärkningar möjliga. Detta gäller framför allt följande generella områden: 
undervisning, pedagogisk utveckling, institutionskontakter.129

Det ”elektroniska biblioteket” på SPPB, PPB och SUB 
Under SPPB-tiden utvecklades i takt med den tekniska utvecklingen både 
webbsida, databaser (från början på CD-ROM men med tiden on-line) samt ett 
                                                 
126 Ericson-Roos, Catarina, Avveckling av PPB – direktiv för arbetsgrupperna (2003-01-09) 
127 Samtal med bibliotekarie vid SUB.  
Beslutet att erbjuda denna tjänst var Gunnar Sahlins, dåvarande överbibliotekarie vid SUB och ansvarig 
för att PPB införlivades med SUB. 
128 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket. Från SPPB till PPB till 
huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
129 Ericson-Roos, Catarina, Avveckling av PPB – direktiv för arbetsgrupperna (2003-01-09). 
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antal e-tidskrifter. Att öka tillgängligheten, exempelvis med hjälp av Internet, 
var också en tydlig ambition.130 Från och med oktober 1997 kunde 
fjärrlånebeställningar via Libris göras.131 Redan 1995 presenterade SPPB en 
egen webbsida. SPPB kunde erbjuda flera databaser på CD-ROM i början och 
en bit in på 90-talet, bland annat PsycINFO och ERIC.132 Allt material var 
sökbart i Libris. Dessutom fanns den lokala katalogen DYNIX, som redan 
nämnts.133 Detta anskaffades i början av 1990-talet under Eva Trotzig och 
SPPB var första bibliotek i Sverige med detta amerikanska system.134   

PPB hade också en egen webbsida som användes flitigt.135 Från denna 
kunde universitetets användare, precis som idag, nå databaser och e-tidskrifter. 
Man hade också från år 2000 ett nyhetsblad i digital form, PEPSU.136  

Det virtuella biblioteket eller ”biblioteket utan väggar” som utvecklingen 
av  Internet möjliggjort innebär uppenbarligen helt nya sätt att använda 
biblioteket. Det elektroniska bibliotekets infrastruktur består av exempelvis 
bibliotekets egen webbsida via vilken man når katalogen (OPAC), kan göra 
sökningar, beställa fram material, förlänga lån samt få tillgång till bibliotekets 
databaser och e-tidskrifter.137 SUB har liksom flertalet bibliotek lyckats fullt ut 
i föresatsen att satsa på och bygga ut det elektroniska bibliotekets tjänster. Man 
kan idag både se och förlänga sina lån, göra artikel- och fjärrlånebeställningar 
med mera.138 För tjänsterna krävs giltigt lånekort och att man loggar in via 
SUB:s webbsida. För vissa tjänster krävs dessutom att man är student eller 
forskare vid SU.  

Databaser och tidskrifter utgör det främsta materialet för de tillfrågade i 
min studie, vilket vi snart kommer se. Därför kan denna grupp eller domän 
klara sig mycket långt med att enbart använda det elektroniska biblioteket. 

 

                                                 
130 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, s. 10. 
131 Verksamhetsberättelse budgetåret 1998, s. 11. 
132 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
133 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
134 Lindmark,  2002, s. 78. 
135 Lindmark, 2002, s .80. 
136 Lindmark, 2004, s. 5. 
137 Moore, Nick, 2000, ”The Internet and the library”, s. 422 ff. 
138 Stockholms universitetsbibliotek, http://www.sub.su.se/startasok/inloggtjanster.aspx. 
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Konsekvenser av sammanslagningen 

Val och presentation av informanter 
Kriteriet för att komma i fråga som informant i min studie var att man skulle ha 
använt SPPB/PPB under dess aktiva tid, fortfarande vara verksam inom 
psykologiområdet idag och eventuellt använda sig av SUB. Detta för att få ett 
jämförande perspektiv. Av naturliga skäl riktades då mina förfrågningar till 
verksamma vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Man måste 
alltså komma ihåg att resultaten av undersökningen bara gäller denna specifika 
grupp och inte andra grupper. Varför har jag då valt att, trots att min 
användargrupp som vi sett utgjorde en relativt liten del (ca 17 procent) av de 
totala besöken på SPPB/PPB, ändå välja just den? Efter diskussioner med 
bibliotekarierna vid SUB har jag kommit fram till att det endast är bland dessa 
man kan få fram en enhetlig grupp som uppfyller kriteriena. Trots att 
forskargruppen var liten i förhållande till studentgruppen kan man ändå säga 
att den var väsentlig.  

Informanterna hålls anonyma, men något kan ändå sägas om dem. Som 
redan nämnts är de alla verksamma eller anställda vid Psykologiska 
institutionen, SU. De är antingen doktorander eller forskare på högre nivå. De 
har alltså en lång historia bakom sig inom psykologidomänen och stor 
erfarenhet av ämnet. De är tio till antalet och består av en man och nio kvinnor. 
En jämn fördelning gällande kön hade varit önskvärd från min sida, men har 
inte lyckats uppnås. Jag tror dock inte denna ojämna fördelning på något sätt 
påverkat studien. Åldersspannet på informanterna är brett; den yngsta är runt  
30 år och den äldsta runt 60 år. Användarstudien, som rent konkret innebar e-
postintervjuer (se bilaga längst bak) genomfördes under januari och februari 
2007. Syftet med intervjuerna har varit att utröna konsekvenserna av 
bibliotekssammanslagningen för just denna användargrupp. För att de ska 
förbli anonyma är jag sparsam med  information om informanterna och som ett 
led i detta har jag gett dem fingerade namn. Deras forskningsinriktning 
presenteras heller inte, av samma anledning. Efter ett första introduktionsbrev 
med förfrågan om intresse för deltagande i användarstudien, skickades 
intervjufrågorna ut. Efter det och ett antal påminnelser skedde ändå ett bortfall 
på en eller ett par personer. Svårigheten att i förväg bestämma antal 
intervjupersoner ligger i den kvalitativa undersökningens natur.139  Jag hade 

                                                 
139 Liedholm, Marianne , 1999, ”Kvalitativ metod i olika design – en jämförelse”,  s. 169. 
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dock på förhand bestämt ett rimligt antal för en studie av detta slag och detta 
antal uppnåddes också. 

