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Abstract: The purpose of this Master thesis is to investigate issues 

concerning the role of the public librarian and their work with 
adult learners. This is done by examining Studiebibliotek Halland, 
a project initiated and financed by Kulturrådet, with the aim of 
improving for adult learners to use the public libraries in Halland. 
The major questions raised in this study are: How do the librarians 
interviewed experience their role as public librarian since the 
number of adult learners at the public library has increased? In 
what way do the librarians think they have to change their work in 
order to meet the demands of the adult learners? How do they feel 
about the change? Do they think their work will change more as a 
result of the project? Data was collected through interviews and 
the study is a qualitative study. The main results are that the 
librarians have a very positive attitude towards adult learners using 
the public library. They see their work with adult learners as self-
evident and stimulating. They think that their role as librarians has 
changed since they started their career, but they also think that the 
change is positive. The increasing number of adult learners is one 
reason for the change. Another one is the development of 
computers. The librarians don’t feel that their pofession has 
changed because of the project Studiebibliotek Halland and they 
don’t think it will in the future either.  
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1. Inledning 
 
Vi lever idag i ett samhälle där utbildning får allt större betydelse. Begreppet livslångt lärande 
används allt oftare och en utbildning anses sällan räcka för hela det yrkesverksamma livet. 
Både omskolning och kompetensutveckling har blivit självklarheter inom de flesta 
yrkesområden i dag. Under 1990-talet har det skett flera förändringar i 
vuxenutbildningssystemet. Komvux byggdes ut, Kunskapslyftet introducerades och antalet 
invandrare ökade och därmed också antalet SFI-studerande (svenska för invandrare). Tack 
vare den nya tekniken har också distanskurser gjorts tillgängliga för allt fler. Utbudet för 
vuxnas lärande har därmed blivit mer flexibelt både vad gäller form och innehåll. Allt fler 
vuxna har idag, åtminstone teoretiskt sett, möjlighet att studera och vidareutbilda sig.  
 
För folkbiblioteken har det ökade kunskapskravet på samhällets individer och 
vuxenutbildningens expansion inneburit ett ökat och något förändrat behov av 
biblioteksservice jämfört med 10-15 år sedan. Folkbiblioteken har av tradition en viktig roll 
inom folkbildningen. De vuxenstuderande söker sig företrädesvis till folkbiblioteken eftersom 
de är öppna för alla, har många servicepunkter och god förankring hos allmänheten. 
Tillströmningen av vuxenstuderande på folkbiblioteken har dessvärre bara undantagsvis följts 
upp av ökade resurser (Stenquist 2003, s. 85). Den ökade tillströmningen av vuxenstuderande 
har inneburit arbetsuppgifter för folkbibliotekarierna som inte fanns för några år sedan. En 
intressant fråga för mig blev på vilket sätt bibliotekariernas roll har förändrats och vad 
bibliotekarierna själva anser om denna förändring.  
 
Statens Kulturråd har valt att satsa på de vuxenstuderandes behov av biblioteksservice genom 
att bekosta sex projekt i olika län i Sverige. Ett av projekten genomförs under en treårsperiod i 
Halland. Ett av målen med Studiebibliotek Halland är att vid ingången av år 2006 ska det 
finnas studiebibliotekarier i hälften av länets kommuner. Som studiebibliotekarie räknas hel- 
eller deltidsbibliotekarie som har utbildning för uppdrag att ansvara för bibliotekets 
verksamhet för vuxenstuderande. För att projektets mål ska uppfyllas är det dock viktigt att 
verksamheten förankras hos hela bibliotekariekåren och att alla som arbetar på Hallands 
folkbibliotek har kunskap om vuxenstuderandes behov av folkbibliotek.  
 
1.1 Val av ämne 
 
När jag skulle välja uppsatsämne kände jag att jag ville skriva om något konkret problem som 
rörde min hemort och som fler än jag skulle ha intresse av att ta del av. Jag tog kontakt med 
bibliotekschefen i Halmstad och fick reda på att det nyligen startat ett projekt som handlade 
om vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken. Eftersom ämnet till viss del berör mig 
personligen då jag själv varit, och är, vuxenstuderande kände jag mig lockad att göra en 
undersökning kring detta. Efter att ha läst in mig på ämnet insåg jag att det finns både positiva 
och negativa åsikter kring den förändring som den ökning av vuxenstuderande på 
folkbiblioteket inneburit. Det kändes intressant att få ta del av bibliotekariernas egna åsikter 
kring förändringarna. För att komma igång tog jag kontakt med projektledaren för 
Studiebibliotek Halland och diskuterade uppsatsämne med henne. Jag har valt att skriva min 
uppsats med utgångspunkt från Studiebibliotek Halland samt undersöka situationen i Halland 
för att få den personliga anknytning till uppsatsen jag önskade.  
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1.2 Kulturrådets satsning på vuxenstuderande 
 
Statens kulturråds övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som 
regering och riksdag beslutar om. De tre huvuduppgifter som kulturrådet har är att fördela 
bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och 
kulturpolitik (Kulturrådets hemsida, 2004). 
 
År 2002 fick Kulturrådet ett nytt anslag som ska användas för att förbättra vuxenstuderandes 
tillgång till folkbiblioteksservice. Med Kulturrådets hjälp ska folkbiblioteken utvecklas till 
viktiga och erkända platser för det livslånga lärandet. Uppdraget att öka vuxenlärandes 
tillgång till biblioteksservice utvecklas på tre plan: 
 
Att praktiskt pröva och utveckla metoder – detta arbete sker i sex utvecklingsprojekt med lite 
olika inriktning. Ett av dem är Studiebibliotek Halland. Kulturrådet ger medel för lönekostnad 
för en projektledare per projekt för maximalt tre år.  
 
Att verka för långsiktig förändring – en bibliotekskonsulenttjänst har inrättats på Kulturrådet 
för detta syfte. Konsulenten ska på nationell nivå skapa nätverk för att stärka bibliotekens roll 
för vuxnas lärande.  
 
Att reflektera, diskutera och få erfarenhet – handlar om att dra långsiktig nytta av erfarenheter 
och kunskaper så att de utnyttjas för vidare utveckling av bibliotekens roll för lärande. 
Kulturrådet har gett i uppdrag åt forskare på Bibliotekshögskolan i Borås att följa de sex 
projekten (Vuxbibs hemsida 2004).  
 
De sex utvecklingsprojekten pågår i Halland, Värmland, Ystad-Sjöbo-Simrishamn-Tomelilla-
Skurup, Östergötland, Dalarna och Sandviken-Hofors-Ockelbo. Målen för projekten ser något 
olika ut men alla handlar om att förbättra de vuxenstuderandes tillgång till folkbiblioteken 
inom något område. Det handlar både om att förbättra de resurser som finns för 
vuxenstuderande på biblioteken samt att utbilda personal. Projektbeskrivningarna för de olika 
projekten finns tillgängliga på Vuxbibs hemsida under fliken projekt- och utvecklingsarbeten.  
 
1.3 Studiebibliotek Halland 
 
För att möta den ökande tillströmningen av vuxenstuderande till folkbiblioteken i Halland har 
Region Halland (tidigare Länsbibliotek Halland) startat projektet Studiebibliotek Halland. 
Tillsammans med de sex kommunbiblioteken har Region Halland sökt medel av Kulturrådet 
till en projektledare  som under tre år driver förändringsarbetet och ansvarar för att det får en 
god start. Målet är naturligtvis att verksamheten som byggs upp sedan ska fortsätta även efter 
projekttidens slut.  
 
Studiebibliotek Halland startade hösten 2002 och inbegriper sex områden. Det handlar om att 
förbättra medietillgången för vuxenstuderande, både avseende tryckt material och e-medier, 
utbildning till bibliotekspersonalen i samarbete med Högskolan i Halmstad, skapa 
användarutbildningar för vuxenstuderande, förbättra samarbetet mellan biblioteken och övriga 
aktörer inom vuxenutbildningen, skapa ett virtuellt studiebibliotek samt förbättra lärmiljön för 
vuxenstuderande på biblioteken.  
 
Ett mål med Studiebibliotek Halland är att det vid ingången av år 2006 ska finnas 
studiebibliotekarier i hälften av länets kommuner. Som studiebibliotekarie räknas hel- eller 
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deltidsbibliotekarie, som har utbildning för och uppdrag att ansvara för bibliotekets 
verksamhet för vuxenstuderande (Länsbibliotek Hallands hemsida, 2004). För mer detaljerad 
information se projektbeskrivningen (bilaga 1). 
 
1.4 Problemområde 
 
I dagens samhälle blir kraven på kunskap allt högre, både inom arbetslivet och privat. Det blir 
allt ovanligare att någon stannar på en arbetsplats hela livet och även om så är fallet krävs det 
nästan alltid fortbildning för att hänga med i den nya tekniken och utvecklingen. Detta skapar 
ett ökat behov av vidareutbildning även för vuxna vilket i sin tur har lett till ett ökat antal 
besökare på våra folkbibliotek. För bibliotekarierna har det inneburit en ny besökskategori 
med något annorlunda krav och önskemål.  
 
För att tillfredsställa de vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken är det bland annat 
viktigt att bibliotekarierna besitter kunskaper om de studerandes hjälpbehov och att 
samarbetet fungerar med utbildningssamordnarna i kommunen. Av den anledningen har 
Kulturrådet bestämt att satsa pengar på att förbättra de vuxenstuderandes användning av 
folkbiblioteken genom att ekonomiskt bidra till att sex projekt i landet arbetar med frågan i 
respektive regioner. Ett av dessa projekt är Studiebibliotek Halland.  
 
För att verksamheten för de vuxenstuderande ska kunna förbättras är det avgörande att 
bibliotekarierna på våra folkbibliotek är positivt inställda till arbetet med studerande och att 
projektverksamheten är väl förankrad ute i kommunerna. Av den anledningen tyckte jag det 
kunde vara värdefullt att lyfta fram bibliotekariernas egna åsikter och tankar om de 
vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken och hur det påverkat bibliotekariernas 
arbete.  
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur folkbibliotekarierna i två kommuner i Halland 
anser att deras roll har förändrats i samband med att andelen vuxenstuderande ökat och hur de 
tror att deras arbete påverkas av att projektet Studiebibliotek Halland genomförs. Jag vill 
också veta hur bibliotekarierna ser på denna förändring och vilka åsikter och tankar de har 
kring den till viss del nya bibliotekarierollen.  
 
Frågeställningar: 
 
1. Vilka skillnader upplever bibliotekarierna i sitt arbete idag jämfört med för cirka 10 år 

sedan?  
 
2. På vilket sätt anser bibliotekarierna att de behövt förändra sin yrkesroll och sitt arbetssätt 

för att möta vuxenstuderande på ett tillfredsställande sätt? 
 
3. Vad anser bibliotekarierna om denna förändring? 
 
4. Tror bibliotekarierna på stadsbiblioteken i de två utvalda kommunerna i Halland att deras 

arbete kommer att förändras ytterligare i samband med att projekt Studiebibliotek Halland 
genomförs? 
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1.6 Definitioner 
 
Många ord i svenskan kan ha mer än en betydelse. För att alla som läser min uppsats ska 
förstå vad jag menar och vad jag kommer fram till har jag valt att definiera vissa begrepp som 
återkommer i uppsatsen och som skulle kunna ha olika betydelse för olika personer som läser.  
 
Studiebibliotekarie 
 
Begreppet studiebibliotekarie har etablerats genom projekten BILL (Bibliotekens roll i det 
livslånga lärandet) och EBILL (Elektroniskt bibliotek i det livslånga lärandet) i Västra 
Götalandsregionen. Under mina litteratursökningar har jag inte funnit så mycket litteratur som 
behandlar just begreppet studiebibliotekarie, varför jag tror att det är relativt nytt begrepp. 
Helena Jannert, studiebibliotekarie vid Mariestads stadsbibliotek, beskriver i skriften 
”Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll” (2001) vad en studiebibliotekarie 
är och vilka uppgifter han/hon har. Jag tycker att hennes definition av begreppet på ett enkelt 
och tydligt sätt beskriver vad studiebibliotekarien har för uppgifter: 
 

”Det är en funktion med särskilt ansvar för vuxna studerande av olika kategorier. 
Studiebibliotekarien bedriver det utåtriktade kontaktarbetet med studerande, lärcentra, 
högskolor, andra utbildningsanordnare och bibliotek. Studiebibliotekarien samlar in 
kunskap om utbildningssituationen i kommunen och planlägger bibliotekets 
utbildningsstöd lokalt.” (Jannerts 2001, s. 3). 

 
Vuxenstuderande 
 
Begreppet vuxenstuderande är ett mycket komplext begrepp som kan inbegripa många 
människor beroende på vilket sätt man väljer att definiera det. Till exempel kan alla komvux-
studerande anses som vuxenstuderande eftersom de inte studerar inom ramen för den 
ordinarie grund- eller gymnasieskolan. Det finns också möjlighet att definiera 
vuxenstuderande utifrån definitionen på vuxen. I mitt uppsatsarbete har jag valt att räkna in de 
som studerar utanför den vanliga grund- och gymnasieskolan i begreppet vuxenstuderande. 
Jag har dock av två skäl valt bort högskolestuderande. Det ena är att de flesta 
högskolestuderande har tillgång till ett högskolebibliotek där de kan få hjälp. Det andra är att 
högskolestuderande ofta har en annan vana vid att studera och söka information och behöver 
vanligtvis inte samma typ av stöd och vägledning som övriga vuxenstuderande. 
Högskolestuderande kommer att figurera i min uppsats eftersom de också använder 
folkbiblioteken som studerande, men jag har valt att inte räkna in dem i begreppet 
vuxenstuderande.  
 
1.7 Litteratursökning 
 
För att kunna ta del av relevant bakgrundsmaterial samt tidigare genomförda undersökningar 
liknande min egen har jag gjort flera sökningar i olika databaser och på nätet. I mitt sökarbete 
hade jag stor nytta av tidigare genomförda magisteruppsatser i ämnet. Genom referenslistorna 
i uppsatserna fick jag tips på flera relevanta källor.  
 
Jag har sökt litteratur i databaserna Nordiskt BDI- index, ISA, LISA och ERIC som jag haft 
tillgång till via Bibliotekshögskolan i Borås. Jag har även sökt och funnit relevant litteratur i 
Libris, på Internet via sökmotorn Google och i Borås högskolas bibliotekskatalog.  
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De söktermer jag använt mig av har framför allt varit: folkbibliotek, folkbibliotekarier, 
bibliotekarier, yrkesroll, förändring, utveckling, studiebibliotekarie, vuxenutbildning, 
vuxenstuderande, livslångt lärande. Dessa termer användes med hjälp av trunkering i olika 
kombinationer. Jag har också gjort sökningar med motsvarande engelska termer. Vid de flesta 
sökningar har jag fått flera träffar och mycket material att gå igenom. Vid en närmare 
genomgång av de träffar jag fått visade det sig dock att en stor del av materialet handlade om 
hur bibliotekariernas arbetsbelastning ökat i samband med att antalet vuxenstuderande ökat på 
folkbiblioteken. Dessa undersökningar diskuterade inte vad bibliotekarierna själva ansåg om 
förändringen av deras arbetssituation utan konstaterade mest att bibliotekarierna fått mer att 
göra. Eftersom mitt syfte är att ta del av bibliotekariernas uppfattning om sin yrkesroll och 
den förändring som skett anser jag att mycket av det nämnda materialet inte passade ihop med 
mitt syfte och mina frågeställningar. Det var något svårare att få fram litteratur som berörde 
bibliotekarierna åsikter kring det faktum att deras arbetssituation förändrades när antalet 
vuxenstuderande ökade. Jag tror att orsakerna till mina sökresultat beror på att folkbiblioteken 
idag har hunnit vänja sig vid den nya besöksgruppen och hunnit utveckla metoder för hur de 
ska arbeta med de vuxenstuderande. De folkbibliotekarier som intervjuas idag har antagligen 
mer reflektioner att komma med än för några år sedan då de kände sig helt överrumplade av 
den ökade arbetsbelastning som de vuxenstuderande innebar.  
 
Begreppet studiebibliotekarie gav mycket få träffar (som mest tre) i alla de sökningar jag 
gjorde. Jag drar därför slutsatsen att det är en relativt ny term och att det därför inte finns så 
mycket material publicerat kring denna yrkesbenämning ännu. En annan intressant iakttagelse 
jag gjorde under mina sökningar var att antalet träffar ökade markant när jag använde 
begreppet vuxenutbildning jämför med vuxenstuderande. Jag har funderat mycket på detta 
men inte kommit fram till vad det kan bero på.  
 
1.8 Disposition 
 
I uppsatsens inledningskapitel tar jag upp bakgrunden till ämnesvalet och problemområdet 
genom att beskriva Kulturrådets satsning på vuxenstuderande och projekt Studiebibliotek 
Halland. Bakgrunden utmynnar i uppsatsens syfte och frågeställningar. I inledningskapitlet 
ger jag också definitioner på begreppen vuxenstuderande och studiebibliotekarie samt 
beskriver hur litteratursökningen gått till. 
 
Kapitel 2 består av en genomgång av den litteratur jag funnit i syfte att ge läsaren en bild av 
ämnesområdet. Först går jag igenom vuxenutbildningens utveckling i Sverige och därefter 
försöker jag gå igenom folkbibliotekens roll i vuxenutbildningen samt folkbibliotekariens 
pedagogiska roll.  
 
I kapitel 3 behandlas tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Jag tar upp både svenska och 
utländska studier som liksom jag undersökt vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken 
med utgångspunkt från bibliotekariens perspektiv.  
 
De teorier som ligger till grund för analysen i uppsatsen presenteras i kapitel 4. Först går jag 
igenom Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen och de olika nivåer en 
bibliotekarie kan agera på och därefter Loertschers taxonomier för skolbibliotekarien. Jag 
diskuterar också de svagheter och brister som de båda teorierna har.  
 
I kapitel 5 diskuterar jag metoden, dess för- och nackdelar samt tillvägagångssätt.  
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I kapitel 6 presenteras resultat och analys av intervjumaterialet kopplat till teori och tidigare 
forskning. Materialet presenteras utifrån fem huvudrubriker som jag valt utifrån teman jag 
funnit i materialet och mina frågeställningar. Rubrikerna är Yrkesrollens förändring, 
Kontakten med vuxenstuderande, Förhållandet mellan folkbibliotek och utbildningsanordnare, 
Pedagogik/fortbildning samt Tankar om framtiden och Studiebibliotek Halland.  
 
Slutdiskussionen förs i kapitel 7. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser och tankar 
kring fortsatt forskning.  
 
Kapitel 8 består av en sammanfattning av uppsatsen.  
 

2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Vuxenutbildningen i Sverige 
 
I vårt samhälle går kunskaps- och teknikutvecklingen allt snabbare framåt. Detta innebär ett 
ökat behov av en ökad utbildnings- och kompetensnivå hos befolkningen. Idag räcker det 
vanligtvis inte med endast grundskola eller folkskola som formell utbildning för att möta 
arbetsmarknadens krav utan behovet av utbildning är stort. Vuxenutbildning är en 
förutsättning för människor som måste höja sin kunskapskompetens för att kunna räknas på 
arbetsmarknaden.  
 
Det var först på 1950- och 1960-talet som vuxenutbildning ansågs som ett viktigt komplement 
för att höja kunskapsnivån i Sverige. Man ansåg att även om man byggde ut grund- och 
gymnasieskolan skulle det finnas personer som behövde komplettera sin utbildning även i 
framtiden. Tidigare hade möjligheterna för vuxna att utbilda sig främst bestått i 
korrespondenskurser och ett begränsat utbud av kvällskurser. 1967 års utbildningsreform 
innebar en grundläggande förändring som bekräftade att vuxenutbildningen blivit en central 
fråga i svensk utbildningspolitik. Under 1970-talet förändrades synen på vuxenutbildning 
ytterligare och man ansåg nu att syftet inte enbart var att tillgodose behoven hos en 
studiebegåvad grupp utan även de resurssvaga grupperna skulle få tillgång till utbildning. 
Möjligheter skulle finnas för alla vuxna att öka sin kompetens och kunskap (SOU 1999:141, 
s. 18ff).    
 
Idag är det kommunerna som har ansvaret för vuxenutbildningen. Fram till 1992 utgick ett 
statsbidrag som fördelades efter vissa bestämda kriterier som var angivna av regeringen och 
bestämde omfattningen av vuxenutbildningen i varje kommun. Efter omläggningen 1992 
övergick statsbidraget till ett sektorsbidrag att förvaltas av skolväsendet i kommunerna. Detta 
sektorsbidrag gick till hemkommunen som därmed gavs det ekonomiska ansvaret för 
medborgarnas vuxenutbildning. Vid fördelningen av sektorsbidraget tog kommunerna hänsyn 
till skillnaderna i bl. a. befolkningssammansättning och sysselsättningsgrad (SOU 1993:23, s. 
35).  
 
