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Upphovsrätt: forskningsbibliotekens nya 

kompetensområde

Inga-Lill Nilsson

Inledning
Den digitala utvecklingen har inneburit nya möjligheter att kommuni-
cera, publicera och konsumera information, kultur och kunskap. De tek-
niska möjligheterna att sprida information på delvis nya sätt har gjort 
upphovsrättsfrågorna allt mer komplexa och allt viktigare inom forsk-
ning och utbildning. Lagstiftningen på området är inte i tillräckligt hög 
grad harmoniserad med den digitala miljön och behoven av stöd har 
förändrats. 

Största delen av det material som används eller publiceras inom hög-
skolesektorn har ett upphovsrättsligt skydd under en överskådlig fram-
tid. Biblioteken ingår fler och fler avtal där rättigheter köps för använd-
ning av elektroniska resurser utifrån vissa regler. Det är viktigt att värna 
om tillgängligheten för lärare, forskare och studenter och att den inte 
minskas genom nya typer av kontrakt och avtal. Vi behöver kunskap 
om lagstiftning, licenslösningar eller andra sätt att hantera de praktiska 
situationer vi ställs inför. Bibliotekets stöd gäller användning av andras 
material på ett korrekt sätt, men också hur man kan värna om den egna 
upphovsrätten till det material som publiceras vid universiteten. Stu-
denter, lärare och forskare skall utifrån bibliotekens information och 
rådgivning kunna fatta bra beslut kring användning av upphovsrättsligt 
skyddat material. Universitets- och högskolebiblioteken befinner sig 
i en roll mellan upphovsrättsinnehavarna och användarna av skyddat 
material och har därför goda möjligheter att vägleda universitetens 
studenter, forskare och lärare både i deras roller som användare och 
upphovsmän.

Jag vill härmed belysa hur upphovsrättsfrågorna påverkar universitetsbib-
lioteken och bibliotekarierollen och diskutera de utmaningar vi står inför. 
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De upphovsrättsliga frågorna på universiteten knyter an till bibliote-
kens verksamhetsområden på en rad områden men bibliotekens roll är 
oklar. Forskningsbiblioteken kan förbättra det upphovsrättsliga stödet 
på universiteten, en utmaning är att anpassa de upphovsrättsrelaterade 
frågorna till den akademiska miljön och integrera dem i bibliotekets 
verksamhet. Bibliotekens arbete med upphovsrättrelaterade frågor har 
förändrats radikalt de senaste åren, vilket till största del beror på ökat 
forskarstöd och ansvar för de institutionella arkiven. Förutom publice-
ringsfrågor från forskare, lärare och studenter finns ett stort behov att 
hantera frågor som rör informationsresurser och kurslitteratur. 

Upphovsrätt och tillgång till undervisningslitteratur
Upphovsrättsfrågor i undervisningssammanhang gäller i första hand 
användning av bibliotekens tryckta och elektroniska samlingar och råd-
givning för sammansättning av kurskompendier. 

Bibliotekens e-resurser är ett svar på ett ökat behov av vetenskapligt 
material i undervisning och forskning, men också en fråga om tillgäng-
lighet. Alla studenter, inklusive distansstudenter, bör ha samma tillgång 
till undervisningsmaterial. Man behöver enkelt kunna söka fram och få 
tillgång till hela texter. Bibliotekens samlingar och det material som an-
vänds i undervisningen idag, består i allt högre grad av elektroniskt 
material som allt mer ersätter det tryckta undervisningsmaterialet. 

Biblioteken ger användarna tillgång till elektroniskt material via olika 
avtal. De flesta av dessa avtal hanteras av Kungliga bibliotekets BIB-
SAM-konsortium och avtalen ger universiteten tillgång till e-resurser i 
form av databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Universitets- och högsko-
lebiblioteken sluter även databasavtal direkt med förlagen. Villkoren 
för användning av material varierar i olika licensavtal men de allra flesta 
avtal tillåter relativt fri användning för ickekommersiella syften inom 
undervisning och forskning. Dessutom finns en kollektiv avtalslicens, 
det så kallade Högskoleavtalet, som slutits mellan universitet och hög-
skolor och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. För att 
förstå hur de upphovsrättsliga frågorna kan hanteras i undervisningen 
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behöver man se närmare på Högskoleavtalet, som innan det fanns till-
gång till elektroniska biblioteksresurser varit enda möjligheten för lä-
rare att kopiera material till studenterna.