Informanterna i studien är följande: 

Siv, Fil Dr, forskare,  40-45 år 

Britta, Fil Dr, leg psykolog, lektor, 40-45 år 

Ove, Doktorand, 35-40 år 

Åsa, Forskare, 40-45 år 

Eva, Doktorand, 35-40 år 

Karin, Fil Dr, forskare, 30-35 år 

Sara, Doktorand, 45-50 år 

Anita, Docent, 60-65 år 

Maria, Doktorand, 40-45 år 

Anna, Doktorand, 30-35 år 

Genomgång och analys av intervjuerna 
Avsnittet delas in i åtta olika underrubriker eller kategorier. Jag 
rekommenderar i detta avsnitt läsaren att ha användarstudiens intervjufrågor 
(se bilagan) till hands för att på bästa sätt följa resonemanget. 

Om informationsbeteendet och dess förändring över tid, från SPPB till SUB 
Låntagarnas vanligaste ärenden på SPPB var att beställa fram böcker ur 
magasin samt kopiera tidskrifter.140 Även fjärrlånetjänster nyttjades flitigt.141 
Under SPPB-tiden gjordes beställningar med beställningskort som antingen 
faxades eller lämnades till en bibliotekarie. Materialet var sökbart i Libris 
(dock inte allt äldre material) och i den lokala katalogen. Databaser fanns som 
vi sett  först på CD-ROM, senare även on-line, liksom den lokala katalogen.  

Idag (det vill säga efter sammanslagningen) söker man och beställer själv 
fram litteratur ur magasin. Detta görs direkt ur SUB:s bibliotekskatalog från 
den egna datorn och man behöver inte besöka biblioteket för tjänsten.  

Under PPB-tiden användes samma system som övriga SUB. Katalogen 
samt databaser fanns on-line. Det mesta förvarades i magasin, utom aktuella 
böcker och nyheter vad gäller både monografier och tidskrifter. På SUB finns, 
                                                 
140 Bland andra Anna 2007-01-22 och  Eva 2007-01-22. 
141 Karin 2007-02-01 med flera. 

 42



vad gäller materialet från PPB, nyare material (från och med 1993) i öppna 
samlingen och äldre material i magasin. Därtill finns merparten av tidskrifterna 
i öppna samlingen. En av informanterna reflekterar över att hon numera sällan 
lånar böcker utan istället hellre köper dem billigt över nätet.142 Detta kan 
naturligtvis vara ett utslag både av det inbyggda motstånd som vi snart ska se 
finns  från forskarhåll att ta sig till SUB, men också av den allmänna 
utvecklingen av billiga nätbokhandlar. 

Man kan tydligt se att besöksfrekvensen ( jag avser här ett fysiskt besök i 
biblioteket) minskat för dem som använde SPPB eller PPB och nu istället 
använder SUB. Från att tidigare ha besökt biblioteket flera gånger i månaden 
till att efter sammanslagningen endast besöka SUB någon eller några gånger 
per år är inget ovanligt svar.143 Man måste här dock räkna in den tekniska 
utvecklingen som i stort sett sammanfaller med tiden för sammanslagningen. 
Även om någon säger sig besöka biblioteket en gång per år uppger samma 
person att han eller hon använder bibliotekets elektroniska resurser flera gånger 
i veckan. Detta är ju egentligen också att räkna som ett besök, eller åtminstone 
ett virtuellt sådant. På frågan om informationsbeteendets förändring i och med 
stängningen av SPPB/PPB (fråga nio) svarar Anna: 

Jag tror att det allra mest har förändrats av den stora expansionen av elektroniska 
tidskrifter, e-böcker, mm. Det hade ju skett oavsett om PPB lagts ned eller inte.144

Samma informant uppger att den största förändringen  mellan PPB och SUB är 
tillgången på det elektroniska materialet.145 Som jag visat i teorikapitlet är 
psykologiämnet ”tidskriftstungt” och numera finns flera tidskrifter som e-
tidskrifter. ”Problemet är när man behöver äldre volymer”, som en informant 
uttrycker sig.146 Informationsbeteendets förändring över tid ser alltså ut så att 
man idag mer använder de elektroniska resurserna och i allt mindre 
utsträckning  besöker biblioteket  fysiskt. Detta tycks i sin tur snarare ha att 
göra med att det blivit vanligare med e-tidskrifter och databaser än att 
biblioteksförändringen ägde rum. På frågan om informationsbeteendets 
förändring svarar Ove:  

                                                 
142 Eva 2007-01-22. 
143  Eva 2007-01-22 samt Anna 2007-01-22. 
144  Anna 2007-01-22. 
145  Anna 2007-01-22. 
146 Karin 2007-02-01. 
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Det är inte stängningen av SPPB som varit den viktigaste faktorn, utan det faktum att allt 
fler nya tidskrifter är tillgängliga elektroniskt. Detta gör att man inte behöver gå till 
biblioteket lika ofta.147

Biblioteket som ”informationsförmedlare” tycks dock stå sig, även om 
användandet ser annorlunda ut. 

Om sammanslagningens två steg (SPPB - PPB -  SUB) 
Steg ett , det vill säga när SPPB organisatoriskt slogs ihop med SUB och fick 
namnet PPB men fortfarande låg kvar i sina gamla lokaler, var det många av de 
tillfrågade som inte ens kände till.148 De flesta märkte inte något av 
organisationsförändringen, utom någon som menar att det bara var ett 
besvärligt ordbyte. Vedebörande menar vidare att man inom domänen fortsatte 
säga SPPB.149 Detta talar för det jag redan påpekat, nämligen att den stora 
förändringen för användarna kom först i och med flytten 2003. ”Visste inte ens 
om sammanslagningen 2000” säger till exempel Åsa.150  

Om användning av SUB efter flytten 
I vilken utsträckning använder sig min användargrupp av SUB idag? Samtliga 
informanter har sedan sammanslagningen gått över till att använda SUB men  
samtliga uppger också att de fysiska besöken till SUB blir betydligt färre än 
vad som gällde för SPPB/PPB. Det alla anger som en klar nackdel är den 
längre sträckan att gå till biblioteket efter flytten. Det finns numera en 
leveransservice, som inkluderar leverans av böcker samt kopiering av artiklar, 
från SUB till Psykologiska institutionen. Denna service är ett utslag av det 
tydligare samarbete mellan biblioteket och institutionen som var del i SUB:s 
plan inför omorganiseringen. Därtill kommer allt det elektroniska material som 
man alltså inte behöver besöka biblioteket för att nå. Några av de tillfrågade 
anger som svar på fråga fem (den om huruvida man övergick till att använda 
SUB efter stängningen av PPB) att man istället nästan helt övergått till att 
använda Internet.151 Här har jag dock en misstanke om att det i själva verket är 
SUB:s elektroniska tjänster man åtminstone delvis avser. Man reflekterar nog 
inte alla gånger över att det är biblioteket som tillhandahåller exempelvis 
databaser och andra e-resurser. Naturligtvis avses också i svaret övriga 
                                                 