I juni 1995 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté för ett nationellt 
kunskapslyft för vuxna. Kunskapslyftskommittén kom med sitt första delbetänkande i mars 
1996, En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande (SOU 1996:27). Satsningen startade 1 
juli 1997 och pågick under fem år. Kunskapslyftet skulle också bidra till att utveckla nya 
former för att möta vuxnas utbildningsbehov i framtiden och därmed efter femårsperioden 
kunna resultera i en reformerad vuxenutbildning (SOU 1997:120, s. 3). Syftet med 
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Kunskapslyftet är att Sverige ska utvecklas till ett kunskapssamhälle där alla får reella 
möjligheter att delta i kunskapsutvecklingen. Individen ska få kunskaper och andra 
nödvändiga förutsättningar för att delta i det livslånga lärandet. Målet är delaktighet i 
samhällsutvecklingen, anställningsbarhet och möjligheter till vidare studier. Målgruppen är de 
som saknar grundskola och utbildningen ska genomföras inom ramen för en individuella 
utbildningsplan (SOU 1996:27, s. 7ff).  
 
För att säkerställa det fortsatta förändringsarbetet inom vuxenutbildningen beslutade 
riksdagen att ett riktat statsbidrag till vuxenutbildningen skulle utgå efter det att 
Kunskapslyftet avslutats (Ds 2003:23, s. 10). Riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av 
vuxenutbildningen lades fast av riksdagen i samband med behandlingen av prop. 
2000/2001:72 om vuxnas lärande våren 2001. En av de grundläggande tankarna med beslutet 
var att individens behov och önskemål skulle i större utsträckning än tidigare prägla 
vuxenutbildningen (Ds 2003:23, s. 9).  
 
Ett annat syfte med beslutet var att skapa en infrastruktur för vuxnas lärande på kommunal 
eller regional nivå. Med infrastruktur menar man alla åtgärder, inrättningar och system som 
innebär möjligheter, förutsättningar och stöd för den enskildes lärande, t ex biblioteksresurser, 
ekonomiskt stöd och vägledning. En fungerande infrastruktur innebär också nätverk mellan 
kommunala och statliga myndigheter. Under år 2002 utgick 350 miljoner kronor i statsbidrag 
till kommunerna för att utveckla en sådan infrastruktur (Ds 2003:23, s. 9ff). I dagens samhälle 
är behovet av flexibla former av kompetensutveckling för vuxna allt större. Det är inte möjligt 
att inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen tillhandahålla de kurser och former för 
vuxenutbildning som behövs för att möta behovet. Det behövs en infrastruk tur för vuxnas 
lärande för att göra det möjligt för vuxna att delta i ett lärande som t ex är sammanvävt med 
yrkeslivet eller på annat sätt skiljer sig från den traditionella klassrumsundervisningen.  
 
Det finns inga samlade övergripande målbeskrivningar för vuxenutbildningen utan man följer 
de riktlinjer, mål och förslag som anges i olika propositioner, lagar, förordningar och 
läroplaner. Kommittén för kunskapslyft och livslångt lärande (SOU 1996:27) tar upp de 
viktigaste, specifika målen för Komvux och statens skolor för vuxna för de frivilliga 
skolformerna. Målen är att:  
 
- överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social 

rättvisa 
- öka elevernas förmåga att förstå, kritiskt granska och medverka i kulturellt, socialt och 

politiskt liv och därigenom bidra till det demokratiska samhällets utveckling 
- utbilda vuxna för varierande arbetsuppgifter, medverka till arbetslivets förändring och 

bidra till full sysselsättning och därigenom främja utveckling och framsteg i samhället 
- tillgodose de vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och utbildningsmöjligheter 

och ge dem tillfälle att komplettera ungdomsutbildningen (SOU 1996:27, s. 61) 
 
I Strategi för kunskapslyft och livslångt lärande (SOU 1996:27) framhålls att 
vuxenutbildningen måste förstärkas för de grupper som riskerar att hamna i marginalen 
socialt, politiskt och kulturellt och därmed också riskerar att slås ut från arbetsmarknaden. Ett 
kunskapslyft innebär, utöver att man har grundskolekompetensen, att ge individen tillgång till 
gymnasiala kurser eller liknande för att kunna komma på den kompetensnivå som krävs för 
att kunna vara delaktig i samhällsutvecklingen. Endast grundskolekompetens är idag en 
passerad gräns när det gäller den kunskapsmässiga miniminivå som krävs på arbetsmarknaden 
och även i många vardagliga sammanhang. Samhället förändras och många aktiviteter bygger 
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på ny teknik, inte minst informationsteknologin, vilket gör att kunskaper på gymnasienivå blir 
allt nödvändigare (SOU 1996:27, s. 54ff).  
 
2.2 Folkbibliotekens roll i vuxenutbildningen 
 
Inom den vanliga grund- och gymnasieskolan finns vanligtvis bibliotek knutna till 
verksamheten. Många skolor har egna skolbibliotek och om så inte är fallet fungerar ofta 
samhällets filialbibliotek som integrerat skolbibliotek. Detta innebär att eleverna har tillgång 
till biblioteksservice under skoltid och i anslutning till skolans lokaler.  
 
För de vuxenstuderande är tillgången till skolbibliotek sämre. Av tradition söker sig de flesta 
vuxenstuderande till folkbiblioteken i den kommun de bor eller studerar i. De studerande 
använder sig helt enkelt av det bibliotek som ligger närmast till hands och där de känner sig 
hemma. En enkät som genomfördes av dåvarande Sveriges Allmänna Biblioteksförening, 
Kommunförbundet och DIK-förbundet 1998 visade att nästan hälften av alla besökare på 
landets folkbibliotek var vuxenstuderande. Detta har inneburit ökade men också förändrade 
arbetsuppgifter för bibliotekarierna. De vuxenstuderande efterfrågar bl. a. studie- och 
referenslitteratur, hjälp med informationssökning, hjälp med rapport- och uppsatsskrivande, 
en lugn plats att studera på och längre öppettider. Utlåningen av kurs- och facklitteratur vid 
folkbiblioteken är sedan år 1993 större än utlåningen av skönlitteratur för vuxna (Stenquist 
2003, s. 85f).  
 
Folkbiblioteken kan spela en stor roll när det gäller kunskaps- och kompetensutvecklingen i 
Sverige. Det är dock många kommuner som inte insett vilken viktig roll folkbiblioteken kan 
spela i dessa sammanhang och de har inte tagit tillvara på den kompetens och de 
utvecklingsmöjligheter som finns. Eftersom många studerande söker sig till folkbiblioteken 
behöver kommunerna förändra sin uppfattning av bibliotekens uppgifter och börja använda 
biblioteken som en arena för lärande. Det finns dock tecken på att en förändring är på gång. 
Ett exempel på detta är Kulturrådets satsning på vuxenstuderandes biblioteksanvändning där 
projekt Studiebibliotek Halland är ett av sju (Stenquist 2003, s. 86ff).  
 
2.3  Folkbibliotekariens pedagogiska roll 
 
Bibliotekarieyrkets främsta uppgift har i första hand varit att organisera samlingar av 
dokument. Det finns också en gammal tradition av användarundervisning och 
bibliotekskunskap, varför man kan anse att bibliotekarieyrket sedan lång tid tillbaka innehållit 
vissa pedagogiska moment. Harry Järv menar dock att lagring och tillhandahållande av 
information alltid har varit och fortfarande är bibliotekariens främsta uppgift (Järv 1991, s. 
32). 
 
I takt med att samhället förändras och utvecklingen går framåt förändras också bibliotekariens 
arbetssituation och yrkesroll. Bibliotekarierollen har liksom många andra yrkesroller 
utvecklats i samspel med samhällets förändringar. Susanna Månsby beskriver i sin artikel 
bibliotekarierollens utvecklings under 1900-talet och hur bibliotekarieyrket gått från att vara 
ett kall till ett yrke med allt starkare yrkesidentitet. Genom åren som gått har olika roller varit 
mer betydelsefulla för bibliotekarien. Månsby anser att vissa av rollerna har levt kvar och 
bildar den grund som bibliotekarieverksamheten idag utgår ifrån. Dessa centrala roller för 
bibliotekarien är:  
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- folkbildare 
- kulturförmedlare 
- fackkunskapsförmedlare 
- katalogiserare 
- socialarbetare 
 
Bibliotekarie är med andra ord ett yrke som innebär flera olika roller och olika typer av 
arbetsuppgifter. I takt med att informationssamhället växer fram kommer ytterligare några 
identiteter eller roller att läggas till listan. Det är informationsorganisatören och 
kunskapsmäklaren (Månsby 1997, s. 131f).  
 
Även Kulturrådet menar att folkbiblioteken idag förväntas spela många olika roller. De ska 
stödja skönlitteraturen, handleda studerande, bistå skolbiblioteken, utveckla ny service med 
inriktning på näringslivet m.m. I omvärldsanalysen från Kulturrådet 2001 står att läsa:  
”Bibliotekens dilemma är att spela alla roller, samtidigt som de inte får släppa ansvaret för 
den traditionella biblioteksverksamheten med bokutlåning, service till barn och unga, 
funktionshindrade etc. Trots större efterfrågan har bibliotekens resurser inte ökat.”  
(Stenquist 2003, s. 75). 
 
I samband med den utökade vuxenutbildningen och debatten om kunskapssamhället och det 
livslånga lärandet har också bibliotekariens pedagogiska roll påtalats allt mer. I skriften 
”Biblioteket i utbildningssamhället” beskriver Kerstin Ericsson, bibliotekarie vid Norrtälje 
stadsbibliotek, hur personalen vid hennes bibliotek vidareutbildat sig för att bättra kunna möta 
kraven från vuxenstuderande. Hon anser att bibliotekariens yrkesroll förändrats och att det i 
dag krävs fortbildning för bib liotekarier. I mötet med vuxenstuderande har bibliotekarien en 
mer handledande roll i informationssökning medan den ”vanliga” biblioteksbesökaren kräver 
vägledning. Hon skiljer alltså på hur bibliotekarien förhåller sig gentemot de olika 
användargrupperna på biblioteken (Ericsson 2000, s. 47).  
 
I skriften ”Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll” beskriver Helena Jannert 
en ny kategori inom bibliotekarieyrket. Jannert menar att studiebibliotekarien är ett resultat av 
att folkbiblioteken utvecklar sin verksamhet för att kunna möta de vuxenstuderande på ett 
tillfredsställande sätt. Studiebibliotekarien ska ha ett särskilt ansvar för de vuxenstuderande på 
folkbiblioteket och ta tillvara deras intressen (Jannert 2001, s. 3). Studiebibliotekarien bör 
också har pedagogiska kunskaper och Jannert sammanfattar studiebibliotekariens funktioner 
på följande sätt:  
 
- Ansvara för folkbibliotekets studiestödjande verksamhet för kommunens 

distansstuderande och vuxenstuderande 
- Vara en bibliotekspedagog 
- Ha ett kommunikativt arbetssätt 
- Vara en aktiv teknikanvändare 
- Vara en aktiv lobbyist för folkbiblioteket i den kommunala och regionala infrastrukturen 

för vuxnas lärande (Jannert 2001, s. 16). 
 
Även Brigitte Kühne, överbibliotekarie vid Växjö universitetsbibliotek,  diskuterar bibliotek 
och vuxenstuderande och de kunskaper hon anser att en folkbibliotekarie bör besitta idag. 
Hon diskuterar i första hand distansstuderande på folkbiblioteket men jag anser att hennes 
resonemang går att överföra till andra vuxenstuderande. Hon anser att en folkbibliotekarie 
som arbetar med vuxenstuderande bör besitta förmågan att:  
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- Förmedla kursutbud 
- Vara handledare och vägledare för den studerande och stödjare/uppmuntrare om 

vederbörande ”fastnar”  
- Ge särskilt stöd till studerande med särskilda behov  
- Ge aktivt stöd vid all slags litteratur- och informationssökning och vara behjälplig vid 

sökningar i databaser och andra söksystem  
- Ha kännedom om copyright och upphovsrättsliga regler 
- Vara resursperson vid utveckling av arbetsformer och metoder för 

distansutbildning/flexibelt lärande 
- Ha kunskap om nya undervisningsmetoder och om hur dessa påverkar arbetet på ett 

bibliotek 
- Vid behov vara examinator  
- Vara utbildare och informatör till studerande och lärare  
- Göra egna utvärderingar och ana lysera olika användares behov samt vidarebefordra detta 

till kursanordnare så att nödvändiga förbättringar och kursutvecklingar kan pågå 
- I idealfallet bli medlem i lärarlag och projektgrupper så att bibliotekets viktiga roll 

framhävs överallt där detta är möjligt (Kühne 2002, s. 22f).  
 
Även utomlands har bibliotekarierollen förändrats under de senaste åren. The American 
Association of School Librarians (AASL) och the Association for Educational 
Communications and Technology (AECT) har gjort riktlinjer för hur skolbibliotek kan arbeta 
och vilken roll de bör spela inom skolan för att studenter på bästa sätt ska få kunskap. 
Riktlinjerna har getts ut i flera upplagor i takt med att förutsättningarna för biblioteken 
förändras. I skriften ”Informations power – Building Partnership for Learning” (1998) 
beskrivs fyra huvudsakliga roller som en skolbibliotekarie bör anta. Enligt AASL bör en 
skolbibliotekarie både fungera som lärare, samarbetspartner i undervisningen, 
informationsspecialist och administratör. De betonar att bibliotekarien har en mycket viktig 
roll för utvecklandet av studerandes informationskompetens (1998, s. 19ff).  
 
Barbara Stripling beskriver i sin bok Learning and libraries in an information age hur 
bibliotekariens roll har förändrats under de senaste årtiondet. Hon beskriver förändringen med 
utgångspunkt i förändringarna mellan de senaste två upplagorna av Information Power. En 
stor skillnad är att termen ”instructional consultant” bytts ut mot ”instructional partner” vilket 
visar vikten av samarbete mellan lärare och bibliotekarier. En annan skillnad är att termen 
”collaboration” knappt användes alls i utgåvan från 1988 medan det i den senaste utgåvan 
nämns flera hundra gånger. Detta stärker Striplings egen teori om att samarbete är något 
mycket viktigt för en skolbibliotekarie (Stripling 1999, s. 137f).  
 
Sammanfattningsvis tycker jag man genom ovanstående texter kan skönja en förändring i 
bibliotekarierollen. Bibliotekarierollen framstår som allt mer utåtriktad, handledande och 
inbegriper samarbete med andra instanser i betydligt högre omfattning än för några år sedan. I 
och med att andelen vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken ökat har också kraven på 
bibliotekarien förändrats. Det krävs bredare kunskaper hos dagens bibliotekarier för att kunna 
tillfredsställa alla bibliotekets besökare på ett tillfredsställande sätt. Listan på förmågor som 
en bibliotekarie idag bör besitta blir utifrån ovan redovisade texter oändligt lång och frågan är 
om det är realistiskt att tro att en person kan besitta dem alla. Istället bör man kanske se det 
som kunskaper och kompetenser att sträva emot och försöka se till att bibliotekarierna på 
folkbiblioteken kompletterar varandra kunskapsmässigt. Anställandet av studiebibliotekarier 
skulle i så fall kunna vara ett exempel på försök att bredda kunskaperna och kompetensen hos 
den samlade bibliotekariekåren på biblioteket. 
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3. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa den tidigare forskning inom området folkbibliotek och 
vuxenstuderande som jag funnit. Avsikten har varit att presentera så aktuella undersökningar 
som möjligt. Genom att gå igenom andra undersökningar inom samma område har jag försökt 
få tips och idéer till min egen undersökningar och presentation. Jag hoppas också kunna sätta 
in min egen undersökningen i ett sammanhang genom att ta del av tidigare forskning på 
området.  
 
Det finns flera undersökningar inom ämnesområdet men det har varit svårare att hitta 
forskning som belyser bibliotekariens yrkesroll i förhållande till vuxenstuderande. Jag har 
funnit en del material som handlar om att bibliotekariernas arbetsbörda ökat i samband med 
att antalet vuxenstuderande ökat på biblioteken, men de diskuterar inte närmre 
bibliotekarierollen eller den förändrade arbetssituationen. Det finns också många 
undersökningar som gjorts ur studentens eller användarens perspektiv. Antalet 
undersökningar från andra länder än Sverige har varit svårt att hitta. Jag har tagit del av några 
stycken och valt att presentera de som känns mest relevanta för mitt ämnesområde. 
 
3.1 Svenska studier 
 
Jag har funnit flera magisteruppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som 
handlar om folkbibliotek och vuxenstuderande eller det livslånga lärandet. Jag har valt att 
redovisa de uppsatser som  liksom min egen fokuserar på bibliotekariernas förändrade 
yrkesroll och deras tankar kring detta och deras uppfattning om vuxenstuderande. 
 
I en magisteruppsats diskuterar Ingela Tabbert (1999) hur folkbiblioteken påverkas av det 
ökade trycket från studerande. Tabbert har utfört en undersökning på Umeå stadsbibliotek 
genom att dela ut enkäter och intervjua några bibliotekarier. Undersökningen behandlar 
främst högskolestuderande, men övriga vuxenstuderande berörs också. Resultaten visade på 
ett ökat tryck från de studerande. De tog stor plats och övriga låntagare kände sig 
undanträngda. Ett visst samarbete med universitetsbiblioteket förekom på ledningsnivå men 
det hade behövt utökas och förbättras. Undersökningen visade också att åsikterna om 
studerande skilde sig åt mellan bibliotekarier, kanslister/biblioteksassistenter och chefer. 
Cheferna var mer positivt inställda medan kanslisterna/assistenterna upplevde studenterna 
som störande och arbetsamma.  
 
Staffan Rundberg (2004) har i sin magisteruppsats undersökt hur bibliotekarierna vid 
huvudbiblioteket i Nacka ser på sin yrkesroll i förhållande till de vuxenstuderande som 
besöker biblioteket och det lärcentrum som bildats där. Han vill ta reda vad bibliotekarierna 
anser om sin roll för det livslånga lärandet och hur de arbetar med vuxenstuderande. Han vill 
också undersöka om lärcentrat på biblioteket har förändrat eller kommer att förändra deras 
yrkesroll och om det krävs några nya kunskaper av dem. Undersökningen genomfördes 
genom sju intervjuer med bibliotekarier och tre observationer vid tillfällen då bibliotekarierna 
samlats och diskuterat sin yrkesroll i relation till pedagogik och vuxenstuderande. Rundberg 
har analyserat sitt material utifrån tidigare forskning och litteratur om livslångt lärande och 
bibliotekarierollen samt utifrån Kuhlthaus teori om bibliotekariens olika sätt att agera.  
 
De huvudsakliga resultaten visar att de intervjuade bibliotekarierna har en positiv syn på 
livslångt lärande i folkbiblioteket. De tycker att deras roll gentemot de vuxenstuderande är 
självklar. Rundberg har i sin undersökning kommit fram till att de flesta bibliotekarierna 
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arbetar utifrån den roll som Kuhlthau beskriver som en ”locator”, vilket innebär att den 
främsta uppgiften är att plocka fram det material användaren efterfrågar eller visa var det 
finns att hämta. I motsats står det processinriktade arbetssätt som Kuhlthau förespråkar. 
Rundberg kommer dock fram till att lärcentrat på Nacka bibliotek är relativt nytt och det är 
för tidigt att förvänta sig en skillnad i arbetssätt. Han tror också att det krävs mer utbildning i 
t. ex. bibliotekspedagogik och ett mycket medvetet tankesätt kring arbetsmetoder för att 
kunna arbeta mer processinriktat. Bibliotekarierna uppger också bristen på tid som ett hinder 
för ett annat arbetssätt på biblioteket. Bibliotekarierna i undersökningen efterfrågade själva 
främst fortbildning i databashantering och i andra hand pedagogisk kompetensutveckling. De 
ansåg inte att lärcentrat hade ändrat deras upplevelser av sin yrkesroll och trodde inte heller 
att den skulle komma att förändras.  
 
Birgitta Olsson (1999) visar i sin magisteruppsats på folkbibliotekariers attityder till 
effekterna av ökat antal vuxenstuderande vid folkbiblioteken i tio svenska kommuner. Olsson 
har genomfört en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Hennes resultat visar att 
70 procent av bibliotekarierna anser att kunskapslyftseleverna behöver pedagogisk 
handledning och att det krävs mer resurser för att sådan handledning ska kunna ges. 30 
procent av bibliotekarierna i undersökningen menade vidare att det krävdes ett högre 
kunnande hos dem som yrkesgrupp för att tillfredsställa de studerandes behov. Detta 
kunnande skulle i första hand bestå av kunskap om hur människor bearbetar information och 
utvecklar sitt kritiska tänkande. Slutligen menade 33 procent av bibliotekarierna att den nya 
arbetssituationen skapade stress bland bibliotekarierna, bland annat på grund av det ökade 
behovet av handledning hos biblioteksbesökarna.  
 