Avtalslicensen är en lagstiftningskonstruktion där avtalet grundar sig på 
regler i upphovsrättslagen. Högskoleavtalet är ett av de största avtalen 
som slutits med stöd av reglerna om avtalslicenser. Samtliga svenska 
lärosäten är anslutna till avtalet och man betalar en avgift per student. 
Högskoleavtalet ger möjlighet till användning av skyddade verk utan 
att lärare och studenter i varje enskilt fall behöver inhämta tillstånd. 
Avtalet innebär att högskolor och universitet har rätt att kopiera enligt 
den så kallade 15/15 regeln (maximalt 15 % av verket, men inte mer 
än 15 sidor). Ur den obligatoriska kurslitteraturen får man i princip inte 
kopiera, men det finns tre undantag då det är tillåtet. Högskoleavtalet 
omfattar både svenska och utländska verk. Reglerna om avtalslicenser 
som de utformats i Norden har framförts som ett framgångskoncept 
för att lösa tillgång och spridning av material och ge möjligheter för 
digitalisering. Man slipper söka individuella tillstånd och det är relativt 
enkelt att administrera.

De kollektiva avtalen var till en början ett sätt att begränsa olovlig foto-
kopiering på grund- och gymnasieskolorna på 70-talet. Det första avta-
let för universitet och högskolor slöts 1981. Men hur väl är det anpassat 
till hur kunskap och information publiceras och kommuniceras inom 
högskolan idag? 

Det nya Högskoleavtalet från 2014 omfattar även digital spridning, 
men under samma begränsningar som tidigare vad gäller andel av ver-
ket och antalet sidor. När olovlig kopiering sker handlar det oftast om 
att avtalet inte täcker befintliga behov snarare än att Högskoleavtalet 
är svårt att tolka eller följa. Dessutom finns en osäkerhet om vilket avtal 
som gäller, Högskoleavtalet eller databasavtalen, det vill säga de av-
tal för elektroniska biblioteksresurser som tecknas direkt mellan förlag 
och enskilda bibliotek eller via BIBSAM-konsortiet. Det finns en utbredd 
okunskap om att det är förlagsvillkoren i databasavtalen som gäller i 
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första hand, före det generella licensavtalet med Bonus Copyright  
Access. Databasavtalen är bättre anpassade till undervisnings- 
situationen då de ger tillgång till hela artiklar eller böcker. 

Biblioteken ansvarar för databasavtalen och säkrar därmed tillgång till 
undervisnings- och forskningsresurser. Trots det samarbete man oftast 
har med lärare kring val av kurslitteratur arbetar man i liten utsträckning 
med upphovsrätt i undervisningssammanhang. Detta beror till stor del 
på att ansvaret för Högskoleavtalet oftast ligger på en annan adminis-
trativ enhet eller på lärosätets juristfunktion. Bibliotekarierna får sällan 
några praktiska erfarenheter för att klargöra vilka möjligheter som finns 
och hur man hanterar dem. På universitetens och även bibliotekens 
webbsidor har informationen om Högskoleavtalet en framträdande 
plats, medan informationen om bibliotekens e-resurser via databasav-
talen, som ett alternativ eller ”första-val”, är sparsam. Likväl som lokalt 
ansvariga för Högskoleavtalet inte är medvetna om möjligheterna med 
bibliotekens e-resurser, så har biblioteken inte lyckats informera om de 
elektroniska resurserna i tillräckligt hög grad. 

Den allmänna kunskapen om upphovsrätt bland lärare är också be-
gränsad. Det verkar ibland finnas en känsla av att man klarar sig fint om 
man bara kan hantera Högskoleavtalet - men man behöver en samlad 
bild av vilka licenser och avtal som finns för att kunna ta korrekta och 
bra beslut kring användning. Där ingår även att se på andra möjligheter 
som Creative Commons (CC) eller andra fria resurser. För nya undervis-
ningsformer, som till exempel MOOC (Massive Open Online Course), 
är de fria resurserna ibland enda möjligheten.