147 Ove 2007-02-01. 
148 Bland andra Åsa  2007-02-05, Britta  2007-02-02, Eva 2007-01-22, Karin 2007-02-01, Maria 2007-
01-24. 
149  Ove 2007-02-01. 
150 Åsa 2007-02-05. 
151 Karin 2007-02-01. 
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Internet-tjänster. Några informanter visar dock i sina svar att de är fullt 
medvetna om att även dessa tjänster ska räknas till biblioteket. Informanten 
Eva svarar till exempel på fråga fem (den om huruvida man övergick till att 
använda SUB efter stängningen av PPB): ”Ja, men inte i dess fysiska form. 
Använder mig av proxyn för att komma åt de tidskrifter som jag behöver.”152  
Man klarar sig alltså själv i större utsträckning numera och kontakten med 
bibliotekarierna har mer eller mindre försvunnit.  

Om fördelar med sammanslagningen 
Det återkommande svaret på frågan om sammanslagningens fördelar är de 
generösare öppettiderna som SUB har i jämförelse med SPPB/PPB. 
Informanterna Sara och Siv anger också tvärvetenskapligheten och tillgången 
till andra ämnesområden än det egna på SUB som en klar och stor fördel. Att 
samtidigt som man söker litteratur inom psykologifältet kan man söka inom 
andra domäner, eller angränsande domäner.153 Även Åsa tar upp denna aspekt: 
”Visst kan det vara en fördel på så vis att man också har tillgång till annan 
litteratur på SUB.”154  

Om nackdelar med sammanslagningen 
Det  ökade avståndet till biblioteket anger i stort sett samtliga tillfrågade som 
en nackdel med sammanslagningen. Samtidigt anger inte lika många att 
avståndet utgör ett hinder mot att besöka biblioteket.  

Flera av informanterna menar vidare i frågan om nackdelar med 
sammanslagningen att man alltid var igenkänd på SPPB/PPB, medan på SUB 
är det mer anonymt. Någon säger om SPPB kontra SUB att det var 
”personligare och ämneskunnigare service tidigare, i vissa fall större 
hjälpsamhet”.155 Ytterligare någon menar att personalen på SPPB var mer insatt 
i ämnesområdet än vad som är fallet på SUB.156  I utvärderingen från 1994 var 
också samtliga informanter överens om att servicen på SPPB knappast kunde 
bli bättre. Personalen var kunnig och tillmötesgående.157

Att gå från att använda ett litet specialbibliotek med allt vad det innebär av 
intimitet och ämnesspecialister bakom disken till att använda ett stort och mer 
anonymt bibliotek som SUB, är något flera informanter nämner som en 

                                                 
152 Eva 2007-01-22. 
153 Sara 2007-01-24, Siv 2007-02-13. 
154 Åsa 2007-02-05. 
155 Maria 2007-01-24. 
156 Anita 2007-01-27. 
157 Söderlund, 1994,  s. 6. 
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nackdel. ”Det är betydligt krångligare nu. Man kommer liksom bort i det stora, 
dessutom tar det längre tid att gå till SUB.”158 Vidare säger Åsa om samma 
aspekt:  

Kan tycka att det är en tråkig utveckling med sammanslagningar där små bibliotek äts upp 
av de stora. Det blir mer opersonligt med ’stordrift’ och det är svårare att komma i kontakt 
med ämnesbibliotekarierna som har all kunskap.159

Om det ökade geografiska avståndet 
Detta har fått en egen rubrik (fast det ju hör till nackdelarna) då det utgör den 
absolut vanligaste kommentaren till frågan om nackdelarna med 
sammanslagningen och flytten av SPPB/PPB till SUB. Man kan dock skönja 
positiva inslag även i detta (enligt principen att det inte finns något ont som 
inte har något gott med sig). Anna får illustrera: 

Såklart är det en nackdel att behöva gå över till SUB, samtidigt är det på sätt och vis 
lättare när allt är på en och samma plats.160  

Detta tror jag på ett bra sätt beskriver hur de flesta faktiskt känner, inte minst 
studenterna i psykologiämnet. Dessa hade ju ändå kurslitteraturen på SUB.  

Eva svarar på frågan om nackdelarna:  

Absolut. Det är ett fysiskt avstånd till SUB och det känns krångligt att ta sig dit. Det tar 
värdefull tid i anspråk och därför undviker jag att gå dit. Dessutom upplever jag att 
servicen blivit radikalt sämre.161  

Några av informanterna har endast besökt SUB en enda gång efter flytten, från 
att tidigare ha använt SPPB/PPB ofta.162  

En informant ”sticker ut” från de andra i sina åsikter och menar att det i 
själva verket var krångligare att låna på SPPB då i princip all litteratur fanns i 
magasin och måste beställas fram i förväg. På SUB idag däremot finns äldre 
tidskrifter (något informanten i fråga använder en hel del i sin forskning) i 
öppen samling. Detta ser personen i fråga som en klar förbättring och menar 
dessutom att det kompenserar det längre avståndet till SUB.163   

                                                 
158 Anita 2007-01-27. 
159 Åsa 2007-02-05. 
160  Anna 2007-01-22. 
161 Eva 2007-01-22. 
162 Bland andra Sara 2007-01-24. 
163 Ove 2007-02-01. 
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Tidsaspekten är dock det många anger som det stora hindret mot att ta sig 
till SUB gentemot när biblioteket låg i institutionens grannhus. Detta är dock 
något dessa forskare delar med många andra institutioner som inte heller ligger 
i universitetets huvudbyggnad. 

Om utvecklingen av det elektroniska biblioteket 
Flera av informanterna uppger att de dagligen eller nästan dagligen använder 
SUB:s elektroniska tjänster (se fråga 14 i användarstudien).164 Databaser och e-
tidskrifter är det vanligaste svaret på frågan om vilka som är de viktigaste 
informationskällorna.165 Inte många säger sig kontakta en bibliotekarie på SUB 
via e-post eller telefon för diverse ärenden. De få som ändå gör det, gör det 
endast i de fall någonting inte fungerat tillfredställande med de elektroniska 
tjänsterna. Det kan handla om en beställning över nätet som misslyckats eller 
att en bok inte finns på sin plats och man vill utreda detta. 

Ofta har jag fått svaret att man inte använder biblioteket, utan istället klarar 
att från sin egen dator få tillgång till bland annat e-tidskrifter och databaser. 
Som tidigare påpekats inser man nog inte alla gånger att det ju faktiskt är 
biblioteket som står bakom dessa tjänster. 