3.2 Utländska studier 
 
Under mitt uppsatsarbete har jag tagit del av en del utländska studier som berör studerandes 
användning av bibliotek. Det har dock varit svårare att hitta aktuella undersökningar som 
utgår ifrån bibliotekariernas perspektiv.  
 
Dennis Isbell och Lisa Kammerlocher (1998) redogör i en artikel för hur de använder sig av 
Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen vid både utbildning i informationssökning 
och referensarbete på biblioteket på Arizona State University. De anser att Kuhlthaus modell 
kan bidra till en ny och effektiv modell för både inlärnings- och referensarbetet på biblioteket. 
Isbell och Kammerlocher arbetar på ett universitetsbibliotek och uteslutande med studerande 
inskrivna på universitet. Jag har valt att presentera deras artikel ändå eftersom deras artikel 
främst handlar om en kurs i informationssökning för studerande och det förhållningssätt 
bibliotekarierna bör ha gentemot studenterna. Författarna fokuserar på förhållningssättet 
gentemot studenterna och de tar inte upp bibliotekets övriga uppgifter eller uppdrag som 
universitetsbibliotek. Jag tror därför att deras resultat kan tillämpas även på andra typer av 
studerande.  
 
Kuhlthaus modell används fullt ut vid en entimmeskurs i informationssökning på biblioteket 
för studenter på en speciell kurs på universitetet. De tycker att Kuhlthaus modell fungerar 
väldigt bra och de har bland annat märkt att studenterna på ett positivt sätt uppmärksammar 
att deras upplevelser av informationssökning delas av andra. Ur instruktörernas synpunkt 
används modellen för att se var eleverna befinner sig i processen för att sedan kunna starta 
utbildningen på den nivå studenten är. Det ger en mer effektiv utbildningssituation. 
Utbildningen har blivit mer fokuserad på deltagaren än tidigare.  
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Man har också provat att använda Kuhlthaus modell i referensarbetet på biblioteket. All 
personal i referensdisken har fått utbildning i Kuhlthaus modell och tränat på att identifiera de 
olika stegen. Under en tid har de sedan spelat in de samtal de haft med studenterna och 
försökt identifiera vilket steg i informationssökningsprocessen studenten befinner sig i. De har 
också noterat vad de själva gjort vid mötet och hur studenten reagerat på detta, samt vilka råd 
de gett studenten. Resultaten av arbetet har ännu inte analyserats men vissa resultat redovisas 
ändå i artikeln. Personalen tycker att modellen verkar användbar och ger ett mer effektivt och 
användarfokuserat referensarbete. Problemen verkar vara att det oftast är ont om tid och 
studenten behöver hjälp omgående med sitt problem. De har sällan tid att sitta ner och fundera 
över informationssökningsprocessen eller olika stadier i den. Författarna anser dock att 
Kuhlthaus modell är tillämpningsbar på biblioteksarbetet och att den underlättar arbetet för 
både studenter och personal.  
 
Patience L. Simmonds (2000) beskriver en annan undersökning av vuxenstuderandes behov 
av biblioteksservice på Penn State Erie, The Behrend College. Genom fokusgrupper och 
enkäter har man undersökt vad 85 vuxenstuderande anser att de har för åsikter om biblioteket 
för att bättre förstå deras behov och förväntningar på biblioteksservicen. Simmonds gör en 
skillnad mellan vad som i artikeln benämns vuxenstuderande och den grupp studerande som 
är mellan 18-24 år. Enligt Simmonds är vuxenstuderandes situation annorlunda eftersom de 
oftast ska dela tiden mellan studier, arbete, familj m.m. De har också mycket varierande 
bakgrund vilket blir avgörande för vilka behov och förväntningar studenten har på biblioteket. 
En del vuxenstuderande saknar till exempel helt datorkunskap medan andra är ganska väl 
insatta i den nya tekniken. Det faktum att det för många vuxenstuderande var länge sedan de 
senast studerade gör att många känner sig osäkra i skolmiljön, vilket också påverkar inlärning 
och biblioteksanvändning. Författaren anser dock att de vuxenstuderande är viktiga för 
biblioteken och att deras behov och förväntningar är värda att undersöka.  
 
Resultaten av undersökningen bekräftade att de vuxenstuderandes bakgrund och 
biblioteksvanor är mångskiftande och därmed också deras behov av biblioteksservice. De 
hade dock något annorlunda behov än övriga studerande. Bibliotekets öppettider var till 
exempel viktiga eftersom vuxenstuderande ofta använder biblioteket på kvällar och helger. 
Många kände sig också lite främmande på biblioteket eftersom de saknade tillräcklig kunskap 
om hur man hittar där. Speciellt distansstudenter upplevde en osäkerhet på biblioteket. Många 
av de vuxenstuderande ville också att personalen på biblioteket skulle vara mer pådrivande 
och uppsökande i sitt arbete, istället för att studenterna själva skulle söka upp dem och fråga. 
De vuxenstuderande efterfrågade omedelbar och effektiv hjälp på biblioteket och de önskade 
ordentlig introduktion till bibliotekets resurser och instruktioner som var speciellt riktade till 
dem och deras behov.  
 
3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  
 
Gemensamt för de tidigare undersökningar jag tagit del av är att nästan samtliga betonar att 
bibliotekarierna får mer av en handledarroll i arbetet med vuxenstuderande. De betonar också 
vikten av fortbildning till bibliotekarierna och behovet av att sätta sig in i användares 
lärandeprocesser. Bland bibliotekarierna själva kan man uppfatta en något negativ syn på 
vuxenstuderande som användargrupp. Vanligtvis beror detta på upplevelsen av dåliga resurser 
och brist på tid. Brist på tid upplevdes också som ett hinder för att hjälpa den vuxenstuderande 
med det han eller hon önskade. Många bibliotekarier tyckte dock samtidigt att arbetet med 
studerande var stimulerande och roligt. Även i undersökningar som jag av tidsbrist och 
platsbrist valt att inte redovisa i min uppsats kan urskiljas liknande resultat.  
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4. Teori 
 
Jag har valt att analysera resultatet av min undersökning  i huvudsak med hjälp av Kuhlthaus 
teori om informationssökningsprocessen, men också med stöd av Loertschers taxonomier för 
skolbibliotekarier. Jag vill undersöka hur bibliotekarierna uppfattar sin situation och yrkesroll 
i förhållande till de vuxenstuderande som besöker biblioteket i sin roll som studenter. 
Kuhlthau beskriver i samband med sin teori om informationssökningsprocessen fem olika sätt 
för bibliotekarien att agera. Jag använder Kuhlthaus modell eftersom jag anser att den kan 
belysa hur bibliotekarierna i min undersökning förhåller sig till de vuxenstuderande och om 
de arbetar traditionellt eller om deras arbetssätt har förändrats till att bli mer processinriktat. 
Kuhlthaus modell visar på olika förhållningssätt hos bibliotekarien gentemot användare.  
 
Loertscher har utarbetat elva punkter som en skolbibliotekarie bör uppfylla i sitt arbete för att 
tillmötesgå eleverna på bästa sätt. Jag anser att detta i viss mån går att tillämpa även på 
folkbibliotekarier som arbetar med vuxenstuderande och har därför valt att till viss del 
använda även hans teori i min uppsats.  
 
4.1 Kuhlthaus teori 
 
Carol Kuhlthau, forskare i pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers 
universitet i New Brunswick, har studerat gymnasieelevers informationssökning och använt 
sina resultat för att utarbetat en teori om informationssökningsprocessen. Hennes teori 
beskriver den process användarna går igenom vid informationssökning men också hur 
exempelvis bibliotekarien ska agera för att på bästa sätt möta användaren i den fas han är i för 
tillfället. Kuhlthau jämför bibliotekariens arbetet med exempelvis psykiaterns och 
socialarbetarens. En psykiater analyserar alltid sin patients problem för att bestämma vilken 
nivå han ska behandla på. Detta gör han för att behandlingen ska ge bästa resultat, hur han 
bäst ska agera för att nå fram till patienten på den nivå han eller hon befinner sig idag. 
Likadant kan en bibliotekarie analysera biblioteksanvändarens problem för att kunna hjälpa 
till på en lämplig nivå (1994, s. xxiv). 
 
4.1.1 Informationssökningsprocessen 
 
Kuhlthau beskriver informationssökningsprocessen i sex steg utifrån tre beståndsdelar: 
känslor, tankar och handling. I början av processen är känslan av osäkerhet och oro stark. 
Under processens gång avlöser känslor som lättnad och osäkerhet varandra (1994, s. 41ff). 
Kuhlthau bygger sin teori på något hon kallar osäkerhetsprincipen (an uncertainty principle), 
ett begrepp som flera andra forskare redan introducerat i informationsvetenskapen. Forskning 
har visat att osäkerhet är en genomgående känsla hos användaren vid all form av 
informationssökning för att nå kunskap och förståelse. Eftersom osäkerhet ofta skapar 
symptom som oro och bristande självförtroende anser Kuhlthau att osäkerhet i betydelsen 
bristande förståelse, en lucka i  kunskapen, initierar informationssökningsprocessen. Det är 
först när man är osäker på något och på grund av det känner oro och otillfredsställelse som 
man söker information. Detta är själva grunden i osäkerhetsprincipen och orsaken till att 
Kuhlthau använder den som bas i sin teoribildning (1994, s. 108ff).  
 
4.1.2 Bibliotekariens roll 
 
Osäkerhetsprincipen, i den form Kuhlthau beskriver den, är själva grunden för all 
intervention, d v s ingripande, i informationssökningsprocessen. Genom att t ex en 



 19 

bibliotekarie går in och agerar i informationssökningsprocessen kan han eller hon hjälpa 
användaren att nå förståelse och tillfredsställelse. Kuhlthau kallar personen som ingriper i 
informationssökningsprocessen för ”mediator”. Hon avser då någon som assisterar, guidar 
och på andra sätt intervenerar i en annan persons informationssökningsprocess (1994, s.127f). 
 
Kuhlthau fann under sina studier av informationssökningsprocessen att de studenter hon 
undersökte oftare vände sig till informella ”mediators”, såsom föräldrar och vänner. De 
använde sig ytterst lite av exempelvis bibliotekarien. Däremot saknade de, då de fick frågan, 
stöd ifrån de formella ”mediators” under informationssökningen. De upplevde att de inte 
kunde diskutera sitt ämne och sin informationssökning med bibliotekarien utan att få ett 
tydligt och tillrättalagt svar om hur de skulle gå till väga. De upplevde att bibliotekarien 
utförde uppgiften åt dem, vilket inte var deras avsikt. Med exempelvis föräldrar och vänner 
kunde de mer förutsättningslöst diskutera sina problem. Kuhlthau upplevde att studenterna 
saknade stöd i informationssökningsprocessen, speciellt i början då osäkerheten är som störst. 
Hon anser att ett mer processinriktat ingripande är det studenterna och antagligen även många 
andra användare har behov av. En mer processinriktad ”mediator” kan hjälpa användaren på 
den nivå han eller hon är idag och skapar inte oro och press på användare att bli klar och 
komma fram till något resultat. Det är viktigt att låta användaren själv tänka ut lösningen på 
sina problem och att bibliotekarien bara stödjer och stöttar dem där de befinner sig i 
sökprocessen (ibid., s. 131ff).  
 
4.1.3 Mediation  
 
Enligt Kuhlthau finns det två aspekter på intervenering i informationssökningsprocessen. 
”Mediation” är den gemensamma benämningen för detta agerande. Den ena aspekten är 
informationsrelaterad och innebär att man ger åtkomst till information och källor. Den andra 
är processrelaterad och leder till problemlösning och lärande hos användaren. Båda två är 
viktiga och har stor betydelse för användaren, det gäller bara att kunna avgöra vilket det är 
användaren efterfrågar. En annan aspekt att ta hänsyn till då man ska ingripa i 
informationssökningsprocessen är på vilken nivå användaren befinner sig just nu. Samma 
information får inte alltid samma betydelse i de olika stegen i processen (1994, s. 133ff). 
 
Det finns flera olika sätt att intervenera i informationssökningsprocessen och även flera olika 
nivåer. Biblioteken och de system som finns där idag fungerar bra vid de senare stegen i 
processen men mindre bra vid de tidiga. Kuhlthau väljer att beskriva nivåerna utifrån de olika 
stegen i informationssökningsprocessen och ger bibliotekarien olika roller på de olika 
nivåerna. Enligt Kuhlthau kan bibliotekarien agera utifrån följande roller:  
 
Nivå 1: Organizer  
På denna nivå sker ingen direkt intervention. Bibliotekariens uppgift är att samla in och 
organisera källorna så att de kan återfinnas av användaren. Det är källorna och teknologin som 
är viktiga. Användaren får tillgång till samlingen genom att själv söka bland materialet. 
Tillgång finns till allt material hela tiden och någon mänsklig kontakt med t. ex. bibliotekarien 
är inte nödvändig. Enligt Kuhlthau är det nödvändigt att användarna vet vad de har för 
informationsbehov och vilken information de söker. Detta är enligt Kuhlthau det arbetssätt 
som hittills dominerat på biblioteken. Denna roll är dock mycket viktig för utan den hade det 
inte funnits någon samling att hämta information ur. Problemet enligt Kuhlthau är dock att 
uppgifterna som är ganska tidskrävande tenderar att överskugga de andra roller som en 
bibliotekarie har för att underlätta informationssökningen (ibid., s. 138f). 
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Nivå 2: Locator  
Användare har på denna nivå ett relativt fokuserat informationsbehov och ställer en enkel och 
rak fråga som bara kan besvaras på ett enda sätt. Bibliotekarien gör fakta- eller 
litteratursökningen och förmedlar resultatet till användaren. Arbetet sker antingen via en 
referensdisk och då med mänsklig kontakt. Men den kan också ske via en databas eller 
dataterminal då frågan är enkel och har ett enda korrekt svar. Enligt Kuhlthau innebär denna 
typ av intervention inget engagemang eller intellektuellt tänkande ifrån användarens sida och 
är därmed heller inte till gagn för användarens lärande (ibid., s. 139f).  
 
Nivå 3: Identifier  
Enligt Kuhlthau förväntar sig bibliotekarien på denna nivå att möta användaren bara vid ett 
tillfälle. Användaren har ett något mer komplicerat problem än vid nivå 2 och kan till exempel 
önska information till ett bredare ämnesområde. Bibliotekarien rekommenderar ett antal källor 
till användaren, men inte i någon speciell ordning. På denna nivå har bibliotekarien samma 
förhållningssätt till alla användare. 
 
Intervention på den här nivån fungerar bäst när användaren har ett ämne eller problem och det 
redan finns insamlad information för att lösa problemet. Om ”identifier” går in vid tidigare 
stadier i informationssökningsprocessen överöser han ofta användaren med information, något 
användaren inte är redo för just då (ibid., s. 141f).  
 
Nivå 4: Advisor  
På nästa nivå identifierar bibliotekarien inte enbart informationen utan föreslår  också 
användaren vilka källor som kan vara användbara. Begränsningen hos ”advisor” är att 
han/hon anser att det bara finns ett sätt att lösa problemet på och att detta rekommenderas för 
alla. Detta gynnar inte individens lärande eftersom bibliotekarien inte tar hänsyn till var i 
informationssökningsprocessen användaren befinner sig eller på vilken nivå han/hon är. 
Användaren tror ofta att det endast finns ett sätt att söka information på.  
 
Denna nivå bör ändå ses som mer gynnsam för vuxenstuderandes lärande i samband med 
informationssökningsprocessen. Bibliotekarien arbetar mer processinriktat än vid de andra 
nivåerna och användaren får ta del av förhållningssättet hos bibliotekarien och en större 
förståelse för att informationssökning är en process med olika faser (Khulthau 1994, s. 142f).  
 
Nivå 5: Counselor  
”Counselor” intervenerar själva processen hos användaren. Bibliotekarien utgår inte från att 
det finns rätta svar på informationsbehov och att alla genomgår samma typ av process. Det är 
användarens eget specifika problem som avgör hur interveneringen ser ut. Man antar att 
användaren lär sig något under själva sökningen. Det är osäkerhetsprincipen som ligger 
bakom bibliotekariens agerande. Informationssökning ses som en process och inte en fråga 
efter de rätta svaren (ibid., s. 143).  
 
Kuhlthau anser att denna nivå troligen är svår att uppnå och att det krävs både kunskap och 
grundlig reflektion kring arbetssättet samt goda resurser och gott om tid. Det kan också uppstå 
problem ifall inte användaren själv förväntar sig denna typ av intervenering från 
bibliotekariens sida (ibid., s. 177).  
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4.1.4 Undervisning 
 
En annan form av intervention på bibliotek och andra informationssystem är undervisning. 
Kuhlthau delar även in denna intervention i fem nivåer. Även här bestäms nivåerna av 
användarens typ av problem. Mängden undervisningstillfällen och relationen dem emellan 
skiljer sig åt på de olika nivåerna (1994, s. 145f). 
 
På nivå 1, ”Organizer”, ger inte bibliotekarien själv några instruktioner. Det bygger istället på 
att bibliotekarien skapat ett system som är självinstruerande. Det material som presenteras är 
baserat på den ”vanliga” användaren och det finns inte utrymme för individens problem. 
Liksom på nivå 1 vid ”mediation” är den även här grunden för all utbildningsverksamhet. Det 
är nödvändigt att det finns ett självinstruerande system på biblioteket (ibid., s. 147f). 
 
På nivå 2 håller ”lecturer” i ett planerat utbildningstillfälle för en större grupp. Det handlar 
ofta om en generell genomgång av biblioteket och den service som erbjuds där. Det är inte 
relaterat till något speciellt problem eller någon speciell individ. Om en sådan utbildning ska 
bli givande beror till hög grad på individen själv, dess bakgrund och intresse av tillfället. 
Oftast sker ingen mer utbildning på biblioteken och för att detta tillfälle ska bli effektivt borde 
fler följa (ibid., s. 148f). 
 
”Instructor”, nivå 3, ger instruktioner relaterade till ett speciellt problem och till en speciell 
källa. Användaren får instruktioner om hur man får fram information ur en specifik källa. 
Detta sker när användaren är i behov av information från just denna källa. Det är också då 
utbildningen ger bäst resultat (ibid., s. 149f).  
 
”Tutor” på nivå 4 ger instruktioner vid en rad tillfällen då råd ges till användaren om olika 
strategier för att använda källor för att lösa ett specifikt problem. Användaren får hjälp att 
förstå relationer och släktskap mellan olika typer av källor på biblioteket (ibid., s. 150).  
 
På nivå 5 är det ”counselor” som agerar. ”Counselor” ger en processinriktad utbildning över 
lång tid. Tyngdpunkt läggs på själva lärandeprocessen vid informationsanvändning. 
Instruktionerna ges utifrån den individuelle användarens specifika problem. Både tankar, 
känslor och handlingar som involveras vid informationssökning tas hänsyn till på denna nivå 
(Khulthau 1994, s. 151ff). 
 
”Mediation” och undervisning i informationssökningsprocessen sker alltså på olika nivåer. 
Det ingår i den professionelles roll att kunna avgöra när intervenering är nödvändig och på 
vilket sätt det ska ske. Att ingripa i processen vid ett tillfälle då användaren är självgående och 
inte behöver någon hjälp är inte bara onödigt utan också irriterande för användaren. 
Intervenering är effektivt vid tillfällen då användaren kan uträtta saker med assistans som han 
inte skulle kunna göra utan. Detta kallar Kuhlthau för ”the zone of intervention”              
(ibid., s. 155ff). 
 
4.1.5 Brister i Kuhlthaus modell 
 
Kuhlthaus modell kan som så många andra modeller framstå som något statisk och 
kategorisk. Verkligheten kan sällan delas upp i fasta kategorier och det går inte att på ett 
enkelt sätt placera in individer i olika fack. En bibliotekarie kan finnas inom olika kategorier 
vid olika tillfällen. Utan att tillhandahålla en organiserad samling dokument, vilket Kuhlthau 
beskriver som nivå 1, kan ett bibliotek inte existera. Vilken grad av inblandning en 
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bibliotekarie har i informationssökningsprocessen avgörs också av yttre faktorer som 
personalresurser, ekonomi och tid. Även skolledningens och studentens attityder och 
förväntningar påverkar bibliotekariens arbetssätt. Detta tar Kuhlthau ingen hänsyn till i sin 
modell. Jag väljer därför att se Kuhlthaus modell som en grov uppdelning som görs med 
avsikt att få en tydligare bild av det arbete som utförs på biblioteken. Genom att använda mig 
av Kuhlthaus fem olika nivåer av inblandning i informationssökningsprocessen anser jag att 
jag kan få en uppfattning om bibliotekarierna arbetar processinriktat eller mer traditionellt i 
arbetet med de vuxenstuderande.  
 