Kurskompendier
Ett sätt för lärare att ge studenterna tillgång till upphovsrättsligt skyd-
dad kurslitteratur har varit att trycka upp kurskompendier med artik-
lar och kapitel som kopierats med stöd av Högskoleavtalet, alternativt 
med tillstånd direkt hos upphovsrättsinnehavare då det gäller ett större 
antal sidor. Genom det nya Högskoleavtalet finns möjlighet att digita-
lisera material för att sedan ladda upp det i högskolornas lärplattfor-
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mar. Dessvärre är okunskapen stor hos lärare och bibliotekarier om vad 
man kan inkludera i såväl tryckta som digitala kurskompendier. Kopie-
ring och tillståndssökande tar administrativ tid och är kostsamt, vilket i 
slutändan innebär att lärarnas användning av relevant litteratur i under-
visningen försvåras. 

Utländsk kurslitteratur finns digitalt i allt högre utsträckning och svensk 
forskning blir alltmer mer fritt tillgänglig. De tryckta kompendierna har 
förvisso minskat i omfattning, men utifrån ett resurssnålt utnyttjande 
av e-resurser och förbättrad litteraturtillgång för studenterna vore det 
önskvärt att minska dem ytterligare. 

Digital kompetens
Det finns även andra upphovsrättsrelaterade områden i undervisning-
en där biblioteken förväntas ge ett bättre stöd. Allt större informations-
mängder, fler elektroniska resurser och mer avancerade söktjänster har 
ökat betydelsen av undervisning i medie- och informationskompetens 
där kunskap om upphovsrätt är en viktig del. Studenternas e-publice-
ringar av uppsatser resulterar i frågor kring användning av bilder och 
tabeller men också i frågor om deras egen upphovsrätt. Det kan lätt 
uppstå missuppfattningar kring vad ”fritt” material är då allt fler resur-
ser finns tillgängliga på internet och det för många yngre studenter 
finns en föreställning om att allt skall vara fritt. Som uppsatshandledare 
har lärarna en svår situation med att uppmärksamma studenterna på 
upphovsrätten och exempelvis användningen av bilder. CC-licensierat 
material kan här vara en lösning, men tyvärr är ofta både lärare och 
studenter dåligt insatta i hur Creative Commons fungerar eller hur man 
söker material. Lärarnas frågor rör oftast litteraturlistor och kompendier 
men det förekommer också frågor kring användning av fotografier och 
bilder i undervisningssammanhang.

Publicering och forskarnas upphovsrätt
Inom forskningen har övergången från tryckt till elektronisk information 
i stort sett redan skett, samtidigt som vi kan iaktta en ökad kommersia-
lisering av förmedlingen av vetenskaplig forskning. Den digitala miljön 
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har på ett genomgripande sätt förändrat forskarnas arbetssituation. När 
det gäller upphovsrätten har forskarna av tradition överlåtit den till för-
lagen och gett dem rätt att helt förfoga över forskningspublikationerna. 
Under de senaste 15-20 åren har många börjat ifrågasätta förlagens 
ställning. Från ett samhällsperspektiv anser man i fler och fler länder 
att samhällsfinansierad forskning skall komma hela samhället till gagn, 
vilket resulterat i att man börjat se på alternativa sätt att publicera forsk-
ning. Det finns också en strävan att universiteten själva i högre grad 
bör svara för utgivningen. Open access är en modell för att publicera 
vetenskaplig information med fri tillgång som innebär användning och 
spridning utan kostnader. Open access är ett sätt att organisera och 
finansiera vetenskapliga publikationer och inte en upphovsrättsfråga i 
sig, samtidigt som man ofta kommer in på upphovsrättsfrågor när man 
diskuterar open access. De upphovsrättsliga frågeställningarna är konse-
kvenser av olika publiceringsförfaranden om CC-licenser, embargotider 
eller artikelversioner. Ökad digitalisering eller arkivering i institutionella 
arkiv innebär inte fri tillgång per automatik utan snarare ett bevarande.

Det finns huvudsakligen tre varianter av open access: 

Gold - publicering i en fritt tillgänglig tidskrift där författaren  
normalt står för publiceringskostnaderna.   
Green eller parallellpublicering - publicering i en traditionell  
tidskrift men efter en viss tid, embargoperiod, läggs  
forskningsmaterialet i ett institutionellt arkiv eller direkt på en 
hemsida. Förlagens embargotider skiftar, liksom vilken version  
av artikeln som kan läggas i det institutionella arkivet.
Hybridtidskrifter – de flesta stora prenumerationsbaserade  
tidskrifter erbjuder open access för enstaka artiklar. Genom att 
betala en avgift kan författare göra sin artikel öppet tillgänglig. 