Om hur sammanslagningen påverkade informanternas forskning 
En del av servicen har gått förlorad i och med stängningen av SPPB och flytten 
till SUB, menar några informanter. ”På SPPB visste alla vad man skulle ha och 
kunde allt inom fältet”.166 Rent formellt har informanternas forskning inte 
påverkats av sammanslagningen, utan mer på ett praktiskt och i viss mån 
känslomässigt plan.  

En informant uppger att det i början, strax efter sammanslagningen, var 
besvärligt att inte beståndet hade överförts till SUB:s system.167 Detta innebär 
ju en viss påverkan, eftersom det ställer till en del problem. Dessa var dock av 
övergående natur. 

                                                 
164 Anna 2007-01-22, Karin 2007-02-01. 
165 Bland andra Anita 2007-01-27. 
166 Maria 2007-01-24. 
167 Ove 2007-02-01. 
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Fördelar med sammanslagningen för användarna – 
slutsatser 
Man kan se en hel del fördelar för min användargrupp med flytten till SUB. De 
generösare öppettiderna, en gemensam katalog och att all litteratur, oavsett 
ämne, är samlad under ett tak, är  några av de fördelar som anges i studien.   
Inte någon av bibliotekarierna jag talat med säger sig vara särskilt förvånad 
över att SPPB lades ned. Det var som vi sett en ekonomisk-politisk fråga och 
några alternativ fanns egentligen inte. Steg ett i sammanslagningen var enligt 
samtliga tillfrågade bibliotekarier helt rätt. Det fanns bara fördelar med denna 
organisatoriska förändring.168 Steg två var kanske inte optimalt, menar några, 
men ändå nödvändigt, givet den verklighet man befann sig i och de 
förutsättningar som fanns (och som redan beskrivits).  

Vad gäller studentgruppen, som alltså inte ingår i studien, men som det 
ändå kan vara värt att kort nämna, så fick dessa i och med sammanslagningen 
och flytten till SUB betydligt fler läsplatser. Man kan också gissa att 
förändringen blev än mindre för denna användargrupp då kurslitteraturen inom 
psykologi hur som helst fanns på SUB. I detta avseende borde deras situation 
snarare förbättrats av sammanslagningen eftersom allt nu är samlat under ett 
tak. Det mindre lyckade för deras del borde i så fall vara att deras institution 
befinner sig utanför universitetets huvudbyggnad, men detta är ju något 
studenter från flera håll delar.  

Organisatoriskt har man kommit sina användare inom universitetsvärlden 
(både studenter och forskare) närmare.169

Nackdelar med sammanslagningen för användarna – 
slutsatser 
En viktig konsekvens för låntagarna, enligt ett par av de tillfrågade 
bibliotekarierna, är att en del av den direkta expertisen över disken 
försvunnit.170 Detta framgår, som vi just sett, även av användarstudien. 
Låntagarna får i någon mån  en sämre service nu jämfört med när de använde 
SPPB/PPB. En av bibliotekarierna säger under vårt samtal, apropå 
ämnesexpertisen: 

                                                 
168 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
169 Lindmark,  2002,  s. 80. 
170 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
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Ett filialbibliotek är ju mycket närmare forskarna och lärarna – ofta känner man varandra 
sedan länge eller åtminstone vet vem personen är. Det var lättare för forskarna att ’slinka 
in’.171  

På SPPB/PPB behövde låntagarna sällan köa vid disken för att få hjälp. Samma 
bibliotekarie fortsätter resonemanget på följande sätt: 

Om man bara arbetar med ett eller ett par ämnen, som på filialerna så lär man sig  till slut 
en del om ämnet och sökningar i de specifika databaserna. Den kunskapen har ju gått 
förlorad och försvinner mer och mer ju längre tiden går. I infodisken på SUB är man 
generalist och inte specialist.172

En sämre service vad gäller det ämnesspecifika har som vi sett alltså blivit en 
konsekvens. Studenter, lärare, forskare miste närheten till ”sitt” bibliotek på 
”rätt” sida av Roslagsvägen. Detta kan emellertid kompenseras genom att 
arbetet med institutionskontakterna utvecklats ytterligare. Det finns också en 
rent  känslomässig aspekt av sammanslagningen; ett bibliotek som funnits 
sedan 1885 försvann.173

Att avståndet mellan Psykologiska institutionen och användargruppens 
biblioteket ökat är som vi sett en betydande nackdel. 

Andra perspektiv på sammanslagningen 
Även om huvudsyftet med uppsatsen är att utröna konsekvenser av 
sammanslagningen för biblioteksanvändarna, kan det vara värdefullt att kort 
säga något om situationen för andra grupper, framför allt personalgruppen.  

För- och nackdelar för personal och ledning 
De tillfrågade bibliotekarierna menar att det var rätt beslut att slå ihop 
SPPB/PPB och SUB. Personalmässigt gick sammanslagningen mycket bra och 
var mycket smidig. Naturligtvis fanns det en viss oro och en del mer eller 
mindre starka reaktioner från olika håll (särskilt bland vikarier och 
visstidsanställda), men på det stora hela gick det mycket smärtfritt.174 
Personalgruppen på PPB intervjuades angående önskemål om placering efter 
flytten och såvitt jag kan bedöma togs stor hänsyn till detta. Ingen i 

                                                 
171 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
172 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
173 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket.  
Från SPPB till PPB till huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
174 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
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personalgruppen blev övertalig. Bibliotekschef Eva Trotzig, som 1997 
disputerat inom pedagogik, lämnade vid tiden för sammanslagningen 
biblioteket för en tjänst som forskare.175  

Det blev tydligt färre referensfrågor rörande psykologi i disken på SUB i 
jämförelse med SPPB/PPB. Vidare märktes för personalen vid SUB att 
forskarna och lärarna efter flytten 2003 inte alls kom till SUB, det gjorde 
däremot studenterna.  En av de intervjuade bibliotekarierna minns att någon 
enstaka forskare kunde komma och fråga specifikt efter någon i den personal 
som jobbat på PPB för att få svar på sina frågor.176  

Katalogiseringskompetensen höjdes i och med flytten till SUB, då en 
särskild avdelning för detta finns där. På SPPB/PPB  hade man mycket yttre 
tjänstgöring vilket gjorde det svårt att få tiden att räcka till andra 
arbetsuppgifter. Även i detta avseende skedde en förbättring ur 
personalperspektiv, även om vissa ur personalgruppen i detta samtidigt  kan se 
en försämring ur låntagarperspektiv. Det tvärvetenskapliga perspektivet på 
SUB var också något som uppskattades av den nya personalen. På SUB finns 
även en personalavdelning, vilket saknades på SPPB. Läget förbättrades alltså 
även ur personalvårdshänseende.  