4.2 Loertschers taxonomier 
 
Loertscher har skapat en modell, the library media program, för hur ett skolbibliotek bör 
fungera för att ge bästa möjliga resurser för eleverna. Hans modell är avsedd för skolbibliotek 
men jag anser att vissa av de förutsättningar och möjligheter han tar upp kan tillämpas på 
vanliga folkbibliotek som arbetar med studenter av olika slag. Till exempel de punkter han 
ställer upp för hur bibliotekarien ska arbeta för att ge eleverna bästa möjliga nytta av 
biblioteket. Loertschers modell baseras på ett problembaserat lärande och det krävs att hela 
skolan är involverad och delaktig. Loertscher beskriver även lärarnas, studenternas och 
skolledningens roll, men jag har valt att fokusera på den del av hans modell som rör 
bibliotekariens uppgifter.  
 
4.2.1 The library media program 
 
Loertscher bygger sin modell på tre grundstenar (min egen översättning). Dessa grundstenar 
består av de arbetsuppgifter bibliotekarien har på ett bibliotek. Den första är ”the information 
infrastructure ” och innebär att bibliotekarien ska se till att bland annat det material och den 
utrustning som behövs på ett bibliotek finns enkelt tillgänglig för besökarna, både på skolan 
och hemifrån (Loertscher 2000, s. 11). Enligt Loertscher är denna uppgift inte den viktigaste 
för bibliotekarien, men samtidigt är det nödvändigt att detta fungerar för att de övriga 
uppgifterna ska vara möjliga att genomföra. Det är lätt att uppgifterna i detta block tar 
överhanden då det ofta är tekniska saker som behöver lösas omedelbart för att det fortsatta 
arbetet ska fungera (ibid., s. 18). 
 
Nästa grundsten för verksamheten på biblioteket är den direkta servicen till lärare och elever. 
Dessa uppgifter består i referenssamtal, insamlande av material, att ge besökarna den 
uppmärksamhet och hjälp de önskar m.m. Loertscher menar att denna del av arbetet ofta 
upplevs mycket positivt av bibliotekarierna. De kommer i direkt kontakt med människor, 
antingen individer eller mycket små grupper och får direkt respons på sitt agerande. Det finns 
dock en risk att bibliotekarien liksom vid den första grundstenen lägger ner för mycket tid 
vilket innebär mindre tid för de andra två (Loertscher 2000, s. 11).  
 
Den sista grundstenen består av fyra centrala områden. De är läsning, lärande genom 
teknologi, samarbete samt informationskompetens. Dessa fyra områden påverkar direkt 
undervisning och lärande på skolan. Det är bibliotekariens första uppgift att få igång 
fungerande verksamhet kring de fyra områdena oavsett hur skolans organisation ser ut eller 
vilka förutsättningar som finns. Om inte de fyra grundläggande programmen är igång fungerar 
heller inte verksamheten (ibid., s. 11f).  
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4.2.2 Taxonomier för skolbibliotekarien 
 
För att skapa ett bra och fungerande skolbibliotek utifrån de tre grundstenarna kan 
bibliotekarien följa de tio steg som Loertscher skapat. Stegen utgår ifrån de tre grundstenarna 
där de högsta nivåerna motsvarar arbetet utifrån den tredje grundstenen. Nivå 1 och 2 hänger 
ihop med den första grundstenen och innebär att bibliotekarien håller ihop samlingen och ser 
till att den är sökbar och tillgänglig för studenter och lärare. Nivå 3 till 7 handlar om den 
direkta servicen till lärare och elever medan nivå 8-10 innebär delaktighet i undervisningen på 
skolan. Eftersom Loertscher anser att det är den viktigaste uppgiften att ta itu med för 
bibliotekarien innebär det att bibliotekarien måste börja i toppen av taxonomien och inte i 
botten. Det bästa skolbiblioteket får man om man har en lagom blandning av de olika 
nivåerna. Det finns alltid risk att bibliotekarien fastnar någonstans på vägen och aldrig 
kommer vidare (Loertscher 2000, s. 15f).   
 
De tio steg som arbetet på ett skolbibliotek innebär är enligt Loertscher: 
 
1. No involvement  
Det sker inget ingripande överhuvudtaget från bibliotekariens sida. De som vill använda 
biblioteket gör det på egen hand och bibliotekarien gör ingenting för att få biblioteket mer 
attraktivt eller användarvänligt. 
 
2. Smoothly operating information infrastructure  
Denna nivå är nödvändig för att få ett fungerande bibliotek. Bibliotekarien har organiserat 
samlingen så att användaren kan finna det han/hon önskar och biblioteket är användarvänligt 
och inbjudande. Bibliotekarien ingriper inte aktivt i informationssökningsprocessen utan 
arbetar i bakgrunden. Det största problemet anser Loertscher vara att arbetsuppgifterna på 
denna nivå tenderar att ta mycket tid och det finns risk att bibliotekarien aldrig kommer vidare 
till nästa nivå.  
 
3. Individual Reference assistance 
Nivå 3 innebär stimulerande arbetsuppgifter för bibliotekarien och risken finns även här att 
det tar all tid. På nivå 3 söker studenter eller lärare efter speciell information som 
bibliotekarien plockar fram åt dem eller hjälper dem att finna på annat sätt. Det innebär också 
att bibliotekarien med jämna mellanrum visar användarna hur databaserna på biblioteket 
fungerar och hur de själva kan hitta sin information. Bibliotekarien får direkt respons på sitt 
arbete.  
 
4. Spontaneous interaction and gathering 
Nivå 4 innebär att bibliotekarien tillhandahåller spontana aktiviteter på biblioteket eller söker 
fram material som inte efterfrågats från början vid tillfällen då det behövs. Det kan vara 
småsaker som endast tar några minuter eller aktiviteter som senare växer och berör hela 
skolan.  
 
5. Cursory planning 
En förutsättning för nivå 5 är att lärarna börjar se bibliotekarien som en resurs för deras 
undervisning. Bibliotekarien har mycket kunskap och erfarenhet av aktiviteter och material 
som t. ex. andra lärare har använt sig av och är villig att förmedla denna. Planeringen av 
undervisningen på nivå 5 är dock informell och sker ofta i lunchrummet eller i korridoren av 
en slump.  
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6. Planned gathering 
Bibliotekarien har i förväg fått reda på vad lärare och elever behöver för material för en 
uppgift och kan i förväg samla in det som behövs. Det krävs att bibliotekarien har en exakt 
uppfattning av vad som efterfrågas.  
 
7. Evangelistic outreach/advocacy 
Nivå 7 handlar om att bibliotekarien gör medvetna, koncentrerade försök att förmedla vikten 
av biblioteket och till vilken nytta det kan vara.  
 
8. Implementation of the four major programmatic elements of the LMC program 
På nivå 8 är de fyra programmen en fungerande del på skolan och bibliotekarien har 
tillsammans med andra skapat en strategi för varje område.  
 
9. The mature LMC program 
På de här nivå har skolbibliotekets fyra program vunnit genomslagskraft på skolan och både 
lärare och elever är införstådda med programmen och använder sig av de resurser som 
bibliotekarien tillhandahåller samt bidrar till att verksamheten fortsätter att utvecklas.  
 
10. Curriculum development 
Bibliotekarien är på nivå 11 delaktig inte bara i planeringen av vissa uppgifter i 
undervisningen utan också i hela skolans utveckling och planering (2000, s. 17ff). 
 
4.2.3 Brister i Loertschers modell 
 
Jag anser att Loertschers taxonomier för hur skolbibliotekarien ska arbeta liksom Kuhlthaus 
modell kan framstå som kategorisk och fyrkantig. Precis som i min kritik mot Kuhlthau anser 
jag att det sällan går att dela upp verkligheten i olika nivåer och kategorier eftersom de flesta 
bibliotekarier arbetar på olika nivåer vid olika tillfällen. Jag tror ändå att Loertschers 
taxonomier kan användas som riktlinjer att utgå ifrån när jag gör min analys.  
 
Loertschers modell berör enbart skolbibliotek vilket kan innebära vissa svårigheter för mig 
när jag ska tillämpa hans taxonomier på mina resultat. De högsta nivåerna i Loertschers 
modell innebär till exempel att bibliotekarien aktivt ska delta i planeringsarbetet på skolan. 
Loertscher anser att det är nödvändigt för att ett skolbibliotek ska fungera på bästa sätt. För 
folkbibliotekarierna i min undersökning är detta givetvis vare sig möjligt eller önskvärt. 
Folkbiblioteken har flera olika besöksgrupper att ta hänsyn till, de vuxenstuderande är bara en 
del av deras arbete. Det finns vare sig tid eller resurser för folkbiblioteken att så aktivt delta i 
undervisningen. Dessutom tillhör de vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken olika 
skolor och program, vilket omöjliggör ett så aktivt deltagande i undervisningen som 
Loertscher förespråkar. Jag tror ändå att Loertschers modell kan vara användbar i min 
uppsats, bland annat eftersom den visar hur viktigt det är med ett fungerande samarbete 
mellan skola och bibliotek.  
 

5. Metod 
 
Jag vill med min uppsats ta reda på bibliotekariernas egna uppfattningar och har därför valt att 
göra en undersökning i form av några djupintervjuer med bibliotekarierna på folkbibliotek i 
Halland. Jag har valt en kvalitativ inriktning eftersom det är några få individers uppfattning 
jag är ute efter. Mitt syfte är inte att försöka generalisera eller få fram en bild av 
bibliotekarieyrket som kan gälla för alla. Vid kvalitativa undersökningar är närheten till 
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undersökningsobjekten viktig. Forskaren fokuserar på den enskilde individens egna 
uppfattningar och åsikter. Kvalitativ metod är ofta en bra förutsättning för att förstå konkreta 
lokala skeenden och man kan observera det sociala samspelet i en viss miljö på ett annat sätt 
än vid kvantitativ metod. Kvalitativ metod är också lämpligt när man vill studera hur något 
har utvecklats över tid (Repstad 1999, s. 15).  
 
5.1 Intervjuer som metod 
 
Jag har valt att intervjua åtta bibliotekarier på statsbiblioteken i två kommuner i Halland. Jag 
har valt att göra intervjuer eftersom jag är intresserad av att få fram information om hur 
bibliotekarierna ser på sin situation och den förändring som skett. För att de vuxenstuderande 
ska få så bra användning som möjligt av folkbiblioteken är det viktigt att de som arbetar där 
har kunskap och insikt om deras behov. Det bästa sättet att få reda på om så är fallet anser jag 
vara att fråga bibliotekarierna själva.  
 
Min målsättning har varit att göra fem - tio intervjuer med bibliotekarier på statsbiblioteken i 
Halland. Jag tror att antalet är lämpligt både med hänsyn till informationsinnehåll och 
arbetsbörda. I de metodböcker jag tagit del av  rekommenderar författarna att inte på förhand 
bestämma exakt antal intervjuer. Ofta används begreppet ”mättnad”, vilket innebär att man 
slutar intervjua när man inte får fram någon ny information. Det är därför lämpligt att 
bestämma sig för ett inte alltför stort antal intervjuer för en första omgång och sedan göra 
ytterligare intervjuer om man inte är nöjd (Repstad 1999, s. 70). Jag började med att boka in 
fyra intervjuer och därefter ytterligare två och slutligen två till. Efter de sista två intervjuerna 
upplevde jag att jag kunde känna igen intervjupersonernas åsikter och tankar i de tid igare 
genomförda intervjuerna och beslöt för att nöja mig med åtta intervjuer. Jag anser att jag fått 
in det material jag behöver.  
 
Vid kvalitativa undersökningar med intervjuer som metod är det vanligast att intervjuerna är 
öppna eller ostrukturerade. Vid kvantitativa intervjuer använder intervjuaren vanligtvis 
standardiserade frågeformulär, ibland också med färdiga svarsalternativ. I den kvalitativa 
intervjun sker intervjun mer som ett samtal med så lite styrning som möjligt ifrån forskarens 
sida (Holme & Solvang 1991, s. 111f). Det är dock viktigt att forskaren på förhand har en klar 
uppfattning om vilka faktorer som är viktiga och vad som är syftet med intervjun. Repstad 
menar att det är viktigt med en på förhand förberedd intervjumanual, men att den ska vara 
flexibel. Vid öppna intervjuer är det inte ovanligt att forskaren ändrar intervjumanualen efter 
hand. Intervjun har mer karaktären av ett samtal än en intervju med frågor och svar. Repstad 
skriver att det inte är så viktigt att frågorna tas upp i den ordning man angett i 
intervjumanualen. Det finns en risk att intervjupersonen tystnar och blir passiv om forskaren 
går in och avbryter för att kunna ställa frågorna i en viss ordning (Repstad 1999, 64f).  
 
Jag gjorde en intervjumanual som bestod av fyra rubriker med ett antal formulerade frågor 
(bilaga 2). Avsikten med manualen var att jag skulle använda den som ett stöd för minnet för 
att inte glömma bort något område jag behövde information om. Vid vissa intervjuer använde 
jag en del av de färdigformulerade frågorna men sällan i den ordning jag själv antecknat dem. 
De flesta intervjuerna hade dock karaktären av ett samtal där jag styrde in intervjupersonen på 
det område jag ville att vi skulle prata om. De berättade sedan fritt om sina upplevelser och 
tankar kring ämnet och jag kommenterade och kompletterade med frågor efter hand för att få 
med så mycket som möjligt.  
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5.2 Urval 
 
Jag har valt att förlägga min undersökning till Hallands län. Valet var enkelt eftersom jag 
själv är uppväxt och fortfarande bor i Halland och därför har ett större intresse av att ta reda 
på hur åsikterna bland bibliotekarierna är i Halland än i de övriga projektlänen. Det kändes 
heller inte genomförbart att utföra den undersökning jag var intresserad av i ett län som ligger 
alltför långt ifrån min hemort.  
 
Halland består av sex kommuner som skiljer sig en del åt. Eftersom jag är intresserad av att ta 
reda på hur bibliotekarierna upplever sin yrkesroll i förhållande till den ökande andel 
vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken tog jag ingen hänsyn till kommuntillhörighet 
vid valet av intervjupersoner. Jag ansåg att bibliotekariernas åsikter om sitt arbete är 
oberoende av vilken kommun de arbetar i. Mina urvalskriterier för intervjupersonerna blev 
istället att de skulle arbeta på ett bibliotek som har haft och fortfarande har daglig kontakt 
med vuxenstuderande. Mina intervjupersoner skulle ha den typen av arbetsuppgifter på 
biblioteket som gjorde att de personligen kom i kontakt med vuxenstuderande som besökte 
biblioteket. Jag ville också att intervjupersonerna skulle ha arbetat minst tio år som 
folkbibliotekarie. För att få reda på ovanstående tog jag först kontakt med bibliotekscheferna i 
kommunerna i Halland. Efter att ha fått en uppfattning om vilka folkbibliotek som kunde vara 
aktuella och hur många anställda bibliotekarier de hade valde jag att genomföra 
undersökningen i två av Hallands kommuner. Båda kommunerna har dagligen besök av 
vuxenstuderande på stadsbiblioteken.  
 
I den ena kommunen är personalen indelade i arbetslag utifrån ansvarsområden på 
stadsbiblioteket alternativt vilken filial de arbetar på. Efter ett samtal med biträdande 
bibliotekschef valde jag att ta kontakt med bibliotekarierna i arbetslag Fack. Dels eftersom 
man inom detta arbetslag ansvarar för facklitteraturen på huvudbiblioteket och därmed också 
inköp av eventuell studentlitteratur och dels för att man nyligen anställt en studiebibliotekarie 
som tillhör detta arbetslag. I den andra kommunen är det fyra bibliotekarier som arbetar på 
stadsbiblioteket, varför det blev ett självklart val att välja dessa.  
 
5.2.1 Brister i urvalskriterierna 
 
Jag har valt att helt bortse ifrån kommuntillhörighet i valet av intervjupersoner och i analysen 
av de svar jag fått in. Eftersom jag vill ta reda på bibliotekariernas åsikter av ökningen av 
vuxenstuderande anser jag att det inte spelar någon roll om de arbetar i en liten kommun eller 
en stor eller vilka resurser biblioteken har. Tankar och åsikter kring de vuxenstuderande på 
folkbiblioteken har de oavsett var de arbetar. Jag är dock medveten om att det antagligen har 
viss betydelse hur kommunen ser ut eftersom exempelvis bibliotekens resurser och storlek 
påverkar arbetssituationen för bibliotekarierna. Jag tror också att en jämförelse mellan 
kommunerna kunde varit intressant men det är inte mitt syfte och ryms inte inom ramen för 
min uppsats. Jag tror inte jag får fram tillräckligt med material för att kunna dra några 
intressanta slutsatser om vad som kan ligga bakom de olika arbetssätten i kommunerna. Jag 
har därför valt att helt och hållet bortse ifrån bakomliggande orsaker till bibliotekariernas 
åsikter i min analys och mitt resultat av undersökningen.  
 
5.3 Undersökningens genomförande 
 
För att få kontakt med lämpliga intervjupersoner tog jag per telefon kontakt med 
bibliotekscheferna i respektive kommun för att presentera mig och min uppsats. De erbjöd sig 
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att gå ut med en förfrågan till sin personal om medverkan i intervjuer och tog sedan kontakt 
med mig igen. Efter att ha fått namn och telefonnummer till ett antal bib liotekarier tog jag 
själv kontakt med dem via telefon. Jag har blivit mycket positivt bemött i båda kommunerna 
och alla bibliotekarier jag kontaktade ställde upp på intervju.  
 
Intervjuerna ägde rum på de respektive biblioteken, antingen i intervjupersonens arbetsrum 
eller i ett angränsande rum. En av intervjuerna genomförde jag dock via telefon, dels på grund 
av svårigheter att hitta en lämplig tid för intervju och dels för att tiden började rinna iväg och 
sommaren med semestrar närmade sig. Jag upplevde att även denna intervju gick bra och att 
det blev ett öppet och naturligt samtal. Telefonintervjun gick lite snabbare än de andra 
intervjuerna och jag funderade en del på om det kunde bero på att det blev mindre ”småprat” 
om annat eller om jag fått kortare svar. Antagligen är det en kombination av båda.  
 
Alla intervjuer utom en spelade jag in på band och skrev sedan ut. Den största fördelen med 
bandspelare upplevde jag vara att jag kunde koncentrera mig helt och fullt på vad 
intervjupersonen sa och på ett helt annat sätt delta i intervjun. Det blev mer likt ett samtal än 
vid intervjun utan bandspelare som mer fick karaktären av en intervju med fråga och svar. Det 
var också vid intervjun som inte bandades som jag följde intervjumanualen mest. En nackdel 
med bandspelare kan vara om intervjupersonerna känner sig obekväma med situationen, men 
jag fick uppfattningen av att mina intervjupersoner inte påverkades negativt att bandspelaren. 
Ytterligare en nackdel är tekniska problem. Vid en av intervjuerna blev kvalitén på 
inspelningen dålig och jag hade mycket svårt att i efterhand höra vad intervjupersonen sagt.  
 
5.4 Nackdelar med metoden 
 
Den stora svårigheten med att intervjua upplevde jag vara att förbli neutral och inte styra in 
intervjupersonen på de svar jag hoppades på, samtidigt som jag inte ville bli för strikt och 
opersonlig. Repstad (1999) skriver en del om förhållningssättet under intervjun och menar att 
det är viktigt att forskaren är uppmärksam och intresserad. Ett vanligt misstag är enligt 
Repstad att forskaren sitter och tänker på nästa frågas formulering istället för att lyssna 
uppmärksamt på vad intervjupersonen säger. Det är också viktigt att låta intervjupersonen tala 
färdigt och inte vara för snabb med uppföljningsfrågor. Det tyckte jag var svårt och märkte 
när jag skrev ut de första två intervjuerna att jag hade en tendens att snabbt gå in för förtydliga 
mina frågor eller ändra dem om inte intervjupersonen svarade omedelbart. Jag kunde dock 
uppmärksamma detta tack vare de inspelade intervjuerna och försökte tänka på det under de 
resterande intervjutillfällena. Ytterligare ett problem var i vilken utsträckning jag som 
forskare skulle bekräfta intervjupersonens åsikter eller rentav komma med egna. Vid ett par 
tillfällen märkte jag att jag faktiskt själv gjort ett påstående som formulerats som en ja eller 
nej-fråga. När jag sedan skulle analysera mitt material blev jag kluven till huruvida det 
faktiskt är min egen åsikt eller intervjupersonens jag fått fram. Även här upplevde jag det som 
mycket positivt att ha spelat in intervjun eftersom jag blev medveten om mina egna brister 
och försökte rätta till dem i fortsättningen.  
 