 
När vi pratar om upphovsrätt är det oftast den ekonomiska rätten vi syf-
tar på, rätten att sprida och att ta betalt när någon vill använda verket. 
I den akademiska miljön har den ideella rätten, det vill säga rätten att 
bli omnämnd och att bestämma i vilka sammanhang som verket skall 
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användas, stor vikt för framtida forskning. Forskare är alltmer intresse-
rade av att vilja sprida sin forskning för att öka synligheten och därmed 
öka citeringsbarheten. Man vill även kunna använda den i undervisning  
eller i andra publikationer, men känner osäkerhet inför de upphovs-
rättsliga frågorna i publikationsavtalen.

Biblioteken har utifrån universitetens lokala riktlinjer, vad gäller publi-
cering, ofta till uppgift att främja publiceringar med fri tillgång och ar-
betar dels med att motivera forskarna till open access-publicering men 
också med att praktiskt hjälpa till med upphovsrättsrelaterade frågor 
som uppstår, exempelvis granskning och uttolkning av förlagens pub-
liceringsvillkor. Biblioteken försöker komma in i ett tidigt skede och 
göra forskarna uppmärksamma på vilka rättigheter de har och hur de 
skall kunna behålla dem i möjligaste mån. Kompetens kring frågor om 
rättigheter vid parallellpublicering har blivit allt viktigare för forsknings-
biblioteken (Francke 2013).

Upphovsrättsfrågorna gäller inte enbart forskarens egen upphovsrätt 
utan också deras användning av andras material, som bilder och ta-
beller i publiceringar, där det finns ett stort behov av stöd. Forskarna 
arbetar alltmer i olika internationella forskargrupper och har behov av 
att ”dela” material med andra forsknings- och utbildningsinstitutioner, 
vilket försvåras av nationell lagstiftning och otydliga förlagsavtal. En vik-
tig del av idén med öppet tillgängliga forskningsresultat är möjligheten 
till Text and Data Mining (TDM). I de flesta länder i Europa tolkar man 
lagstiftningen strikt, vilket försvårar för forskningen genom att forskarna 
behöver söka tillstånd för att använda sig av text- och datautvinnings-
teknik. Detta driver på kraven om lagreformer för att man skall få utföra 
TDM på material man har laglig tillgång till, såvida det inte är i kom-
mersiellt syfte.

Bibliotekariekompetens och upphovsrättsligt stöd
Forskningsbibliotekens främsta verksamhetsområden är informa-
tionshantering och kunskapsorganisation. Genom e-publicering och 
e-lärande har behoven av att stötta studenter och personal i upp-
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hovsrättsrelaterade frågor ökat. Biblioteken utökar sitt verksamhets-
område men gör det ibland obemärkt, utan ett formellt uppdrag. 
Samarbetet mellan lärosätets juristfunktion och bibliotek är ofta spo-
radiskt och man utnyttjar inte fullt ut de möjligheter man har att ta 
vara på varandras olika kompetenser. Biblioteken har ett behov av 
att närma sig de olika enheter som erbjuder eller involveras i upp-
hovsrättsrelaterade frågor. Man behöver därför kartlägga vilka behov 
som finns av stöd och vägledning och att definiera vilka roller olika 
avdelningar eller enheter har (Nilsson 2015). Det kan vara pedago-
giska enheter som ansvarar för e-lärande, tryckeri, forskarstödsgrup-
per med flera. Det som gör att biblioteket har bra förutsättningar för 
att möta det ökande behovet av vägledning kring dessa frågor är: 

neutral position i organisationen
stark servicekultur 
nära relation med lärare och forskare  
god kunskap om förlagspublicering 
ansvar för de institutionella arkiven

 
Som forskare eller lärare vänder man sig oftast till kollegor eller bib-
lioteket och mer sällan till förvaltningsjurister. Otydligheten kring vem 
man kan vända sig till drabbar bibliotekets användare och risken finns 
att viktiga frågor därför aldrig ställs (Charbonneau & Priehs 2014). Det 
finns olika sätt att integrera stöd kring upphovsrätt i bibliotekets stöd till 
studenter, lärare och forskare och att därmed göra upphovsrätt till en 
biblioteksfråga i än högre utsträckning. 