I den sista årsberättelsen (för år 1999) som lämnades till Utbildnings-
departementet skrev styrelsen för SPPB: 

Personalen vid SPPB har haft möjlighet att bygga upp unik kompetens. Det är därför en 
förhoppning att bibliotekets inriktning skall kunna bevaras i den nya organisationen. En 
stor förändring blir att SPPB nu får ett ökat ansvar för lokal informationsförsörjning, 
främst åt Stockholms universitets studenter i psykologi och pedagogik. Det är vår 
övertygelse att denna förändring kommer att erbjuda stimulerande utmaningar för 
bibliotekets personal.177

Ovanstående tyder på att personalen såg mycket positivt på förändringen, steg 
ett såväl som steg två.  Detta bekräftas också av de samtal jag fört med 
bibliotekarierna. Samtidigt upplever några av dessa också ett större avstånd i 
en annan bemärkelse till låntagarna: flera bibliotekarier på SUB har bara ett par 
pass i veckan i informationsdisken och detta leder till att chansen att man som 
låntagare ska stöta på en ämnesbibliotekarie inom just psykologi tyvärr är 
ganska liten. Bibliotekarierna träffar alltså inte ”sina” låntagare i lika stor 
utsträckning. Möjligheten finns dock alltid att boka tid, ringa eller e-posta en 
                                                 
175 Lindmark,  2002,  s. 79. 
176 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
177 Årsberättelse verksamhetsåret 1999,1999 s. 6. 

 50



ämnesbibliotekarie. De flesta av bibliotekarierna från SPPB/PPB finns alltså 
kvar på SUB men syns som sagt ganska lite i disken.  

Ur ledningens perspektiv är naturligtvis besparing av hyreskostnader en 
viktig aspekt, samt generella  rationaliseringsvinster genom att en separat låne- 
och fjärrlåneverksamhet upphörde och istället samordnades med SUB. Man 
kunde uppnå samordningsvinster bland annat vad gällde besparing av teknisk 
utrustning och samordning av vissa driftsfunktioner, posthantering och dylikt.  
Överflyttning av kompetent personal till huvudbiblioteket såg man också från 
detta håll mycket positivt på, liksom den samordning av datasystem som i och 
med sammanslagningen kunde göras. Många elektroniska resurser är väldigt 
kostsamma, exempelvis  vissa databaser och e-tidskrifter. Dessa kostnader 
klarar man bättre på ett stort bibliotek. Olika typer av juridiska förhandlingar är 
ett annat område där man på SUB har en egen avdelning, något som inte alls 
fanns på SPPB.178 Fördelarna var till stor del av ekonomisk art. Man kunde 
spara både på personalsidan och kostnaderna för lokalerna. Man sparade till 
exempel in på vaktmästeri (som redan fanns på SUB), på administrativ 
personal samt inte minst på filialchefen.179 Man ansåg att SUB hade en del att 
vinna på sammanslagningen, inte minst i form av den personalöverföring som 
skedde från PPB och som man ansåg skulle höja kvaliteten på kompetensen 
inom avdelningen SAM (samhällsvetenskap). 

Bland nackdelarna från ledningens synvinkel kan nämnas att nya 
magasinsutrymmen fick lov att tas i bruk på SUB, för att rymma den 
nytillkomna samlingen, vilket innebar en merkostnad. Nya personalutrymmen 
måste också ställas iordning.180  

                                                 
178 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket.  
Från SPPB till PPB till huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
179 Samtal med bibliotekarie vid SUB. 
180 Ericson-Roos, Catarina, Psykologisk/pedagogiska biblioteket.  
Från SPPB till PPB till huvudbiblioteket på SUB (2002-12-10). 
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Diskussion och slutsatser 

Sjunkande besöksfrekvens avseende de fysiska 
biblioteksbesöken och den parallella utvecklingen av 
det elektroniska biblioteket 

Domänens besöksfrekvens avseende de fysiska besöken i biblioteket har, som 
vi sett, minskat sedan sammanslagningen. Enligt användarstudien besökte flera 
av de tillfrågade informanterna SPPB/PPB flera gånger i månaden, men 
besöker numera SUB i betydligt mindre utsträckning. En eller ett par gånger 
per år är ingen ovanlig besöksfrekvens för domänen, vad gäller ett fysiskt 
besök till SUB. Däremot använder alla i användarstudien SUB:s olika 
elektroniska resurser betydligt oftare; från flera gånger i månaden till dagligen. 
Förändringen över tid (från SPPB-tiden till SUB-tiden) vad gäller 
domängruppens informationsbeteende ser alltså ut så att man idag i mycket stor 
utsträckning utnyttjar bibliotekets elektroniska resurser, men inte i lika hög 
grad besöker själva biblioteksbyggnaden. Ur användarperspektiv utgör den 
stora expansionen av de elektroniska resurserna (som i sig innebär färre fysiska 
biblioteksbesök) den stora förändringen och denna hade naturligtvis inträffat 
oavsett om PPB stängts eller inte. Det är alltså snarare det faktum att den 
elektroniska tillgängligheten av en stor del av bibliotekets dokument ökat (och 
inte nödvändigtvis att SPPB stängt) som ändrat användarnas biblioteksvanor.  
Samtliga informanter angav dock i studien att den längre sträckan att gå till 
SUB upplevs som negativ. Som en kompensation från SUB:s sida erbjuds 
denna grupp sedan sammanslagningen 2003 leveranser av böcker och 
kopierade artiklar direkt till sina rum på Psykologiska institutionen. Detta, i 
kombination med att så mycket går att nå via det elektroniska biblioteket, gör 
att gruppen helt enkelt inte behöver besöka SUB i särskilt stor omfattning. 
Gruppen klarar sig i större utsträckning på egen hand. Studien har visat att 
domänen tyckte det var bekvämt med ett bibliotek så nära institutionen, och 
klart är att biblioteket besöktes oftare under SPPB-tiden av forskarna än vad 
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SUB besöks idag av samma grupp. Många anger, förutom bekvämlighetsskäl, 
att man inte har den tid att avsätta som det tar att gå till SUB från Psykologiska 
institutionen (cirka 30 minuter fram och tillbaka). Bekvämlighetsskäl är ingen 
hållbar anledning att hålla ett litet bibliotek vid liv, enligt min uppfattning. Av 
de allra flesta verkar dessutom det ökade avståndet uppvägas av samman-
slagningens fördelar; de generösare öppettiderna, tvärvetenskapligheten och att 
en större del av beståndet nu finns i öppen samling, för att nämna några.  