Intervjuerna skedde på de olika biblioteken och vanligtvis i intervjupersonens arbetsrum. De 
flesta bibliotekarierna jag intervjuade delade dock rum med en kollega och det hände att 
kollegan eller någon annan kom in i rummet för att hämta något, fråga något eller liknande. 
Till viss del kan detta upplevas som störande eftersom vi ofrånkomligen kom av oss och blev 
avbrutna. Jag tyckte dock inte att det gjorde så mycket. Samtidigt bidrog det till att lätta upp 
stämningen och gav en mer avslappnad intervjusituation. Det var aldrig några problem att ta 
upp tråden igen.  
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Den intervju som genomfördes per telefon tog något mindre tid än de övriga. Jag har funderat 
en del över varför. Dels tror jag att det berodde på att det blev mindre ”småprat” kring annat 
vid telefonintervjun. Jag har också funderat på om jag fått kortare svar än vid intervjuerna då 
jag närvarade personligen. Det upplever jag inte att jag fått, men däremot upplever jag att 
tillfällena då vi båda satt tysta och funderade var färre och inte lika långa. Antagligen känner 
man en större press på att säga något då man inte kan se varandra. Detta påverkar naturligtvis 
intervjun negativt eftersom intervjupersonen, och jag själv, inte har samma möjlighet till 
eftertanke. Jag misstänker att vissa svar kunde blivit mer utförliga och att intervjupersonen 
kanske kommit på mer saker att säga om vi träffats personligen. Det var dock en intressant 
upplevelse att intervjua per telefon och att uppleva skillnaderna med att träffas personligen.  
 

6. Resultat och analys 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur folkbibliotekarierna i två kommuner i Hallands 
län anser att deras roll har förändrats i samband med att andelen vuxenstuderande ökat på 
folkbiblioteken och hur de tror att deras arbete påverkas av att projekt Studiebibliotek Halland 
genomförs. Jag vill också undersöka vad bibliotekarierna anser om denna förändring. Jag har 
genomfört åtta intervjuer med bibliotekarier på stadsbiblioteken i två av Hallands kommuner 
utifrån en på förhand sammanställd intervjumanual. I följande kapitel kommer jag att redovisa 
resultatet av mina intervjuer under fem huvudrubriker som motsvarar mina frågeställningar 
samt teman jag funnit i mitt intervjumaterial. De teman jag funnit är yrkesrollens förändring, 
kontakten med vuxenstuderande, förhållandet mellan bibliotek och utbildningsanordnare, 
fortbildning/pedagogik, tankar om Studiebibliotek Halland och framtiden.  
 
För att mina intervjupersoner ska förbli anonyma i redovisningen av intervjuresultaten har jag 
valt att ge dem följande pseudonymer: Anna, Berit, Camilla, Diana, Elsa, Frida, Greta och 
Helga. Två av intervjupersonerna var män. Jag har dock valt att ge alla intervjupersonerna 
kvinnonamn för att försvåra identifieringen.  
 
6.1 Yrkesrollens förändring 
 
Alla mina informanter var överens om att bibliotekarierollen inte såg likadan ut idag som när 
de började arbeta. När vi under mina intervjuer diskuterade bibliotekariernas yrkesroll och 
den förändring som skett var det två orsaker till den förändrade yrkesrollen som nämndes av 
alla informanterna, datorisering och ökningen av vuxenstuderande. Ytterligare en faktor som 
diskuterades i en del intervjuer var ekonomi, och då tyvärr i form av neddragningar och 
besparingar. En intressant reflektion i den frågan kom ifrån Greta som också märkt bristen av 
resurser och såg det som enda nackdelen med sitt yrke. Hon tyckte dock att man inte behövde 
se dålig ekonomi som enbart negativt eftersom det tvingade dem alla att fundera över vad som 
verkligen är viktigt och vad man bör prioritera.   
 
De bibliotekarier jag intervjuade tog alla upp när vi diskuterade yrkesrollen och 
arbetsuppgifter hur varierande en bibliotekaries arbete är. För de flesta är det en positiv sida 
av yrket, men samtidigt upplevs det som stressande om inte resurserna räcker till. I den 
litteratur jag tagit del av beskrivs också bibliotekarieyrket som ett yrke med många olika 
roller. Dagens bibliotekarie är till exempel enligt Susanne Månsby (1997) både socialarbetare, 
kulturförmedlare, kunskapsmäklare m.m. Även Kühne (2002) och Jannert (2001) beskriver 
bibliotekariens skiftande arbetsuppgifter och roller.  
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Alla de intervjuade bibliotekarierna är mycket nöjda med sitt arbete och trivs som 
bibliotekarier. Många tar upp just de skiftande arbetsuppgifterna som det som gör arbetet 
roligt och intressant.  
 
6.1.1 Datorisering 
 
Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt de senaste åren och utvecklingen fortsätter 
ständigt. Detta har självklart påverkat bibliotekariernas arbete och verksamheten på 
folkbiblioteken i hela landet. Under alla mina intervjuer togs datoriseringen upp som en orsak 
till förändringarna inom yrket. Alla de intervjuade bibliotekarierna upplevde detta som en 
positiv förändring och att deras möjligheter att tillgodose låntagarna bara blivit bättre i takt 
med att den tekniska utvecklingen gått framåt. De gamla kortkatalogerna har ersatts med 
datoriserade bibliotekskataloger som är tillgängliga för alla och många av de gamla 
rutinarbetsuppgifterna kan idag skötas av låntagarna själva, åtminstone på de större 
biblioteken. Detta ger bibliotekarierna möjlighet att ge mer kvalificerad service till låntagarna 
på biblioteken. Frida tycker att en stor fördel med datoriseringen är att hon kan ge låntagarna 
mer direkt service än tidigare. Hon kan till exempel se om den bok som efterfrågas finns inne 
eller när den väntas tillbaka. Tidigare fick hon skriva upp vad låntagaren sökte och därefter 
försöka spåra den för att senare återkomma till låntagaren. Den tiden kan hon idag lägga på 
annan service, till exempel mer kvalificerad informationssökning. Även Elsa ser stora fördelar 
med datoriseringen.  
 

Det är ju väldigt förändrat i och med datorerna, det är ju en enorm skillnad. Innan vi hade 
dom kunde man ju inte alls ge samma upplysningar till folk eller hjälpa dom tillrätta. Jag 
menar, då kunde man ju bara veta om folk visste titeln eller författaren på en bok så 
kunde man slå upp det, men visste dom bara något ord här och där så, det var ju en 
tillfällighet om man kände till boken. Så vi kan ju ge mycket bättre service nu på grund 
av datorerna och vi kan tala om när böckerna förväntas komma tillbaka. (Elsa) 

 
Det är inte enbart bibliotekariernas rutinarbetsuppgifter som förändrats i samband med 
datoriseringen. Tillgången till Internet har gjort att informationsutbudet ökat enormt, både till 
nytta för bibliotekarierna och för allmänheten som idag själva kan söka efter information på 
nätet. På de allra flesta bibliotek finns idag möjlighet för besökarna att boka datorer för att 
själva gå ut på nätet och söka information. Möjligheterna att direkt söka information på nätet 
förbättrar också servicen anser de bibliotekarier jag intervjuat. Frida nämnder återigen den 
direkta servicen till låntagarna.  
 

... men det har ju underlättat väldigt mycket och framför allt så kan man ge besked medan 
folk är där, man kan hitta rätt mycket medan folk är där. För jag kommer ihåg när jag 
började... hittade man ingenting med detsamma så skrev man ju upp frågan och 
uppgifterna var man hade letat också lämnade man det till ... [en kollegas namn, min 
anm.], och så hade hon ju nästan detektivjobb, men då hade det ju filtrerats genom mig 
eller vem som hade tagit emot frågan. Så det var inte så lätt då... (Frida) 

 
Det är ingen av mina informanter som anser att deras roll blir mindre viktig i samband med att 
besökarna själva kan söka information. Frida fortsätter att berätta om hur tillgången till 
Internet påverkar hennes arbete genom att beskriva de problem låntagarna kan ha med att hitta 
information.  
 

Samtidigt är det ju... även om det är mycket lättare och söka, man behöver liksom inte 
själv komma ihåg så mycket, så är det ju lurigt också, va... Vi råkar ju ofta ut för att 
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ungdomar som går i skolan ska skriva om någonting, ja, det kan vara vuxna också... ”Jag 
har letat på Internet men hittar ingenting”, också letar vi och hittar massor. Så det handlar 
om det här med sökstrategier och så... /.../ ... man måste ha lite allmänbildning 
runtomkring, och fantasi och ordkunskap och söka med olika ord. (Frida) 

 
Även Camilla tycker att bibliotekarien fortfarande har en viktig roll när det gäller att hitta 
information till biblioteksbesökarna. Hon tar också upp svårigheterna att avgöra 
tillförlitligheten med informationen på Internet och ser snarare att bibliotekariens roll blivit 
viktigare och tydligare idag.  
 

... och jag tror också att när flödet är så stort av information, många har ju en övertro på 
det här med Internet och så... ja, många yngre tror ju att hittar man det på nätet så är det 
viktigare än om man hittar det i en bok. Jag är ju, för mig är det tvärtom. Som vägvisare 
behövs vi ännu mer i ett framtida samhälle. Det är naivt att tro att folk liksom kan sovra, 
det är klart att de inte kan. De har inte tid och inte ork. Så på så vis har bibliotekariens roll 
blivit mycket tydligare idag än för femton år sedan. (Camilla)  

 
6.1.2 Vuxenstuderande  
 
En annan faktor som vid alla intervjuerna nämndes som förklaring till förändringarna inom 
bibliotekarieyrket var ökningen av vuxenstuderande på folkbiblioteken samt de förändringar 
som sker inom skolan och sättet att undervisa. Alla de intervjuade bibliotekarierna upplevde 
att de studerande och den typ av undervisning som bedrivs idag påverkade deras yrkesroll. 
Detta bekräftas av den litteratur jag tagit del av där bland andra Stenquist (2004) ger fakta 
som visar att andelen vuxenstuderande ökat markant och därmed också förändrat 
bibliotekariens arbetsuppgifter.  
 

Det är ju ett helt annat arbetssätt, och lärarrollen har ju förändrats. Från 
katederundervisning till att vara en handledare. Och på samma sätt är det ju för vår del, vi 
ska ju vara lite mer handledare och inte.. och inte... vårda våra samlingar hela tiden. 
(Diana)  
 
 Ja, det har hänt väldigt mycket sedan jag började. För femton år sedan, i slutet av 80-talet 
hade man helt andra visioner. Det som skiljer sig idag är ju det otroliga trycket från 
studerande. Vi är mindre ett traditionellt folkbibliotek idag än vi var tidigare, det är alla 
folkbibliotek i stort sett. Alltså Komvux, svenska för invandrare, andra lärocentra.. och 
vuxenlärandet... och det livslånga lärandet, allt detta har liksom satt fokus på biblioteket. 
(Camilla) 
  

Begrepp som handledare, vägvisare, vägledare är återkommande i mina intervjuer när vi talar 
om bibliotekarierollen och bibliotekariens arbetsuppgifter. Detta bekräftas också i den 
litteratur jag läst inför min undersökning. Brigitte Kühne (2002) beskriver de förmågor som 
hon anser att en bibliotekarie som arbetar med vuxenstuderande bör ha, däribland att vara 
handledare och vägledare. Kerstin Ericsson (2000) upplever att bibliotekarien har olika roller 
gentemot vuxenstuderande och övriga låntagare. Hon menar att bibliotekarien har en mer 
handledande roll i mötet med vuxenstuderande medan övriga låntagare i större utsträckning 
kräver vägledning. Detta resonemang tycker jag mig se även hos mina informanter. Elsa till 
exempel skiljer också mellan rollen som handledare och vägledare och menar att de 
vuxenstuderande kräver handledning i större utsträckning än andra, vilket hon upplever är 
mycket tidskrävande. Hon förklarar begreppet handledning med att den studerande behöver 
hjälp att hitta fram till ett avgränsat ämne, hjälp att formulera frågeställningar som är möjliga 
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att söka information om. Övriga låntagare å andra sidan är i större behov av vägledning. Elsa 
förklarar detta med att de behöver guidning på biblioteket eller i bibliotekskatalogen.  
 
Helga beskriver också sin yrkesroll utifrån den handledande och vägledande funktionen. Hon 
tycker att de vuxenstuderande som kommer till biblioteket ofta är i behov av omfattande 
hjälp, ”de behöver hjälp hela vägen”. Hon förklarar sitt uttalande med att de studerande ofta är 
ganska oklara med vad de egentligen vill ha information om när de kommer till biblioteket 
och frågar bibliotekarien. De behöver först hjälp med att ta reda på vad de egentligen vill ha, 
därefter hjälp att söka informationen om ämnet och slutligen hjälp att få tag på fakta rent 
fysiskt, antingen genom att låna böcker eller skriva ut från Internet. Många vuxenstuderande 
som Helga kommer i kontakt med behöver hjälp under hela arbetsprocessen, vilket ibland 
innebär att de kommer tillbaks vid flera tillfällen. Enligt Kuhlthaus modell är detta ett 
exempel på processinriktat arbete. Vid de högre nivåerna i hennes modell, nivå 4 och 5, 
arbetar bibliotekarien med den studerande över tid och tar hänsyn till var i processen den 
studerande befinner sig. Det innebär olika sätt att intervenera för bibliotekarien vid olika 
tillfällen. Bibliotekarien lyssnar på den studerande och försöker sätta sig in i var i processen 
han eller hon befinner sig just nu och därmed ta reda på vilken form av hjälp som efterfrågas. 
På så sätt uppnås bäst resultat och den studerande lär sig något av själva 
informationssökningen. Tyvärr är det som även Helga påtalar tidskrävande och det är inte 
alltid tid finns för att hjälpa den studerande så som hon önskar.  
 
Även de utländska studier jag tagit del av visar på en förändring och att bibliotekarierollen går 
mot en mer handledande och vägledande roll. Stripling (1999) anser att bibliotekarien idag är 
mer en partner än rådgivare gentemot exempelvis lärare och utbildningssamordnare. 
Bibliotekarien är i större utsträckning än förr handledare och samarbetspartne r inom skolan 
och hon anser att detta är en utveckling som går åt rätt håll. I takt med att undervisningssättet i 
skolorna förändras måste också bibliotekariens roll och arbetsuppgifter förändras för att på 
bästa sätt hjälpa de studerande med det de önskar och har behov av när de besöker biblioteket 
i studiesyfte.  
 
Samhällets förändringar och det ökade trycket från vuxenstuderande gör att kraven på 
bibliotekarierna förändras. I två av de magisteruppsatser jag tagit del av inför mitt 
uppsatsarbete (Tabbert 1999, Olsson 1999) upplevde jag att bibliotekarierna i 
undersökningarna var ganska negativt inställda till studerande på folkbiblioteken och ansåg att 
utan mer fortbildning kunde de inte hjälpa dem på ett tillfredsställande sätt. Denna bild 
stämmer inte överens med min egen undersökning. Den förändring som skett av 
bibliotekariens yrke upplevs positivt av de bibliotekarier jag intervjuade och de tyckte det var 
roligt att arbeta med de vuxenstuderande. För att kunna tillgodose behoven hos dagens 
låntagare efterfrågar dock även mina informanter fortbildning, framför allt i pedagogik, och 
givetvis ekonomiska resurser. Skillnaden anser jag vara att de bibliotekarier jag intervjuade 
ändå tycker att de gör ett tillfredsställande arbete med de vuxenstuderande. En av mina 
informanter, Diana, efterfrågar mer kunskap om vuxenstuderande. Då menar hon inte bara 
pedagogisk fortbildning utan helt enkelt information om hur vuxenutbildningen ser ut och 
fungerar i den egna kommunen. Hon tror att det hade underlättat arbetet och möjligheterna till 
samarbete mellan skola och bibliotek.  
 
6.1.3 Rollen som informationsförmedlare  
 
En roll som de bibliotekarier jag intervjuade tyckte var viktig var den som 
informationsförmedlare. Alla de intervjuade bibliotekarierna tog upp rollen som 
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informationsförmedlare när vi diskuterade yrkesrollen. Några av ansåg dessutom att detta var 
deras huvuduppgift, själva ”kärnan i yrket” som Frida beskrev det. Tyvärr var det inte alltid 
bibliotekarierna upplevde att de hade tillräckligt med tid för att verkligen vara de 
informationsförmedlare de önskade. Ofta var det mer praktiska rutinarbetsuppgifter som tog 
överhanden, t. ex. kopiera papper, sätta upp böcker i hyllan, svara i telefon. Jag jämför dessa 
uttalanden med Loertschers diskussion om de tre grundstenarna som han anser att 
biblioteksverksamheten bygger på. Den första grundstenen består just av de praktiska göromål 
som bibliotekarierna i mina intervjuer beskriver lätt tar överhanden. Det är arbetsuppgifter 
som är nödvändiga för att biblioteket ska fungera men som inte är det egentliga målet med 
verksamheten enligt Loertscher. Han menar dock att det är lätt att dessa arbetsuppgifter tar 
överhanden dels eftersom det ofta är nödvändigt att utföra uppgifterna omgående för att 
biblioteket ska fungera som det är tänkt (t. ex. ställa upp återlämnade böcker i hyllan eller 
fylla på papper i kopieringsmaskin eller skrivare), dels för att de är så många. Han ger inte 
några bra tips om hur man ska komma runt problemet utan poängterar bara att det är viktig att 
bibliotekarien inte fastnar på denna grundsten och därmed glömmer det egentliga målet med 
verksamheten.  
 
Rollen som informationsförmedlare beskrevs av mina informanter som bestående av att svara 
på frågor, leta reda på fakta och bistå vid informationssökning på olika sätt. Alla de 
intervjuade bibliotekarierna nämnde dock vid något tillfälle under intervjun att det inte alltid 
fanns tillräckligt med tid för att på ett tillfredsställande sätt vara informationsförmedlare. 
Diana beskrev det som att hon ansåg att det var hennes huvuduppgift som bibliotekarie att 
förse besökarna med den information de hade behov av, men att hennes arbetsdag många 
gånger bestod av helt andra arbetsuppgifter som var nödvändiga att utföra först.  
 
Även Greta tycker bibliotekarieyrket gått igenom stora förändringar de senaste åren. Hon 
tycker att bibliotekarien idag är mer utåtriktad och mer lyhörd för vad individerna är 
intresserade av än det var förut. Hon tycker att arbetet har blivit mer serviceinriktat och att det 
är en skillnad i attityd jämfört med för tio år sedan. Greta tycker att det är en positiv 
utveckling och att det är viktigt att alla känner sig välkomna på biblioteket och att man rättar 
verksamheten efter besökarna och deras behov och önskemål.  
 
6.1.4 Sammanfattning 
 
Alla bibliotekarier i min undersökning har en mycket positiv inställning till sitt yrke. De 
tycker arbetet är flexibelt och roligt. De ser även den utveckling som skett av yrket som 
positiv. De främsta anledningarna till förändringarna anser mina intervjupersoner vara 
ökningen av vuxenstuderande och datoriseringen. Den tekniska utvecklingen och 
datoriseringen upplevs som enbart positiv av mina informanter. De tycker de fått mer tid över 
för låntagarna och för arbetsuppgifter som är mer kompetenskrävande och intressanta. På de 
större biblioteken sköter låntagarna idag själva rutinuppgifter som utlåning och återlämning.  
Ökningen av vuxenstuderande ses också som positiv av mina informanter, även om de ibland 
upplever det stressande att de inte har tid att bemöta de vuxenstuderande som de önskar. 
 
Enligt samtliga informanter har ökningen av vuxenstuderande och datoriseringen tillsammans 
lett till att bibliotekarierollen idag mer handlar om handledning och vägledning än tidigare. 
De vuxenstuderande på biblioteken är ofta i behov av hjälp som sträcker sig över längre tid. 
Den typen av studerande är inte hjälpta av ett kort svar eller att hänvisas till en bok. En av de 
intervjuade bibliotekarierna beskrev detta mycket tydligt genom att förklara att de 
vuxenstuderande ofta behöver ”hjälp hela vägen”. Hennes tankar kring sitt sätt att arbeta är 
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enligt Kuhlthau processinriktade och hon agerar på nivå 4 eller 5 enligt Kuhlthaus modell. 
Flera av mina informanter beskrev liknande åsikter och jag fick uppfattningen av att större 
delen av de bibliotekarier jag intervjuade åtminstone hade ambitionen att arbeta mer 
processinriktat. Tyvärr var det ofta tidsbrist som gjorde att de inte alltid kunde hjälpa de 
vuxenstuderande fullt ut.  
 