De flesta frågor är inte juridiska i den meningen att det krävs en tolk-
ning av lagstiftningen. Det är snarare ett samtal kring befintliga avtal 
eller andra möjligheter för att finna den bästa lösningen utifrån de 
specifika behov som finns, vilket liknar de referenssamtal som utförs 
på biblioteken. Bibliotekets rådgivning syftar till att sprida kunskap om 
upphovsrätt snarare än att ge slutgiltiga svar på specifika frågor. Kun-
skap som inte enbart handlar om lagstiftning och tekniska möjligheter 
utan också en förståelse för hur ekonomiska, politiska och tekniska för-
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ändringar påverkar vetenskaplig information. Man behöver förmedla 
ett sätt att förhålla sig till vetenskaplig kommunikation, något som bib-
lioteken redan gör i arbetet med informationskompetens. Kunskap om 
upphovsrätt är även en väsentlig del i strävan efter att öka studenternas 
akademiska litteracitet, vilket knyter an till frågor kring plagiering, cite-
ringsteknik etc.

Behovet av kompetenshöjning inom upphovsrätt är stort på forsknings-
biblioteken. Flera europeiska studier kring ”Copyright literacy” bland 
bibliotekarier gjordes under 2014 (Todorova, Trencheva, Kurbanoğlu, 
Doğan, Horvat & Boustany 2014). Det saknas både medvetenhet om 
hur upphovsrättsfrågorna påverkar bibliotekets tjänster och kompe-
tens kring hur man hanterar dem. I den studie som gjordes i Storbri-
tannien var kunskapen relativt hög, vilket kan bero på att man arbetar 
mer aktivt med kopieringslicenser och kurskompendier (Morrison & 
Secker 2015). Det behöver finnas en grundkompetens om upphovsrätt 
på biblioteken men också djupare kunskaper inom specifika områden, 
lämpligen hos de som arbetar med lärar- och forskarstöd. Det kan vara 
bra att formalisera stödet via information och guider på bibliotekets 
hemsida men man behöver vara medveten om att de flesta frågor är 
”brandkårsutryckningar”, vilket ibland är tidskrävande. 

Det finns många möjligheter att förbättra den egna kompetensen via 
onlinekurser, webbinarier, litteratur eller konferenser. Ett sätt att ta sig 
an frågorna är att diskutera med berörda, kollegor, specialister, jurister 
eller upphovsrättsorganisationer - helt enkelt att lära genom praktiskt 
arbete. Nationell samverkan är också viktigt för att höja kompetensen 
och ge legitimitet åt arbetet. Som en del av arbetet med att möta detta 
behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte har Svensk biblioteksfören-
ing startat ett expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt.

Forskningsbibliotekens framtida roll
Stödet till undervisning och forskning har förändrats genom digital ut-
veckling och förändrade publiceringssätt. Biblioteken har utvecklats 
från boklager till informationscentra där digital information selekteras, 
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tillgängliggörs och sprids. Biblioteken kan påverka utvecklingen av 
vetenskaplig kommunikation och utveckla nya tjänster gällande e-resur-
ser, publicering och upphovsrätt (Horava 2010). För att säkra tillgången 
till vetenskaplig information i en digital informationsmiljö behöver vi 
inte bara fokusera på innehåll och tjänster utan också på själva infra-
strukturen. Biblioteken behöver i ökad utsträckning vara med och för-
handla fram licenser och avtal för tillgång till digitalt forsknings- och 
undervisningsmaterial.

Vi ser också en förändring när det gäller öppna lärresurser och nya 
former av undervisning som är öppna för alla. Om biblioteken inte är 
aktiva och är med och påverkar utvecklingen kan andra aktörer komma  
att ta den rollen. Det finns en risk att biblioteken ersätts av Spotify- 
liknande tjänster eller organisationer som erbjuder tillgång till material 
via licenser eller avtal.

I Sverige driver lärosätena och forskningsfinansiärerna tillsammans  
utvecklingen av open access. Biblioteken kommer därför fortsatt att  
försöka finna lösningar för öppet material och praktiskt stödja forskarna 
vid publicering. Det är dock inte någon självklar utveckling mot en mer 
öppen publicering eftersom förlagens dominans är stor och vi kommer  
att få se nya affärsmodeller. Den digitala miljön ger förlagen ökade 
möjligheter att styra publicering via embargotider och publicerings-
avgifter. Forskarna hamnar tyvärr ofta mitt i en dragkamp mellan stora 
internationella förlag och forskningsfinansiärer.