Informationssförsörjningen för domänen ser alltså delvis annorlunda ut 
idag; den ser (som tidigare påpekats) ut så att man alltmer använder 
bibliotekets elektroniska resurser och allt mindre besöker biblioteket rent 
fysiskt. Själva byggnaden är inte längre lika viktig, medan bibliotekets 
elektroniska tjänster idag är det centrala för gruppen. Man använder helt enkelt 
bilioteket på ett annat sätt idag än för bara några år sedan. Detta gäller 
naturligtvis för bibliotek generellt, inte bara SUB. Att detta i viss mån 
sammanfaller med den bibliotekssammanslagning jag här beskrivit gör det 
möjligen svårare att se konsekvenserna av densamma. Samtidigt bör man 
komma ihåg att på ett bibliotek som SUB är det många som på plats i 
biblioteket använder de elektroniska tjänsterna, till exempel letar i databaser 
och e-tidskrifter. Ofta behöver användarna hjälp med att navigera på dessa 
ibland ganska komplicerade sidor. 

Något om ämnesexpertisen på SPPB/PPB respektive SUB 
Flertalet bibliotekarier vid SUB har endast några pass i veckan i 
informationsdisken. Övrig tid arbetar de med sina respektive ansvarsområden 
på sina kontor bakom disk. Detta gäller i hög grad  för bibliotekarierna från 
SPPB/PPB-tiden och leder till att psykologilåntagarna har en ganska liten 
chans att träffa på en ämnesbibliotekarie för sitt ämne i disken. Man kan inte 
komma ifrån det faktum att en del av servicen därmed gått förlorad genom 
sammanslagningen. Kunskapsbortfallet i disken utgör med andra ord en 
serviceförsämring för domänen, liksom för psykologilåntagare generellt. En 
viktig konsekvens av och avsevärd skillnad mellan att använda SPPB/PPB och 
SUB utgörs alltså av att det idag är svårare att i informationsdisken komma i 
kontakt med ämnesbibliotekarierna för det egna området. Som filialbibliotek 
hade PPB helt andra förutsättningar för detta. Ett filialbibliotek kan i de flesta 
fall ge mer och bättre service, men är som vi sett också mycket kostsamma att 
driva.  
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Forskningsmiljön för domänen har påverkats på så sätt att domänen 
förlorat sitt lilla specialbibliotek och den service och expertis som där fanns. 
Från att ha använt ett litet specialbibliotek där man var igenkänd av ämnes-
bibliotekarierna till att använda det mer anonyma SUB ger inte sällan känslan 
av att ”komma bort i det stora”. Vi har sett att gruppen numera är självgående 
och i stort sett aldrig kontaktar en ämnesbibliotekarie via telefon, e-post eller 
över disk. Referensfrågor vad gäller psykologiämnet förekommer i mycket 
liten utsträckning i disken på SUB, i jämförelse med hur det såg ut under 
SPPB-tiden. 

Kompensationen för ovanstående utgörs bland annat av att mer av 
beståndet på SUB återfinns i öppna samlingar, de generösare öppettiderna och 
den leveransservice som finns till forskarna. Vidare kan nämnas utvecklingen 
av det elektroniska biblioteket, det vill säga att fler databaser och e-tidskrifter 
gjorts tillgängliga samt att på SUB finns allt material, oavsett ämne, samlat 
under ett tak, med en gemensam katalog. Denna kompensation måste 
sammantagen bedömas som väsentlig för domänen. 

Generalister kontra specialister 
I informationsdisken på SUB är man generalist, vilket innebär att man har en 
bredare ämneskunskap på grund av de fler ämnesområden man handskas med. 
Samtidigt blir ämneskunskapen mer ytlig; man kan lite av allt, istället för 
mycket inom några få ämnen. Utöver detta handlar begreppet generalist om att 
funktionen som bibliotekarie mer går ut på att vara informationsspecialist 
istället för ämnesspecialist, det vill säga att ha tillgång till de verktyg som 
behövs för att få fram den information en användare efterfrågar. 

 På SPPB/PPB var bibliotekarierna av naturliga skäl specialister på sina 
ämnesområden. Skillnaderna är stora mellan ett stort universitetsbibliotek med 
bred verksamhet och ansvar för flera ämnen å ena sidan och ett litet 
specialbibliotek som SPPB/PPB å andra sidan. En högre grad av specialisering 
fanns på SPPB/PPB. SUB är mer av ett allmänt forskningsbibliotek för 
samtliga sina ämnesområden och har dessutom många fler ämnen än vad som 
var fallet för SPPB/PPB. Kännetecknande för ett litet specialbibliotek är den 
nära och ofta personliga kontakten mellan låntagare och bibliotekspersonal, 
samt den ämnesexpertis som är så lättillgänglig på ett litet bibliotek.  

Som universitetsbibliotek är det ofrånkomligt att det blir lite av ”stordrift” 
över verksamheten, som någon informant uttryckte sig i användarstudien. 
Specialistkunskapen inom olika ämnesområden finns inom huset, men märks 
kanske inte så tydligt när besökaren kommer till informationsdisken. Som ovan 
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besökare är det lätt att känna sig lite vilsen och anonym. ”Man kommer bort i 
det stora” som en informant uttryckte det i användarstudien. 

Specialistkunskapen finns i allra högsta grad på SUB, men är inte för 
besökaren lika synlig och tillgänglig vid en första anblick, eller i 
informationsdisken. Möjligheten att kontakta en viss ämnesbibliotekarie finns 
dock alltid.  

Det handlar helt enkelt om två olika sätt att bedriva biblioteksverksamhet; 
på ett stort forskningsbibliotek är man generalist och på ett filialbibliotek  
ämnesspecialist. 

Avslutande reflexioner kring konsekvenserna av 
sammanslagningen 

Sammanslagningen hade, som jag visat, ett flertal orsaker och både för- och 
nackdelar, men man kan nog säga att den var oundviklig. Jag skulle också våga 
påstå att fördelarna överväger (bland annat de generösare öppettiderna, 
tvärvetenskapligheten och att en större del av beståndet nu finns i öppen 
samling). Man kan dock inte komma ifrån vissa nackdelar; det längre avståndet 
(något som dock endast gäller för verksamma vid Psykologiska institutionen) 
samt den förlorade direktkontakten med en ämneskunnig bibliotekarie. Som 
jag ser det så var, trots detta, ett samgående den enda möjliga vägen i ett läge 
då bland annat ekonomiska faktorer i samverkan med en önskan om 
kvalitetsförstärkningar gjorde det omöjligt att fortsätta driva filialen PPB.  