Alla de intervjuade bibliotekarierna såg informationsförmedling som sin huvuduppgift på 
biblioteket. I denna roll lade de arbetsuppgifter som att svara på frågor, plocka fram 
efterfrågade böcker, hjälpa till med informationssökning och liknande.  
 
6.2 Kontakten med vuxenstuderande 
 
I mycket av den litteratur jag tagit del av inför mitt uppsatsskrivande bekräftas att i samband 
med att vuxenutbildningssystemet i Sverige utvecklats och byggts ut har andelen vuxna 
studerande ökat markant på folkbiblioteken. Kunskapslyftet har bidragit med en stor andel 
studerande, men också svenska för invandrare och andra utbildningsformer har lett till en stor 
ökning av antalet vuxenstuderande i Sverige. För folkbiblioteken har detta lett till en del 
förändringar eftersom vuxenstuderande gärna söker sig till folkbiblioteken. Även i Halland 
har man märkt av detta. Andelen besökare som studerar har ökat enormt och därmed har 
arbetsuppgifterna för bibliotekarierna både ökats och förändrats. Alla de åtta bibliotekarier jag 
intervjuade hade märkt av ökningen av vuxenstuderande. De kom alla i kontakt med 
vuxenstuderande då de befann sig i låne- respektive informationsdisken på sina bibliotek. En 
av de intervjuade bibliotekarierna är anställd som studiebibliotekarie. Hon hade därför kontakt 
med vuxenstuderande även vid andra arbetsuppgifter än passen i informationsdisken.  
 
Genom den litteratur jag tagit del av och de tidigare undersökningar och magisteruppsatser jag 
läst har jag fått uppfattningen av att många folkbibliotekarier tycker det är arbetsamt och 
besvärligt med den stora ökningen vuxenstuderande på folkbiblioteket. De studerande har 
inneburit ökade arbetsuppgifter men inte mer resurser och många bibliotek blev helt 
överrumplade av de studerandes behov och krav när Kunskapslyftet startade 1997. Den bilden 
har dock ändrats sedan jag gjort mina intervjuer. Efter några år med den ”nya” besöksgruppen 
som ständigt växer i antal verkar man i de undersökta kommunerna ha funnit sig tillrätta och 
hittat metoder för att tillfredsställa de vuxenstuderande. Under mina intervjuer har jag enbart 
mött positiva reaktioner på arbetet med de vuxenstuderande. Alla mina informanter tycker det 
är roligt och stimulerande att arbete med de vuxenstuderande (och studerande över huvud 
taget). Bibliotekarierna i den ena kommunen upplever att de har både tid och resurser att 
arbeta med de studerande och att det finns tillfredsställande resurser för att köpa in den 
kurslitteratur som önskas. Bibliotekarierna upplever också att de har stor nytta av att en 
studiebibliotekarie anställts, även om alla måste vara delaktiga i arbetet med vuxenstuderande 
i alla fall.  
 

Så där tycker jag att man får ge sig tid och inte bara visa att, varsågod, här har du datorn. 
.../ /... Ja, jag tycker det, att jag har det. För att jag tycker i och med att vi alltid jobbar två 
så känner man att man har liksom, att man kan ge sig den tiden... Och ta lite längre tid på 
vissa, för att man har en kollega bredvid sig. (Diana) 
 
Jag tycker nog att det passar mig rätt bra, jag tycker att det är väldigt ofta intressanta 
frågor från dom studerande... och äh... jag tycker nog det har blivit roligare faktiskt. Jag 
gillar nog den utvecklingen. (Camilla)  
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I den andra undersökta kommunen verkar det vara något sämre ställt med ekonomiska 
resurser. Antalet anställda bibliotekarier är också färre vilket gör att tidspressen blir större. 
Bibliotekarierna önskar också att de hade haft mer resurser för att köpa in kurslitteratur. Trots 
detta tycker alla fyra att det är roligt att de vuxenstuderande besöker biblioteket, de tror att de 
vuxenstuderande är nöjda med den service som finns och de tycker att det är en viktig grupp 
att satsa på.  
 

Ja, mer resurser till den typen av böcker vore bra. ... / /... Det är kul. Ja, jag tycker det är 
ett lyft för biblioteket att det är så många studerande som kommer... / / ... Ibland har man 
ju tiden, och ibland har man den inte. Man kan känna sig frustrerad när man inte kan ge 
dem den tiden. Ibland skulle man behöva engagera sig så djupt för att få fram vad de vill 
ha. Det är så olika. Jag har dock svårt att tänka mig ett bibliotek utan de studerande. De är 
en stor del. (Helga) 
 

6.2.1 Behov av kurslitteratur 
 
Efter mina intervjuer har jag fått uppfattningen att de vuxenstuderande främst behöver hjälp 
med två saker, dels att få fram rätt kurslitteratur och dels att hitta information om något ämne 
de ska skriva en rapport eller uppsats om. Detta innebär naturligtvis att bibliotekarierna måste 
förhålla sig till de studerande på olika sätt beroende på vad de efterfrågar, precis som med de 
övriga låntagarna. Frida berättar att det inte är ovanligt att de studerande kommer med sin 
litteraturlista och vill lämna in den i informationsdisken för att senare komma tillbaks och 
hämta sina böcker. Frida säger att hon aldrig accepterar detta utan tycker det är viktigt att den 
studerande är med när hon söker efter böckerna. Det är inte alltid hon får tag på det som 
önskas och ibland tar det tid att få hem en bok. Då kan det vara för sent för den studerande. 
När den studerande enbart önskar få tag på en kursbok som finns med på den litteraturlista 
som delats ut av läraren är det enligt Kuhlthaus modell inte aktuellt med något processinriktat 
arbetssätt. Frida beskriver att hon tillsammans med den studerande söker efter de böcker de 
önskar och plockar fram dem åt den studerande om de har den. Hon agerar då på nivå 2 som 
”locator” enligt Kuhlthaus modell. På denna nivå har användaren en enkel fråga som kan 
besvaras på endast ett sätt. Bibliotekarien behöver bara leta reda på svaret och leverera det till 
den studerande för att uppnå sitt mål. 
 
Loertscher har utarbetat en modell för hur arbetet på ett skolbibliotek bör gå till för att ge 
bästa möjliga service till eleverna. Enligt Loertschers modell hamnar den typ av arbete som 
exempelvis Frida utför när de vuxenstuderande söker efter kurslitteratur inom de tre första 
stegen. Där handlar bibliotekariens arbete enbart om att ta hand om de praktiska 
arbetsuppgifter som gör att biblioteket fungerar samt inom steg 3 att plocka fram speciell 
information eller speciella böcker som lärare eller elever efterfrågar. Enligt Loertscher finns 
det en fara i att bibliotekarien fastnar i de lägre stegen eftersom det arbetet är mycket 
tidskrävande och egentligen aldrig tar slut. Enligt Loertscher är det viktigt att arbeta enligt de 
högre stegen för att få ett fungerande skolbibliotek. För en bibliotekarie på ett folkbibliotek 
som möter de vuxenstuderande som efterfrågar just kurslitteratur anser jag dock att det är just 
detta arbetssätt som krävs för att tillfredsställa den vuxenstuderande. Olika behov kräver olika 
sätt att arbeta och därför kan man anta att alla bibliotekarier ibland befinner sig på de lägre 
nivåerna och ibland på de högre, både enligt Kuhlthaus och Loertschers modeller.  
 
6.2.2 Behov av informationssökning  
 
De bibliotekarier jag intervjuade var alla överens om att det ofta var mycket tidskrävande att 
arbeta med de vuxenstuderande som besökte biblioteket. Många studerande har fått i uppgift 
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att skriva om ett visst ämne och önskar hjälp av bibliotekarien att hitta relevant litteratur. Alla 
de åtta bibliotekarier jag intervjuat berättar att det tar tid att hjälpa de studerande med sin 
informationssökning, men också att de tycker det är en väldigt stimulerande och rolig 
arbetsuppgift.  
 
Mina informanter är överens om att många av de vuxenstuderande som önskar hjälp med 
informationssökning för ett speciellt ämne de ska skriva om är mycket osäkra och tveksamma 
när de kommer till biblioteket. Anna tycker att det de flesta studerande, då de söker sig till 
informationsdisken på biblioteket för att få hjälpa med informationssökning, behöver hjälp 
med att formulera sitt ämne och att begränsa det. Hon beskriver att de studerande är ”mer eller 
mindre panikslagna” och inte vet vad de söker efter. Kuhlthau menar att alla som söker 
information upplever en stark oro och osäkerhet i inledningen av informationssökningen. 
Detta är ofrånkomligt och fullt normalt. Känslan av osäkerhet återkommer också vid andra 
nivåer i informationssökningsprocessen. Enligt Kuhlthau finns det flera olika sätt för en 
bibliotekarie att ingripa i informationssökningsprocessen och det viktiga är att ta reda på var 
användaren är i processen för att kunna möta honom eller henne på ett bra sätt. Samma hjälp 
och information kan få olika betydelse i olika stegen i processen.  
 
Diana berättar att hon alltid försöker ta sig extra tid till de vuxenstuderande som är osäkra. 
Hon gör alla informationssökningar tillsammans med den vuxenstuderande och försöker på så 
sätt hjälpa honom eller henne att få mer klarhet i vad det egentligen är som efterfrågas. För 
det mesta upplever Diana att hon har den tiden. Genom att tillsammans med den studerande 
försöka komma fram till vad för information som efterfrågas arbetar Diana på ett mer 
processinriktat sätt enligt Kuhlthaus teori. Kuhlthau har under sina studier av studerandes 
informationssökningsprocess upptäckt att många studerande efterfrågar möjligheter att 
förutsättningslöst diskutera sitt ämne och sin informationssökning med en bibliotekarie utan 
att få tillrättalagda svar på hur de ska gå tillväga. Hon kom fram till att de studerande behöver 
mer processinriktad hjälp där bibliotekarien hjälper användaren på den nivå han eller hon är 
och sedan följer användaren genom hela processen. Det är enligt Kuhlthau viktigt att låta 
användaren själv tänka ut lösningarna. Bibliotekarien ska finnas med på vägen som hjälp och 
stöttning. Vid de första nivåerna av intervention gör bibliotekarien själv fakta- och 
litteratursökningar åt användaren som får ta del av resultatet. Enligt Kuhlthau är detta inte till 
gagn för användarens lärande då det inte krävs engagemang eller individuellt tänkande från 
användarens sida. Det är också svårt för bibliotekarien att veta vad det är som efterfrågas av 
användaren om han eller hon befinner sig i början av informationssökningsprocessen. 
Användaren behöver ofta hjälp med att ringa in sitt ämne. I det praktiska arbetet på ett 
folkbibliotek är det inte alltid självklart att det är bibliotekarien som ska göra detta. Diana 
anse att i slutändan är det dock den studerande själv som måste bestämma vad han eller hon 
ska skriva om. Är instruktionerna alltför oklara tycker Diana att det är lärarens uppgift att ge 
klarhet och räta ut frågetecknen.  
 
Även Camilla tycker att man ibland måste hänvisa tillbaka till läraren och skolan om den 
studerande uttrycker sig alltför vagt. Hon tycker inte att bibliotekarien ska blanda sig i för 
mycket och ge för konkreta ämnesförslag. Däremot kommer hon ibland med råd och förslag 
om att den studerande kan utgå ifrån en annan synvinkel eller liknande om det visar sig vara 
för svårt att hitta just den litteratur som hade behövts. Som huvudregel tycker dock Camilla 
att hjälpen till självhjälp är viktig. Att visa hur katalogen fungerar, visa på en viss hylla där en 
studerande kan göra en översikt, visa uppslagsverk eller litteraturlistor som de studerande kan 
utgå ifrån. Till viss del kan ett arbetssätt där bibliotekarien försöker lära den studerande att 
själva hitta sin information jämföras med Kuhlthaus nivå 4 där bibliotekarien beskrivs som en 
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”advisor”. På den här nivån lämnar bibliotekarien inte enbart ut den information han eller hon 
hittat utan visar också den studerande vilka källor som finns att söka i. Det är dock ett 
tidskrävande arbete och det är inte alltid den tiden finns enligt mina informanter.  
 
Även Frida är medveten om att det tar mycket tid att hjälpa en studerande som söker 
information om ett visst ämne och hon upplever att det är ofta hon inte har den tiden.  
 

... det hoppas vi ju att vi kan, men det tar tid och då gäller det att dom kommer så lagom 
så att man inte har tre stycken till som står och väntar i informationsdisken och vill ha 
hjälp, för då kanske man bara slänger till dom något... (Frida) 

 
Kuhlthau kallar denna form av intervention för ”identifier”. ”Identifier” förväntar sig att möta 
användaren vid bara ett tillfälle och rekommenderar ett antal källor till användaren som 
han/hon tror kan passa användarens ämnesområde. Enligt Kuhlthau kan det uppstå problem 
om ”identifier” går in för tidigt i informationssökningsprocessen eftersom han/hon då 
överöser användaren med information som han eller hon inte är redo för ännu. Om 
användaren inte är klar med formuleringen av sitt ämne blir för mycket information bara 
förvirrande och skapar ännu mer oro och osäkerhet. Ett stort problem vid mötet mellan 
bibliotekarie och student på ett folkbibliotek är precis som Frida nämner att bibliotekarien inte 
alltid har tid att hjälpa den studerande på rätt sätt. Istället för att gå på djupet och ta reda på 
var i processen den studerande befinner sig tvingas bibliotekarien att ingripa på ett sätt som 
kanske inte är det allra bästa just nu. Under mina intervjuer fick jag dock uppfattningen av att 
alla mina informanter ville göra mer för de studerande och att de var mycket medvetna om att 
de ibland handlade på sätt som inte gagnade den studerande. Jag fick uppfattningen av att 
även om tid och resurser inte alltid medgav det så önskade alla mina informanter arbeta mer 
processinriktat med de studerande även om de själva inte uttryckte det i de termerna.  
 
Sex av de åtta intervjuade bibliotekarierna upplevde att många vuxenstuderande är ovana vid 
att studera och söka information. Frida berättar till exempel om en dam som hade fått en 
uppgift att skriva om vårdkulturen i olika länder och kom till biblioteket och frågade efter en 
bok som handlade om just det. Frida ser här en skillnad på till exempel högskolestuderande 
som är mer studievana.  
 

... de tror att det finns en bok med ett kapitel som de kan läsa svaret.../ /... De är ju lite 
svåra att tillfredsställa, för är det inte exakt det de vill ha så är de inte nöjda då. Det är 
mycket lättare med en högskolestuderande som frågar efter den och den boken. Även om 
de också har ämnesfrågor så förstår de lite mer att man kanske måste läsa lite här och var, 
det kanske inte ges i titeln att det är rätt bok, man kanske måste kolla 
innehållsförteckningen, man kanske måste se litegrann, känna in sig... (Frida) 

 
Frida tycker det är svårt att tillfredsställa en sådan persons önskemål. Har de studerande 
dessutom ont om tid vill de veta exakt vilka böcker de måste läsa för att få fram relevant 
fakta, de har inte tid att läsa om olika saker för att få fram ett resultat. Frida upplever det som 
ett problem eftersom hon inte kan ge den vuxenstuderande vad han eller hon önskar. Hon 
anser inte heller att hon har vare sig tid eller tillräckliga kunskaper för att börja förklara för 
den studerande vad som krävs av honom eller henne för att lösa den uppgift som lämnats ut. 
Anna tar också upp det faktum att många vuxenstuderande är ovana vid att söka information 
på biblioteket. För många av dem var det länge sedan de gick i skolan och dessutom har 
arbetssätt och undervisningsmetoder ändrats i stor utsträckning. Det gör att många 
vuxenstuderande känner sig osäkra både inför arbetssättet i skolan och det faktum att de själva 
måste söka fakta för att lösa sina uppgifter.  
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6.2.3 Skillnader mellan studerande och övriga låntagare  
 
Sju av åtta intervjuade bibliotekarier upplever en skillnad i arbetet med vuxenstuderande och 
andra låntagare. Britta upplever inte att arbetet med de studerande är annorlunda än med 
övriga låntagare. Hon tycker inte det spelar någon roll om låntagaren efterfrågar en bok för 
studiesyfte eller av andra orsaker. Hon upplever också att övriga låntagare kan vara 
intresserade av ett ämne och vilja ha information om detta, precis som de studerande. Sju av 
mina informanter tyckte däremot att det var skillnad, även om Greta kunde se likheter mellan 
övriga låntagares sökande av information och de studerandes. Greta tyckte inte att skillnaden 
var så stor, men att det var en annan typ av vägledning som de studerande behövde. Hon 
beskrev det som att de behövde mer hjälp hela vägen från fråga till resultat, inte bara hjälp att 
hitta vissa böcker eller viss fakta. Skillnaden upplevde hon vara att de studerande inte alltid 
bara efterfrågade att hitta viss fakta utan också hjälp att få grepp om sitt ämne. Kuhlthau har 
under sina studier av studerandes informationssökningsprocess kommit fram till att de 
studerande efterfrågar mer processinriktade insatser från bibliotekarierna. Med detta menar 
Kuhlthau att det är viktigt att bibliotekarien vet var i processen användaren befinner sig för att 
kunna hjälpa till på rätt sätt men också att det är viktigt att bibliotekarien är med hela vägen, 
genom hela processen och hjälper den studerande. Utifrån detta anser jag att Gunnels sätt att 
förhålla sig till de studerande som besöker folkbiblioteket är av det mer processinriktade 
slaget. Hon ser en skillnad mellan studerande och vanliga låntagare och anser att de 
studerandes behov av hjälp sträcker sig över längre tid och att de behöver hjälp ”hela vägen”, 
som hon uttrycker det.  
 
En stor skillnad som flera av mina informanter berättar om gentemot andra låntagare som 
söker en speciell bok är den brådska de studerande ofta ha r. De behöver sina böcker 
omgående och har inte tid att vänta ens en vecka. Det är vanligt att de är ute i sista minuten 
med sina uppgifter. Då är det inte alltid bibliotekarierna kan hjälpa dem att få fram vad de 
söker eftersom det kan vara kö på de mest populära kursböckerna.  
 

Ja, tiden. Alltså de studerande ska ju ha sitt en viss tid annars är det inte intressant längre. 
(Elsa) 

 
Även vid informationssökning för att få fram fakta om ett visst ämne är de studerande 
beroende av tiden. Mina informanter berättar att de ofta är ute i sista minuten och behöver få 
fram fakta omgående för att bli klara med sin uppgift i tid. För övriga låntagare är 
tidsaspekten inte så viktig, de har tid att vänta på en bok i några veckor.  
 
Ytterligare en skillnad mellan vuxenstuderande och övriga låntagare som flera av de 
intervjuade bibliotekarierna tar upp är att de studerande är mer krävande och mer påstridiga. 
Camilla berättar att hon upplever att de studerande är mer medvetna om att de har rätt att 
kräva hjälp. 
 

Ja, alltså, de studerande är ju mer ”på”. De tar sin lapp och... i och med att de har 
uppgifter som måste utföras så är de mer påstridiga. Jag kan inte säga att det är något 
negativt men... och dom kräver sin hjälp och dom vet också att dom har rätt och få 
hjälpen. (Camilla) 

 
Även Elsa och Frida upplever att de studerande är mer krävande än andra låntagare.  
 

Men dom som är intresserade av något specialämne dom kan hålla på en längre period. 
Jag har känslan av att dom frågar inte om dom hade just tänkt fråga när vi har mycket att 
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göra, alltså när det är många andra som frågar, då ställer dom sig inte i kö och frågar utan 
då tar dom det en annan gång. Dom studerande av olika sorter då står dom här och dom 
vill gärna flika in och fråga... (Frida) 

 
Ingen av de intervjuade bibliotekarierna tycker att det är negativt att de studerande som 
besöker biblioteket kräver hjälp av bibliotekarierna. Camilla anser att det är hennes uppgift att 
hjälpa låntagarna på biblioteket och hon tycker det är roligt med vuxenstuderande. Hon tror 
också att om de studerande blir väl bemötta och får en positiv bild av biblioteket så kommer 
de tillbaks även i andra sammanhang.  
 
6.2.4 Sammanfattning 
 
Alla bibliotekarier jag intervjuat tyckte det var mycket roligt och stimulerande att arbeta med 
de vuxenstuderande som besöker folkbiblioteket. Det enda negativa de tog upp var att de inte 
alltid hade den tid som de tyckte de behövde för att fullt ut tillfredsställa de vuxenstuderandes 
behov av hjälp. De var ändå nöjda med den insats de gjorde för de vuxenstuderande och 
trodde också att de vuxenstuderande som besökte biblioteket i sin tur var nöjda med den hjälp 
de fick.  
 