Som en motreaktion mot förlagens monopolliknande ställning och  
en stark upphovsrätt kan man se en ökad ”delandekultur” som har  
stor betydelse för såväl kultur- som vetenskapssamhället (Hemmungs  
Wirtén 2008). Creative Commons är ett exempel på hur man uppmuntrar  
till användning av skyddat material via licenser. Inom vetenskaps-
samhället beskriver man open science som ett mer övergripande  
begrepp där förutom open access även open data innefattas. Vi ser 
olika grader av ”fri tillgänglighet” och det behöver inte vara antingen 
eller. Behovet av fria spridningsvägar för forskarna kommer med all 
säkerhet att öka.
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Den tekniska utvecklingen och förändringarna i vetenskaplig kommu-
nikation ställer nya krav på biblioteksanställda. Bibliotekarier och infor-
mationsspecialister är allt mer involverade i undervisnings- och forsk-
ningsmiljöer genom olika projektgrupper och team. Vi behöver nya 
kompetenser för att hantera upphovsrättsfrågorna kring såväl tryckta 
som digitala informationsresurser (Delaney & Bates 2014). Därtill kom-
mer ett allt större behov av att kunna hantera och bevara publiceringar 
och forskningsdata. 

Avslutande reflektioner
Det finns en djupt rotad bild av forskningsbibliotekens verksamhet  
som behöver revideras för att bättre stämma överens med dagens 
vetenskapssamhälle. Upphovsrätt och lagstiftning påverkar bibliotekens 
tjänster på en rad områden, men det finns oftast ingen klar ansvarsför-
delning mellan bibliotek och juristfunktion. Ett tydligare uppdrag och 
integrering av bibliotekets stöd i organisationen är viktigt för att kunna 
hantera upphovsrättsfrågorna. 

Digitalisering innebär inte ett hot mot den traditionella upphovsrätten 
utan är snarare en möjlighet att sprida information på mer effektiva sätt, 
vilket i förlängningen är bra för samhällsutvecklingen. Upphovsrättsfrå-
gor på universitet och forskningsbibliotek handlar inte om fildelning, 
massdigitalisering eller e-bokspaket. I diskussionerna om balans är det 
viktigt att veta vad vi lägger i vågskålen. Inom forskning och undervis-
ning har man andra behov än inom kultursektorn eller musik- och film-
branschen. Behoven hos forskare som publicerar är inte samma som 
hos författare av facklitteratur. Forskaren är inte i första hand intresserad 
av att dra ekonomisk nytta av sin utgivning, utan snarare av att synas för 
att därigenom kunna bli läst och citerad. 

Om biblioteken vill fortsätta påverka utbudet av information och er-
bjuda tjänster kring informationsåtervinning behöver man vara lyhörd 
för användarnas behov och ha bred insikt i hur information kan spridas. 
Tillgången till olika typer av undervisningsmaterial behöver säkras med 
licenser som gynnar användarna. Vill man modernisera och harmoni-
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sera upphovsrätten genom avtalslicenser krävs en balanserad diskus-
sion om för- och nackdelar med avtalslicenser och att användarna och 
förhandlarna av avtalen är väl insatta i hur avtalen fungerar i praktiken. 
Nya tekniska lösningar kan annars skapa nya problem och låsningar. 
Biblioteken bör därför engagera sig mer i internationella diskussioner 
kring reformer som gäller inskränkningar och undantag inom högre ut-
bildning. För att ta del av de diskussionerna krävs kunskap, något som 
betonas från allt fler håll. Vi behöver därför ta ansvar för vår egen kom-
petenshöjning för att kunna ge ett bättre stöd till våra användare.

Vi behöver känna till och informera om alternativa resurser och inklu-
dera kunskap om upphovsrätt i vår undervisning i informationskompe-
tens. Uppdraget bör vara vidare än att enbart instruera och besvara 
enstaka frågeställningar. Vi behöver vara aktiva i alla steg av forsknings-
processen och få legitimitet för de kompetenser som finns på forsk-
ningsbiblioteken. 
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