Sammanfattningsvis tror jag man kan säga att bibliotekssammanslagningen  
inte utgjort någon kvalitativ skillnad eller försämring ur ett 
användarperspektiv. Det är mer ur bekvämlighetsaspekter som jag skulle vilja 
påstå att en försämring för de som sitter på Psykologiska institutionen på 
Frescati Hagväg skett. Det var alltså ”lyxigt” att ha sitt bibliotek runt hörnet, 
men knappast, enligt min mening, något nödvändigt. Den största försämringen 
utgörs istället av den ämnesexpertis som i någon mån ”försvunnit”. Det har den 
naturligtvis inte heller vid en närmare granskning gjort; bibliotekarierna från 
SPPB/PPB arbetar numera på SUB, men alltså inte i en lika ”synlig” form. 
Samlad och tillgängliggjord i den form som SPPB/PPB representerade är 
expertisen borta.  

Det har idag (våren 2007) gått sju år sedan den organisatoriska 
sammanslagningen och fyra år sedan den fysiska sammanslagningen av 
biblioteken. Att slå ihop två bibliotek, med olika sätt att arbeta, olika inriktning 
(generalist kontra specialist), olika samlingar med mera görs naturligtvis inte i 
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en handvändning. Visst motstånd från olika håll är att vänta. Övergången i 
detta fall, både vad gäller ur personalperspektiv och användarperspektiv, 
verkar dock efter min bedömning ha gått smidigt.  

I stort sett stämmer bibliotekariernas syn på konsekvenserna av samman-
slagningen överens med den syn som förmedlas genom användarstudien. Man 
ser från personalhåll ganska ”nyktert” på hela processen och inser att 
verkligheten såg ut sådan att inga andra alternativ egentligen fanns än en 
sammanslagning. Det första steget hade enligt flertalet av bibliotekarierna 
enbart positiva konsekvenser och detta steg märktes heller inte av användarna i 
studien. Man vann fördelarna av att vara del i ett stort universitetsbibliotek och  
behöll samtidigt fördelarna med det lilla biblioteket. Det var, som vi sett, det 
andra steget i sammanslagningen (det vill säga den definitiva stängningen av 
filialen PPB) som var  sämre ur användarperspektiv.  

Marknadsföring av bibliotekstjänster 
Det är alltså viktigt att komma ihåg att ämnesexpertisen från SPPB inte 
försvunnit. Som vi sett så arbetar det stora flertalet av bibliotekarierna från 
SPPB-tiden idag på SUB, men har inte särskilt mycket tjänstgöring i 
informationsdisken. Deras ämnesexpertis och kunskap från SPPB-tiden har inte 
på något sätt försvunnit på grund av detta. Jag tror att bibliotekariernas 
specialkunskaper skulle kunna marknadsföras bättre och på så sätt vara till 
större nytta för användarna. Psykologilåntagarna vet inte när disken är 
bemannad av psykologibibliotekarier. Detta gäller för samtliga låntagare, 
oavsett vilket ämne man är intresserad av. Man vet inte när man kan träffa på 
en bibliotekarie för just sitt ämne i disken. Man skulle enkelt kunna 
marknadsföra när olika ämnesbibliotekarier tjänstgör i informationsdisken, 
genom att tillhandahålla ett schema över detta i disken samt på webben. På så 
vis skulle ”rätt” bibliotekarie kopplas ihop med ”rätt” låntagare, i ett möte över 
disk. Detta menar jag skulle kunna tillämpas för samtliga ämnesbibliotekarier, 
inte bara vad gäller psykologibibliotekarierna. 

Tjänster som ”Fråga en bibliotekarie”181 skulle också kunna vara ett sätt att 
överbrygga det glapp som uppstått sedan ämnesexpertisen över disk i viss mån  
försvunnit. Denna tjänst, som finns på SUB och flera andra bibliotek, är relativt 
okänd för biblioteksanvändarna generellt, och marknadsförs heller inte särskilt 
aktivt. Som jag ser det har denna tjänst en otrolig potential. Tjänsten innebär i 
                                                 
181 Tjänsten kan benämnas på olika sätt på olika bibliotek (Jourhavande bibliotekarie eller Boka en 
bibliotekarie är andra vanligt förekommande namn) , men innebär ungefär samma sak.  
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korthet att man chattar med en bibliotekarie on-line eller att man bokar ett 
fysiskt möte med en bibliotekarie. Man beskriver i det senare fallet, mer eller 
mindre kortfattat, sin referensfråga och vilken typ av information man är ute 
efter. Därefter träffas låntagare och bibliotekarie för att under en knapp timme 
gå igenom sökvägar, tänkbara ingångar och dokument.  

Jag tror det gäller för det stora flertalet bibliotek att man behöver bli bättre 
på att marknadsföra denna typ av tjänster för att nå den specialkunskap som 
ryms inom biblioteket, och på så vis erbjuda användarna en bättre service. 
Framtidens referenssamtal kommer nog i mycket stor utsträckning ske via 
nätet.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka orsaker till och 
konsekvenser av sammanslagningen (ur ett användarperspektiv) av Statens 
psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPB) och Stockholms universitets-
bibliotek (SUB). Detta har gjorts genom bland annat en användarstudie av 
domänen forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Källmaterialet består, förutom användarstudien, av ett antal interna dokument 
från SUB samt intervjuer och samtal med bibliotekarier vid SUB.  

SPPB var psykologidomänens, liksom pedagogikdomänens, special-
bibliotek i mer än 100 år. Sedan 1982 låg biblioteket inrymt i grannhuset till 
Psykologiska institutionen, i det så kallade Kräftriket någon kilometer från 
universitetets huvudbyggnad.  

Den teoretiska ramen för arbetet har varit några av domänanlysens punkter. 
Efter en översiktlig genomgång av denna teoribildning följer en definition av 
psykologidomänen i den bemärkelse den används av mig. 

Under januari och februari 2007 genomfördes användarstudien. Tio 
forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet intervjuades 
via e-post angående sitt informationsbeteende. Informanterna valdes ut efter 
kriteriet att de använt sig av SPPB under den tid biblioteket fanns och idag 
fortfarande är verksamma inom psykologidomänen, och nu istället använder 
SUB:s resurser. Detta för att kunna dra jämförande slutsatser av deras 
intervjusvar.  