Enligt mina informanter var det två saker de vuxenstuderande främst behövde hjälp med, dels 
att få fram aktuell kurslitteratur och dels att söka information om ett visst ämne de skulle 
skriva om. Naturligtvis innebär det olika sätt att bemöta de vuxenstuderande. Enligt 
Kuhlthaus modell hamnar arbetet att söka fram kurslitteratur inom de lägre nivåerna och 
bibliotekarierna arbetar som ”locators” och ”identifiers”. De studerande frågar efter en viss 
bok och bibliotekarien tar fram denna, utan att närmare gå in på varför eller hur han eller hon 
gått tillväga.  
 
Arbetssättet för att hjälpa de studerande med att söka information till olika arbeten blir ofta 
mer processinriktat enligt Kuhlthaus modell. Den studerande önskar fakta om ett ämne som 
han eller hon ska skriva om. Enligt mina informanter är de vuxenstuderande ofta mycket 
osäkra och oklara över sitt ämne och behöver mycket hjälp med att komma fram till vad de 
egentligen vill skriva om. Greta beskriver det som att de studerande behöver ”hjälp hela 
vägen” och enligt Kuhlthau är detta ett processinriktat arbetssätt, något som hon kommit fram 
till är efterfrågat av studerande och gagnar deras lärande. De bibliotekarier jag intervjuade var 
inställda på att hjälpa de studerande ”hela vägen”, men upplevde ibland att de saknade tid.  
 
Skillnaden mellan studerande och övriga låntagare upplevde mina informanter främst vara att 
de studerande var så beroende av tid. Om inte en efterfrågad bok fanns inne var det inte lönt 
att beställa den eftersom det då var för sent för den studerande att läsa den. Likaså upplevde 
mina informanter att det var vanligt att de studerande började sent med sina arbetsuppgifter 
och inte heller hann vänta på fakta och information om ämnen de skulle skriva om. En annan 
skillnad som beskrevs var att de studerande var mer påstridiga och medvetna om sin rätt att 
begära hjälp av bibliotekarierna.  
 
6.3 Förhållandet mellan folkbibliotek och utbildningssamordnare 
 
Diana beskriver under sin intervju att hon upplever att skolan idag har helt andra 
undervisningsmetoder än för några år sedan, vilket innebär att eleverna själva söker efter den 
information de behöver för att lösa uppgifter i skolan. Även Elsa och Frida berättar om elever 
som kommer till biblioteket för att ”forska”. Enligt mina intervjupersoner har dessa 
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förändrade undervisningsmetoder också inneburit förändringar för folkbibliotekariens sätt att 
arbeta. Tillsammans med det ökande antalet vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken har 
förhållandet mellan folkbibliotek och skola förändrats. Diana upplever att bibliotek och skola 
kommit närmare varandra och att det är nödvändigt att utveckla samarbetet dem emellan.  
 
6.3.1 Bibliotekarien i förhållande till läraren 
 
Sju av de åtta bibliotekarier jag intervjuade upplevde att de vuxenstuderande ofta är dåligt 
förberedda när de kommer till biblioteket och frågar efter litteratur till en speciell uppgift. Det 
är ofta bibliotekarierna upplever att den studerande inte riktigt vet vad de vill skriva om, att de 
inte har en klar uppfattning om vilket problem de ska angripa och inte har ringat in sitt ämne 
ordentligt. Både Anna, Camilla, Diana, Elsa och Frida tycker att lärarna borde gått igenom 
uppgifterna bättre med eleverna så att de är mer på det klara med vad de egentligen ska skriva 
om när de kommer till biblioteket.  
 

Och det kan vara arbetsamt på ett annat sätt, för dom är ju ibland då tämligen illa 
förberedda. Dom har själva inte fokuserat frågan egentligen. Och det har vi pratat mycket 
med... att vi måste ju, ja, vi får ju inte ta över heller... (Camilla) 
 
Ja, eller det är så konstiga uppgifter. Vi tycker kanske att lärarna inte tillräckligt har pratat 
med dem om det hela, eller gett dem lite ingångar utan de kommer hit med för vida 
begrepp och sedan blir det vår sak att hjälpa dom att ringa in och... det hoppas vi ju att vi 
kan men det tar tid... Det tycker vi väl också på sätt och vis är vår uppgift den här 
pedagogiska... ja, ringa in det, samtidigt som vi tycker att lärarna ska ju ha tänkt 
litegrann... (Frida) 

 
I den mån bibliotekarierna har tid säger de att de gärna hjälper den studerande med att ringa in 
sitt ämne och hitta den litteratur som är relevant och på lagom nivå. Ett problem som alla 
bibliotekarier jag intervjuat tar upp är dock att det kan vara svårt att bedöma hur mycket 
bibliotekarien verkligen ska lägga sig i och påverka den studerande i sitt ämnesval. De 
upplever ibland att det är lärarens uppgift att instruera och leda de studerande i detta.  

 
Ja, ja det är ju egentligen inte vår uppgift eller kompetens, va, utan det är ju på något sätt 
läraren som de ska ha en dialog med, för det är ju läraren som vet vad han eller hon 
tänker sig med den där uppgiften och vad dom ska få ut av den. Utav den anledningen är 
det ju väldigt viktigt med samarbete mellan lärare och bibliotekarier. (Anna) 
 
... och de kan ju ibland komma och inte ha en aning om vad de egentligen vill... och vet 
ingenting egentligen. Då får man försöka prata  med dom om vad de egentligen vill ha. Då 
skulle man ju väldigt gärna vilja antingen att lärarna hade pratat mer med dom innan så 
att dom hade kommit ur den här väldiga förvirringsfasen och kommit in i en mer 
målinriktad fas.. eller att man själv på biblioteket hade tid att göra det. (Helga) 

 
Helga beskriver att hon önskar att de studerande var i en mer målinriktad fas när de kommer 
till biblioteket för att söka information. Jag tolkar detta som en önskan hos bibliotekarien att 
arbeta mer processinriktat eftersom Helga också kan tänka sig att göra hela arbetet med att 
hjälpa den studerande tillrätta om hon bara hade haft tid. Detta visar att Helga är medveten om 
att de studerande behöver olika sorters hjälp med informationssökning beroende på hur långt 
de kommit i arbetet med formulering av ämne. Hon är också positivt inställd till att hjälpa den 
studerande tillrätta med sina problem. Men som tidigare nämnts är problemet för många 
folkbibliotek dels att de inte har den tid som krävs och dels att det är svårt att avgöra var 
gränsen går mellan lärarens och bibliotekariens ansvar för den studerande.  
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Diana berättar också om svårigheterna att inte ta över lärarrollen när de studerande inte riktigt 
vet vad de söker efter. Hon säger att hon alltid gör alla informationssökningar tillsammans 
med den studerande. Ibland börjar hon med uppslagsböcker för att ta reda på mer om ämnet. 
Hon tycker det är en svår balansgång hur hon bäst ska hjälpa just den som sitter framför henne 
för stunden, alla studerande är på olika nivåer och behöver olika saker. Diana tycker det är 
viktigt att ta en sak i taget och tillsammans med den studerande diskutera fram vilken 
litteratur som kan vara lämplig och vad det egentligen är som den studerande efterfrågar.  
 
6.3.2 Samarbete mellan folkbibliotek och skola 
 
Flera av mina intervjupersoner poängterade vikten av att ha ett bra samarbete mellan skolorna 
i kommunen och biblioteket. Med dagens undervisningsmetoder som alltmer bygger på att 
eleverna själva ska söka reda på fakta och information blir biblioteket en allt viktigare faktor i 
undervisningen. Det är inte bara ökningen av vuxenstuderande som märks på biblioteken utan 
även den vanliga grundskolan och gymnasieskolorna använder allt mer stadsbiblioteken i de 
undersökta kommunerna. I avsnitt 6.1 diskuterades förändringarna i bibliotekarierollen och 
flera av mina intervjupersoner tyckte att deras arbetsuppgifter allt mer tangerar och liknar 
läraryrkets. De ansåg därför att det var viktigt att försöka få till stånd samarbete mellan skola 
och bibliotek för att underlätta för de studerande.  
 
Diana nämner under intervjun att hon tror att ett ökat samarbete mellan lärare och 
bibliotekarie vore bra. Hon ser också en skillnad mellan studerande som har tillgång till ett 
skolbibliotek på sin skola. De har enligt Diana lättare att söka informationen på 
stadsbiblioteket och är mer målmedvetna och vet vad de letar efter. Hon tror att de fått en 
första genomgång av skolbibliotekarien och eftersom man på skolan antagligen har en 
närmare kontakt med lärarna är det lättare för skolbibliotekarien att hjälpa eleverna genom 
den första fasen eller hänvisa tillbaka till läraren. Även Camilla tror att det är enklare för en 
skolbibliotekarie att hänvisa tillbaks till läraren eftersom de är i samma byggnad och tror att 
ett liknande samarbete mellan lärare och bibliotekarier som man förhoppningsvis har på de 
flesta skolbibliotek vore bra även på stadsbiblioteket. I den litteratur jag läst betonas också 
vikten av samarbete mellan bibliotek och utbildningsanordnare. Stripling (1999) påtalar i sin 
bok hur bibliotekarierollen har förändrats de senaste åren och visar genom att jämföra olika 
upplagor av Information Power (riktlinjer för skolbibliotek gjorda av AASL och AECT) hur 
det idag läggs större betoning på just samarbete. Bibliotekarien ska idag vara ”partner” istället 
för ”consultant” i förhållande till lärarna på skolan.  
 
Frida och Elsa nämnde också i sina intervjuer att de tror att ett samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier kunde gagna de studerande. Många problem som de idag har på biblioteket med 
studerande som inte vet vad de egentligen ska göra med en uppgift hade försvunnit eller 
åtminstone varit enklare att åtgärda om bibliotekarien redan från början varit mer involverad i 
lärarens planering. Frida tycker att hon ser en stor skillnad i det arbete filialbiblioteken utför 
eftersom de också är skolbibliotek och har en annan närhet till skolan.  
 

... filialer som är integrerade folk- och skolbibliotek med allt ifrån låg- till högstadium. 
Och dom har ju hela den diskussionen och försöker liksom komma till tals med läraren 
och få en dialog med läraren hur man ska lägga upp ett projekt, en uppgift. Bibliotekarien 
är för det mesta med och får besked från läraren och kan informera lärarna, det är liksom 
ett annat utbyte. De tar det inte bara dagen innan de ska starta en uppgift utan ett tag 
innan. (Frida)  

 



 41 

Enligt Kuhlthaus modell innebär nivå 4 och 5 att bibliotekarien arbetar mer processinriktat 
vilket gagnar den studerandes lärande och informationssökning. För att kunna arbeta 
processinriktat fullt ut och vara en ”counselor” för den studerande anser Kuhlthau att det 
krävs ett bra samarbete med skolan. Utan ett fungerande samarbete mellan bibliotek och skola 
är det svårt för bibliotekarien att veta vad det är som den studerande behöver i de olika 
stadierna av informationssökningsprocessen. Utifrån mina intervjuer märks att de intervjuade 
bibliotekarierna också anser det vara svårt att veta på vilket sätt de ska hjälpa de studerande 
eftersom de sällan vet vad läraren har för tankar med den uppgift han/hon har lämnat ut.  
 
Loertscher betonar också vikten av samarbete mellan lärare och bibliotekarie för att på ett 
tillfredsställande sätt ge eleverna den service de behöver. I de högre stegen i Loertschers 
modell har bibliotekarien ett direkt inflytande på skolan och deltar i planering av både 
undervisning och skolans mål och visioner. Enligt Loertscher är det nödvändigt att skolans 
ledning och lärarna får upp ögonen för bibliotekariens kompetens och ser vad bibliotekarien 
kan bidra med till undervisningen av eleverna. Genom att bibliotekarien deltar redan på 
planeringsstadiet av undervisningen kan all den kompetens som finns inom skolans väggar tas 
tillvara och på bästa sätt gagna eleverna. Detta är naturligtvis inte möjligt vid arbetet på ett 
folkbibliotek, dels eftersom man inte delar lokaler med skolan och dels eftersom 
folkbiblioteken även har andra grupper av låntagare som ska tillgodoses. Men jag anser ändå 
att man kan anamma Loertschers tankar om att samarbete är viktigt. De bibliotekarier jag 
intervjuade såg också betydelsen av ett fungerande samarbete med olika utbildningsanordnare 
och de ansåg att deras arbete både hade blivit enklare och mer givande om de hade haft mer 
direkt kontakt.  
 
6.3.3 Sammanfattning 
 
Både ökningen av vuxenstuderande och ett förändrat undervisningssätt i skolan bidrar till att 
läraryrket och bibliotekarieyrket kommer allt närmare varandra enligt mina informanter. 
Folkbiblioteken har dagligen besök av studerande, både vuxna, ungdomar och barn, som 
använder biblioteket i sitt skolarbete och enligt mina informanter krävs ett fungerande 
samarbete mellan skola och folkbibliotek för att på bästa sätt kunna hjälpa de studerande. De 
bibliotekarier jag intervjuade upplevde ofta att de vuxenstuderande inte var tillräckligt 
förberedda när de kom till biblioteket för att arbeta med sina uppgifter och de tyckte alla att 
det var en svårt att veta hur mycket de skulle ingripa och styra de studerande. Alla var överens 
om att det faktiskt var lärarens uppgift att se till att eleverna visste vad som förväntades av 
dem och vad uppgifterna gick ut på.  
 
Både Kuhlthau och Loertscher poängterar att samarbete mellan lärare och bibliotekarie är 
nödvändigt för att uppnå de högre nivåerna och stegen i bibliotekariens arbete med 
studerande. Enligt Lortscher kan ett skolbibliotek inte fungera tillfredsställande om inte 
bibliotekarien får ta del av både undervisning och planering. Kuhlthau anser också att 
samarbete är nödvändigt för att uppnå den högsta nivån av intervention.  
 
6.4 Fortbildning/pedagogik 
 
Som jag redogjort för ovan var mina informanter överens om att bibliotekarieyrket idag 
innebär mer vägledning och handledning av biblioteksbesökarna än förut. Många av de 
rutinarbetsuppgifter som tidigare fick utföras av bibliotekarien kan låntagaren sköta själv 
antingen hemifrån eller på biblioteket. Det är idag andra krav som ställs på bibliotekarien.  
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Efter att ha läst litteratur och tagit del av andra undersökningar liknande min egen funderade 
jag över om de förändrade kraven på biblioteken också bidragit till att behovet av fortbildning 
förändrats hos bibliotekarierna och vad de själva ansåg om detta. Jag blev också nyfiken på 
om bibliotekarierna hade någon form av pedagogiska kunskaper eller om det var något de 
efterfrågade.  
 
6.4.1 Kunskaper i pedagogik 
 
Det visade sig att alla mina intervjupersoner tyckte det var bra och viktigt med fortbildning. 
Sju av åtta poängterade att de tyckte de hade behov av mer pedagogiska kunskaper i sitt yrke 
idag. Orsakerna till att de önskade mer pedagogisk fortbildning var framför allt ökningen av 
studerande på biblioteket samt skillnaderna i undervisningsmetoder jämfört med tidigare. Idag 
kommer de studerande, både barn, ungdomar och vuxna, till biblioteket för att lösa de 
uppgifter de fått av sina lärare och många gånger frågar de bibliotekarierna om hjälp inte bara 
för att hitta information utan också för att ringa in sina problem och lösa uppgifter.  
 

Ja, pedagogiken tror jag är central för vårt yrke, det är ju självklart, men att man också, 
man tangerar ju läraryrket mer och mer... med det här mer problematiserande 
inlärningssättet, och med de vuxenstuderande och så vidare, så att vi kommer ju närmare, 
och då tycker jag att det känns bra att ha lite pedagogisk bakgrund. (Camilla) 

 
De bibliotekarier som deltog i Olssons (1999) undersökning ansåg också i stor utsträckning att 
behovet av pedagogikkunskaper ökat. Olsson gjorde en enkätundersökning i tio svenska 
kommuner och 70 procent av bibliotekarierna ansåg att kunskapslyftseleverna på biblioteket 
behöver pedagogisk handledning och att det krävs mer resurser för att en sådan handledning 
ska kunna ges. I första hand ansåg de att bibliotekarierna behövde mer kunskaper om hur 
människor bearbetar information och utvecklar sitt kritiska tänkande.   
 
Även Elsa och Frida tycker att bibliotekariens arbetsuppgifter idag tangerar läraryrket och att 
det är en svår balansgång. Samtidigt som de tycker det är viktigt att hjälpa de studerande som 
besöker biblioteket med deras frågor gäller det att inte ta över lärarrollen. Om en studerande 
inte är säker på den uppgift han eller hon fått av läraren och har svårt att ringa in sitt 
problemområde är det också mycket svårt att ge relevant litteratur. Samtidigt är det lärarens 
uppgift att hjälpa eleven tillrätta med sådana problem och det kan bli konflikter om 
bibliotekarierna lägger sig i för mycket. Frida ansåg att utan vetskap om lärarnas motiv för en 
uppgift kunde de inte råda de studerande fullt ut eftersom de då kanske kom för långt ifrån 
själva tanken med uppgiften. Det var enligt Frida vid sådana tillfällen samarbete med lärare 
och utbildningssamordnare som var viktigt och inte enbart pedagogisk vidareutbildning. Flera 
av mina informanter ansåg att utan någon form av pedagogisk utbildning är det svårare för 
bibliotekarierna att veta hur de ska hjälpa de studerande.  
 
6.4.2 Pedagogisk fortbildning 
 
Sex av mina åtta informanter hade deltagit i den pedagogikkurs för bibliotekarier som hölls på 
Högskolan i Halmstad för några år sedan. Åsikterna om kursen går isär en del. Alla sex tyckte 
kursen var ganska teoretisk, vilket några tyckte var roligt medan de andra hade önskat mer 
praktiska redskap för hur de skulle bemöta de studerande i det dagliga arbetet. Alla var 
överens om att pedagogikkurser är en viktig form av fortbildning och de önskade alla gå en 
fortsättning om det blev en sådan. Även om kursen var teoretisk så upplevdes den som 
stimulerande och givande.  
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Det var en specialgjord kurs för bibliotekarier. Den var väldigt bra faktiskt, den var rätt, 
den var nog värd mer än fem poäng egentligen, det var rätt mycket... på rätt hygglig 
teoretisk nivå tyckte jag, men den var väldigt stimulerande. //... Kanske inte så mycket 
rent praktiskt men, alltså, den har öppnat tankegångarna... för de här olika 
frågeställningarna, hur man bemöter människor, hur man möter varandra, olika lärstilar 
och sånt. Och jag hade inte någon pedagogisk utbildning av något slag så det behövdes 
faktiskt. (Camilla) 
 
Och så har jag gått 5 poäng pedagogik, en specialkurs i Halmstad som länet, eller 
regionen, anordnade. Den var rolig, men inte så där praktiskt inriktad. Det blir ju 
påminnelser och nya tankar om hur människor lär sig. Men den var ju ganska teoretiskt 
inriktad. Men all sån där teoretisk kunskap man får.. man använder det ju mer eller 
mindre, medvete eller omedvetet i sitt arbete, när man väl har integrerat det med sig själv. 
Så jag tycker inte alls att den var dålig. (Frida) 

 
Även om alla mina informanter var överens om att vidareutbildning var viktigt och då framför 
allt pedagogisk sådan hade de också uppfattningen att de redan besatt mycket kunskap som 
baserades på lång erfarenhet inom yrket. Diana tycker det är viktigt med fortbildning men 
poängterade att det mesta hon läste under pedagogikkursen kände hon redan igen från sitt eget 
sätt att arbeta. Genom många års erfarenhet tyckte hon att hon lärt sig bemöta låntagarna och 
”läsa av” dem och därefter kunna avgöra på vilken nivå hon skulle lägga sig för att hjälpa dem 
på bästa sätt. Utbildningen gav ord och begrepp för metoder hon redan använde.  
 
6.4.3 Övrig fortbildning 
 
De bibliotekarier jag intervjuade var överens om att pedagogisk vidareutbildning var viktigt 
för dem. Det fanns också andra typer av vidareutbildning som de sa sig ha behov av. Frida 
nämnde att hon gått en mycket bra kurs i informationssökning på Internet. Hon tyckte kursen 
var bra både för det hon lärde sig om informationssökning, men också för att hon använde 
kursens upplägg och metoder när hon själv skulle undervisa besökare på biblioteket. Helga sa 
sig också vara nöjd med de vidareutbildningar hon tagit del av, både den i pedagogik och 
andra i exempelvis informationssökning. Hon tyckte det var bra att få lite teoretiska 
kunskaper som gav henne ord för det hon oftast redan tillämpade. Det gav henne också tid och 
möjlighet att tänka efter hur hon själv arbetade och varför hon gjorde som hon gjorde. I den 
artikel av Isbell och Kammerlocher (1998) som jag redogjort för tidigare i uppsatsen beskriver 
författarna hur man använt sig av Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen vid 
bland annat referensarbetet vid ett universitetsbibliotek. Det visade sig att bibliotekarierna 
tyckte att de hade stor nytta av att känna till Kuhlthaus modell och att utbildningen blivit mer 
effektiv. Bibliotekarierna har använt modellen för att se var de studerande befinner sig i 
processen för att sedan ge utbildning på rätt nivå. 
 