Dessförinnan gjordes  den mer teoretiska delen av uppsatsen; bland annat 
inläsning av befintlig forskning på området och en bakgrundsteckning vad 
gäller SPPB. Detta för att få ett sammanhang till processen som undersöks i 
uppsatsen och, inte minst, för att förstå dagens situation. 

Resultaten av undersökningen har presenterats både löpande i avsnittet 
som heter ”Undersökning och analys”, och på ett mer sammanfattande och 
resonerande sätt i avsnittet ”Diskussion och slutsatser”. Jag har i uppsatsen 
visat att sammanslagningen mellan SPPB och SUB skedde i två steg. Vidare 
har jag beskrivit dessa två steg samt presenterat orsakerna till 
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sammanslagningen. I första steget (år 2000) skedde en organisatorisk 
sammanslagning av SPPB och SUB, men SPPB kom att ligga kvar i sina egna 
lokaler. SPPB blev en filial inom SUB och bytte samtidigt namn till PPB. 
Biblioteket upphörde i samband med ingåendet i SUB:s organisation  att vara 
en egen myndighet. I sammanslagningens andra steg, som genomfördes 2003, 
stängdes filialen PPB och flyttades in i huvudbibliotekets lokaler. Jag har i min 
undersökning visat att det var denna del i sammanslagningen som på ett 
konkret sätt påverkade användarna. Orsakerna till sammanslagningen var flera; 
ekonomiska och politiska skäl i kombination med en önskan om en tydligare 
koppling till universitetet. Vad gäller beslutet att slutgiltigt inordna PPB i SUB 
(alltså även en lokalmässig inordning) handlade det också, som jag visat,  om 
lokalmässiga brister hos PPB. Sammanfattningsvis kan sägas att man av 
ekonomiska skäl såg sig nödgad att rationalisera för att kunna göra önskvärda 
kvalitetsförstärkningar inom en rad områden.  

Sammanslagningens konsekvenser ur ett användarperspektiv innefattade 
som väntat både för- och nackdelar. De väsentligaste fördelarna kan sägas vara 
de bättre öppettiderna som SUB kan erbjuda och att all litteratur och övriga 
informationsresurser numera finns samlade under ett tak. Nackdelarna för 
undersökt domängrupp är framför allt det ökade geografiska avståndet till 
biblioteket från Psykologiska institutionen (något som dock uppvägs av redan 
nämnda fördelar) samt att ämnesexpertisen över disk i någon mån försvunnit. 
På SPPB och PPB var man specialist i informationsdisken, medan man på SUB 
är generalist. Detta diskuteras i avsnittet ”Diskussion och slutsatser”. 
Kostsamma elektroniska resurser klarar man bättre av att tillhandahålla ett rikt 
utbud av på SUB, vilket också måste ses som en klar fördel för användarna. 
Utvecklingen av det elektroniska biblioteket har, som jag visat, också gjort att 
domänen inte är lika benägen att fysiskt besöka SUB. Man uträttar istället sina 
biblioteksärenden över nätet. Denna utveckling skedde delvis parallellt med 
sammanslagningen av SPPB/PPB och SUB, men är naturligtvis helt oberoende 
av densamma. De fysiska biblioteksbesöken har alltså minskat avsevärt sedan 
sammanslagningen. Om detta till störst del beror på utvecklingen av det 
elektroniska biblioteket eller det ökade avståndet till biblioteket för domänen är 
egentligen omöjligt att svara på. Min uppfattning är dock att det avgörande 
avseende den sjunkande besöksfrekvensen för gruppen varit den digitala 
utvecklingen. 

I och med den slutgiltiga sammanslagningen med SUB 2003 upphörde ett 
specialbibliotek med anor långt tillbaka i tiden. Dess samlingar (liksom större 
delen av personalgruppen) hittar man numera på SUB.  
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Bilaga 

Användarstudie SPPB-SUB (Stockholms universitetsbibliotek) 
    

 
1. Under vilka år använde du SPPB? 
 
2. Ditt informationsbeteende vad gäller psykologifältet och SPPB;  

- Vilken typ av ärenden hade du till SPPB, det vill säga vilken typ 
av service var du intresserad av? (till exempel fjärrlån, lån av tidskrifter 
od) 
- I vilken omfattning använde du biblioteket? 

 
3. Påverkade sammanslagningen dig och din forskning/ dina studier? 
 
4. Redan 2000 upphörde ju egentligen SPPB och övergick istället till att 

heta PPB, som var en filial till SUB. Märkte du som låntagare på något 

sätt av denna organisatoriska förändring? Beskriv i så fall hur. 

 
5. Övergick du till att använda SUB efter SPPBs flytt till SUBs lokaler 

(2003)? Om NEJ, vad använder du istället? 
 
6. Ser du några nackdelar med att du nu måste ta dig till SUB istället? 
 
7. Ser du några fördelar med att SPPB sammanslagits med SUB? 
 
8. Upplever du det geografiska avståndet till SUB  som ett hinder mot att 

besöka biblioteket? (i jämförelse med SPPB som låg i grannhuset till 
psykologiska institutionen) 
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9. Har ditt informationsbeteende (se fråga nr 2) förändrats i och med 
stängningen av SPPB? Om JA, Beskriv gärna i så fall hur. 

 
10. Vilka är de viktigaste källorna för tidigare forskning inom ditt ämne? 

(är det till exempel databaser eller egenköpt litteratur och tidskrifter) 
 
11. Hur står sig biblioteket, enligt din uppfattning, som informationskälla?  

Är det den viktigaste källan, eller bara ett komplement till allt det 
andra? 

 
12. Har informationskällor utanför biblioteket blivit mer eller mindre 

viktiga sedan sammanslagningen? 
 

13. Tror du din forskning förändrats till innehåll eller teknik  på grund 
avbibliotekets förändring? Om JA, hur? 

 
14. Din användning av SUB idag;  

- Hur ofta besöker du bibliotekslokalerna? 
- I vilken utsträckning använder du bibliotekets elektroniska 

tjänster som till exempel databaser och elektroniska tidskrifter, det vill 
säga de tjänster man når över nätet och som ej kräver besök på 
biblioteket? 

- Händer det att du har kontakt med en  bibliotekarie via e-post eller 
telefon? Om JA, ange i så fall hur ofta det sker och vad det kan gälla för 
ärenden. 

 
15. Övriga kommentarer angående bibliotekssammanslagningen och dess 

konsekvenser? 
 
16. Din ålder: 
 
17. Din titel: 
 
18. Din forskningsinrikting: 
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