6.4.4 Sammanfattning 
 
Alla mina informanter var överens om att det var viktigt med fortbildning i sitt yrkesutövande. 
Alla var positivt inställda till att delta i kurser av olika slag, till exempel pedagogikkurser eller 
kurser i informationssökning.  
 
Sju av mina informanter tyckte det var speciellt viktigt att förvärva kunskaper i pedagogik. 
Med anledning av den ökning av studerande, både barn och vuxna, som skett på 
folkbiblioteken upplevde de bibliotekarier jag intervjuade att de inte kunde hjälpa de 
studerande på ett tillfredsställande sätt utan pedagogiska kunskaper. Några av dem 



 44 

poängterade dock att de redan besatt vissa kunskaper, men att det ändå var bra att få begrepp 
för de metoder de ofta redan använde i sitt arbete.  
 
Flera av de intervjuade bibliotekarierna har deltagit i den 5-poängskurs i pedagogik för 
bibliotekarier som hållits på högskolan i Halmstad. Åsikterna om kursen gick i sär, men alla 
som deltagit var överens om att kursen trots allt varit givande och att de önskade fler kurser i 
framtiden.  
 
6.5 Tankar om Studiebibliotek Halland och framtiden 
 
En av mina frågeställningar handlar om vad bibliotekarierna känner till om satsningen på 
vuxenstuderande genom projektet Studiebibliotek Halland och om de tror att genomförandet 
av projektet kommer att påverka deras arbetssituation. Projektarbetet berör hela Halland och 
handlar främst om sex olika områden. I länet finns en projektledare anställd och i varje 
kommun har man utsett en kontakperson som bland annat går på regelbundna möten med 
projektledaren. Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektet och har kontakt 
med övriga projektlän. Meningen är att det konkreta arbetet ute i kommunerna för 
vuxenstuderande ska skötas av bibliotekarierna själva, och på det sätt de själva önskar. Vid de 
regelbundna mötena som hålls får varje kommun berätta vad de gjort sedan sist och vad de 
håller på med just nu. Projektledaren arbetar övergripande med de större frågorna, exempelvis 
samarbete mellan bibliotek och utbildningsanordnare, fortbildning för bibliotekarierna osv. 
Förhoppningen hos de projektansvariga är att den verksamhet som byggs upp för de 
vuxenstuderande under de tre projektåren kommer att fortsätta även efter projekttidens slut. 
Detta kräver dock att projektet är väl förankrat bland bibliotekarierna ute i länet. Ytterligare 
ett mål är att alla kommuner ska ha anställt en studiebibliotekarie på minst halvtid innan år 
2006.  
 
6.5.1 Studiebibliotek Halland 
 
Alla mina informanter visste vad projekt Studiebibliotek Halland handlade om, vem som var 
projektledare och hur länge det skulle pågå. De tyckte också allihop att det var viktigt att satsa 
resurser på de vuxenstuderande och var positivt inställda till projektverksamheten. Däremot 
upplevde bibliotekarierna att de inte kom i kontakt med projektarbetet i sitt dagliga arbete och 
kände sig inte så berörda av den verksamhet som bedrivs inom projektet. Sju av de åtta 
intervjuade bibliotekarierna tog upp den pedagogikkurs för bibliotekarier som hölls på 
Högskolan i Halmstad som exempel på vad projektarbetet konkret inneburit för dem. 
Bibliotekarierna i den ena kommunen nämnde anställandet av en studiebibliotekarie som 
något positivt som kommit av projektet. Två av bibliotekarierna i denna kommun nämnde 
också att de tyckte att deras kunskaper om vuxenutbildningen i kommunen ökat sedan 
projektet startade och att de fått upp ögonen för hur man arbetar i andra kommuner i länet.  
 
I den andra upplevde bibliotekarierna jag intervjuade att man inte kommit så långt. De hade 
dåligt med tid för att sätta sig in i vad projektet egentligen handlade om, det dagliga 
rutinarbetet tog överhanden. Den bibliotekarie som är kontaktperson för projektet har ingen 
speciell tid avsatt för projektarbete utan arbetet ska utföras inom ramen för hennes ordinarie 
arbetstid. Hon tycker själv att det är både roligt och viktigt att arbeta för de vuxenstuderande, 
men upplever inte att hon har tid eller ork att engagera sig tillräckligt. Hon medverkar på de 
möten som hålls en eller två gånger per termin tillsammans med övriga kontaktpersoner och 
projektledaren. Hon informerar också studerande på de distanskurser som hålls genom 
Lärcentrum om biblioteket i Laholm. Bibliotekarierna berättar också att de begärt pengar för 
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att få anställa en studiebibliotekarie i kommunen, vilket tyvärr inte gått igenom. Viss nytta 
tycker dock de fyra intervjuade bibliotekarierna att de haft av projektet, framför allt de kurser 
i pedagogik som ordnats.  
 
I en av de undersökta kommunerna finns ett Lärcentrum beläget ganska nära stadsbiblioteket 
vilket fungerar som en samlingspunkt för flera vuxenstuderande. Som ett led i projektarbetet 
har försök gjorts att upprätta ett permanent samarbete mellan Lärcentrum och stadsbiblioteket 
men detta har hittills inte lyckats. Biblioteket har försökt att bygga upp ett samarbete med 
Lärcentrum, stadsbiblioteket och gymnasiebiblioteket där man prenumererar på gemensamma 
databaser, delar på viss referenslitteratur och liknande. Det som saknats har främst varit 
ekonomiska resurser och tid, men bibliotekarierna har också känslan av att Lärcentrum inte är 
så intresserade av att skjuta till pengar till ett sådant samarbete. En av bibliotekarierna 
berättade under intervjun att hon hade uppfattningen av att lärarna tyckte det var tillräckligt 
att ha flera datorer så att eleverna själva kunde söka information på nätet och att de inte 
behövde mer samarbete med biblioteket.  
 
Även i den andra kommunen är tidsbrist en faktor som bibliotekarierna tar upp när vi 
diskuterar projektarbetet och vilken innebörd det fått för det dagliga arbetet på biblioteket. Ett 
nytt huvudbibliotek öppnar hösten 2005 vilket innebär ett omfattande arbete inför flytten. 
Tiden och engagemanget för Studiebibliotek Halland blir därför mindre. En av de intervjuade 
bibliotekarierna efterfrågade mer direkt information från projektledaren om vad som händer 
just nu inom projektet. 
 
Jag fick under mina intervjuer uppfattningen att alla bibliotekarierna kände till Studiebibliotek 
Halland, men inte visste i detalj vad som skedde i projektet. De tyckte alla att det var viktigt 
att satsa på de vuxenstuderande, men tidsbrist och dåliga ekonomiska resurser gjorde att de 
inte hade vare sig tid eller ork att fokusera så mycket mer på det just nu. Avsikten med 
projektet är att varje kommun själva ska bygga upp sin egen verksamhet för vuxenstuderande 
och det verkar det inte riktigt finnas tid eller engagemang för. Flera önskemål kom ifrån mina 
informanter om hur de tror att projektet kunde bli mer levande och intressant för dem. Camilla 
tyckte att det vore bra om projektledaren deltog i något personalmöte och personligen 
informerade om projektet och vad hon gjorde. Anna trodde att mycket hade blivit enklare om 
projektledaren fanns lite närmre geografiskt, att man kanske kunde fikat ihop och därmed lärt 
känna varandra bättre. Det hade gjort det enklare att komma med egna idéer osv. Greta trodde 
projektet hade vunnit mycket på om man satsat lite mer helhjärtat på en kommun i taget. Då 
hade bibliotekarierna i kommunen känt sig mer uppmärksammade och det hade varit enklare 
att komma med förslag och idéer. Så även om mina informanter inte upplevde att de kom i 
kontakt med projektarbetet i sitt dagliga arbete så hade de flesta tankar och åsikter om det och 
förslag att komma med. Greta poängterade att hon hoppades att projektet skulle leda till att 
biblioteken fick en större och viktigare roll inom vuxenutbildningen. Hon tycker det är 
mycket viktigt att biblioteken får tillräckligt med resurser för att verkligen öka folkbildningen, 
något som varit ett av målen med folkbibliotek ända från början enligt Greta.  
 
6.5.2 Studiebibliotekarie 
 
Ett av målen med studiebibliotek Halland är att en studiebibliotekarie ska anställas i varje 
kommun. I en av kommunerna är detta redan gjort medan man i den andra kommunen har 
ansökt om pengar för en sådan tjänst men inte fått det. Helena Jannert beskriver i sin skrift 
vad en studiebibliotekarie är och vilka uppgifter hon kan tänkas ha på ett bibliotek. Enligt 
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Jannert bör studiebibliotekarien ha ett särskilt ansvar för de vuxenstuderande och tillvarata 
deras intressen på folkbiblioteket.   
 
I en av kommunerna har biblioteket begärt pengar för att kunna anställa en studiebibliotekarie 
men fått avslag. Alla fyra intervjuade bibliotekarier tycker detta är mycket synd. De tycker 
visserligen att den service de ger till vuxenstuderande är bra och de studerande som kommer 
till biblioteket verkar nöjda. De saknar dock någon som håller i verksamheten och till exempel 
hade haft tid att ha regelbundna visningar av biblioteket för studerande och lärare på olika 
utbildningar. Idag tar man gärna emot klasser för visning men på grund av tidsbrist så går man 
inte ut med speciella inbjudningar eller försöker övertala lärare och elever om de inte själva 
hör av sig. De tror också att samarbetet med till exempel Lärcentrum hade fungerat bättre om 
det funnits en person ifrån biblioteket som hade haft mer tid och engagemang för att 
upprätthålla goda kontakter med utbildningssamordnare och Lärcentrum.  
 

Ja, det vore väl bra. Någon som tog sig an och var lite specialintresserad, 
specialinformerad om det. Precis som... [namn på kollega] är om det är fråga om 
talböcker och hela det här Daisy-köret, det är ju ... [namn på kollega] som är vår klippa 
där. Vi har ju ett allmänt hum men när det kommer till detaljer och den som driver frågan 
är det ju... [namn på kollega]. (Frida)  

 
I den andra kommunen har man en studiebibliotekarie anställd på heltiden sedan februari 
2004. Alla de bibliotekarier jag intervjuade är mycket nöjda med detta. De tycker det är skönt 
att det finns någon som har huvudansvaret för de vuxenstuderande, även om de alla tar del av 
det konkreta arbetet ute i biblioteket. Camilla beskriver precis som Frida att det är bra med en 
studiebibliotekarie eftersom hon har specialkompetensen för vuxenstuderande. Camilla 
upplever att studiebibliotekarien är ett stort stöd i arbetet med vuxenstuderande och en 
inspirationskälla. Hon tycker att studiebibliotekarien stimulerar henne i det egna arbetet och 
hoppas att hon kan ge de övriga bibliotekarierna ytterligare verktyg för att tillgodose de 
vuxenstuderandes behov så mycket som möjligt. Studiebibliotekarien har kontakt med olika 
lärcentra i kommunen. Hon har bland annat ansvaret för de visningar av biblioteket som hålls 
regelbundet för nya studerande. Några dagar i veckan tillbringar hon på Komvux som saknar 
eget bibliotek. Hon har där tillgång till ett eget rum med en dator med vilken hon hjälper de 
studerande med informationssökning. Detta har lett till ett bra samarbete med lärarna på 
Komvux. Hon upplever att lärare och studenter fått upp ögonen för hennes kompetens och att 
hennes roll som bibliotekarie blivit tydligare för dem.  
 

... Jag hade hela tiden känslan av att min kompetens, den blev mycket mer synlig, genom 
att jobba utan medier. För att de flesta som inte jobbar på bibliotek de har den bilden av 
bibliotekarier att de lånar ut media och sätter upp det på hyllan igen. Men nu hade jag 
inga böcker att sätta upp på hyllan. Då blev det en reflektion över vad gör hon då.  

 
Genom att studiebibliotekarien kommer i kontakt med Komvuxeleverna i deras egen miljö 
frågar de ofta efter henne när de kommer till stadsbiblioteket. De vet också vilka tider hon 
arbetar i informationsdisken och kan därför välja att gå till biblioteket då. Studiebibliotekarien 
har ett bra samarbete med lärarna på Komvux och är därför till viss del insatt i de olika 
projekt och arbeten som eleverna har fått, vilket underlättar vid arbetet med 
informationssökning. Hon har också möjlighet att diskutera vissa frågor med lärarna direkt 
eftersom hon befinner sig i samma lokal några dagar i veckan.  
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6.5.3 Tankar om framtiden 
 
När jag under mina intervjuer frågade bibliotekarierna om framtiden fick jag känslan av att 
det var en svår fråga att svara på. Bibliotekarierna i den ena kommunen kände viss oro inför 
de besparingar som skett de senaste åren och som verkar fortsätta. De ansåg inte att de klarade 
av mer nedskärningar och tyckte det kändes tråkigt att det aldrig satsades på biblioteket. 
Bibliotekarierna i den andra kommunen var upptagna av det praktiska arbetet med att flytta 
hela biblioteket till nya lokaler, något som ska vara klart hösten 2005. De hade dock stora 
förhoppningar om att kunna utveckla och förbättra verksamheten i de nya lokalerna. Alla 
bibliotekarierna var övertygade om att besökssiffrorna skulle öka i samband med öppnandet 
av det nya biblioteket och hoppades på att de skulle kunna utveckla verksamheten till det 
bättre.  
 
På frågan om de trodde att deras arbete skulle förändras ytterligare i samband med att projekt 
Studiebibliotek Halland genomfördes hade ingen några direkta åsikter. I den ena kommunen 
trodde man inte det skulle hända så mycket mer om de inte fick mer tid för att arbeta med 
projektet eller till exempelvis fick en studiebibliotekarie. Överlag tyckte de bibliotekarier jag 
intervjuade att de hade en bra verksamhet för de vuxenstuderande och de trodde att de 
studerande som kom till biblioteket var nöjda med den service de fick. De trodde inte att 
projektet skulle påverka deras verksamhet i så stor utsträckning utan att det mer var ekonomi 
och verksamheten i övrigt som styrde.  
 
Även om alla mina informanter var mycket positiva till att arbeta med de vuxenstuderande 
och tyckte det var en viktig grupp att satsa på kunde några av dem känna att andra låntagare 
ibland fick stå tillbaka. Stenquist (2004) nämner i sin bok den omvärldsanalys som 
Kulturrådet gjorde för 2001. Där tar man upp bibliotekarieyrkets skiftande roller och den 
förändring som skett de senaste åren. Kulturrådet vill dock poängtera att det är viktigt att man 
inte får släppa ansvaret för den traditionella bibliotekarieverksamheten med bland annat 
bokutlåning och verksamhet för barn och ungdomar. Två av mina informanter sa under 
intervjuerna att de kunde märka att andra låntagare ibland kom i kläm i satsningen på de 
vuxenstuderande och ansåg att det inte var bra.  
 

... Sedan är det ju till exempel bokbussen, den kommer ju troligtvis att försvinna. Och den 
utvecklingen är ju jättetråkig. För att, det centreras ju då av ekonomiska skäl... / /...Men 
dom människor som inte studerar, som inte läser, dom bryr man sig inte om nu. Dom 
brydde man sig om för femton år sen, man skaffade bokbussar för att alla skulle nås, vi 
hade läslustprojekt och gick ut i skolan och pratade böcker med barnen på ett ganska 
systematiskt och återkommande sätt. Då var det den gruppen av människor man försökte 
nå, som kanske inte alltid var så resursstarka. Och nu är det dom som studerar. Det 
kanske i och för sig inte alltid är så resursstarka människor det heller men... en annan 
grupp. De kan ju i och för sig vara samma, men de fokuserar annorlunda. Det går liksom 
modetrender i det och det är irriterande. Och vad som blir nästa modetrend, det vet man 
ju inte. Men det är positivt med de vuxenstuderande... ja, över huvud taget de studerande. 
Men det är så synd att man släpper de andra. (Helga)  
 
Ja, alltså... för gamla fru Svensson, om man tar en sån där schablonbild av en äldre, ja, 
kulturtant.../ /... Dom kan ju ibland komma lite i kläm. För att de studerande tar sådan 
plats, och en sådan självklar rätt... (Camilla) 
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6.5.4 Sammanfattning 
 
Alla mina informanter visste vad Studiebibliotek Halland är för något och vad målet med 
projektet är. De var positivt inställda till satsningen på vuxenstuderande eftersom de ser de 
vuxenstuderande som en självklar del av bibliotekets verksamhet. Jag fick dock uppfattningen 
av att mina intervjupersoner inte kände sig direkt delaktiga i arbetet med projektet främst på 
grund av brist på tid. I den ena kommunen är det få bibliotekarier som arbetar på 
stadsbiblioteket och de har inte fått någon speciell tid avsatt för projektarbetet vilket gör att 
det kommer i andra hand. I den andra kommunen upplever bibliotekarierna också att 
projektarbetet kommer i andra hand eftersom de för fullt planerar för flytten till det nya 
huvudbiblioteket nästa år. Det känns dock som att de bibliotekarier jag intervjuade har ett 
intresse för projektet eftersom flera av dem kom med förslag på hur de trodde projektet skulle 
bli mer levande för dem.  
 
I en kommun har man anställt en studiebibliotekarie sedan årsskiftet vilket upplevs som 
mycket positivt av alla de intervjuade bibliotekarierna. De tycker det är skönt att ha någon 
som har huvudansvaret för de vuxenstuderande. Även i den andra kommunen önskade man en 
studiebibliotekarie som kunde bli specialist på de vuxenstuderande och ha huvudansvaret för 
planeringen av verksamheten för dem. I samma kommun tyckte bibliotekarierna att det gick 
något trögt med projektarbetet. De hade försökt få till stånd ett samarbete med Lärcentrum 
men det har ännu inte lyckats så bra. Om det fortsätter som det gör idag tror inte 
bibliotekarierna att det kommer att hända så mycket mer när projektet väl är avslutat och de 
tror inte att projektet kommer att förändra deras arbetssituation nämnvärt. Något positivt som 
kommit ut av projektet enligt alla de intervjuade bibliotekarierna är de kurser i pedagogik som 
hållits på högskolan i Halmstad.  
 

7. Slutdiskussion 
 
Syftet med min uppsats beskrevs inledningsvis som att undersöka bibliotekariernas egna 
erfarenheter och åsikter kring det faktum att antalet vuxenstuderande ökat på folkbiblioteken. 
Jag ville veta vad de ansåg om den förändring som sker av deras yrkesroll och vad de tycker 
om att arbeta med de vuxenstuderande. Jag ville också ta reda på vad de har för åsikter om 
projektet Studiebibliotek Halland och om de tror att projektet kommer att påverka deras 
arbetssituation ytterligare. Jag har under mitt uppsatsarbete träffat åtta mycket trevliga och 
engagerade bibliotekarier som låtit mig ta del av sina erfarenheter och åsikter och jag kommer 
i följande kapitel försöka slutföra mitt arbete och resonera och fundera över de resultat jag 
fått.  
 
7.1 Den förändrade yrkesrollen 
 
Utvecklingen i vårt samhälle går hela tiden framåt, vilket naturligtvis påverkar oss alla både 
privat och i yrkeslivet. Bibliotekariens arbete har utvecklats och förändrats precis som de 
flesta yrkesområden. I inledningsskedet av mitt uppsatsarbete funderade jag över vad 
bibliotekarierna själva ansåg om sin yrkesroll. Ansåg de överhuvudtaget att yrkesrollen hade 
förändrats sedan de började arbeta? Vad var i så fall orsakerna bakom det förändrade 
arbetssättet och vad var deras åsikter kring det faktum att deras arbete inte längre innebar 
samma sak som då de började sin karriär?  
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Alla åtta bibliotekarier jag intervjuade är mycket nöjda med sina yrkesval och tycker arbetet 
är roligt och stimulerande. De trivs med att dagligen möta människor i sina arbeten och de 
upplever de flesta möten som positiva. Jag fick uppfattningen av att de bibliotekarier jag 
intervjuade upplever att de möter människor i en situation som för det mesta är positivt laddad 
och att de utför ett arbete som ger människorna de möter något bra. Oavsett om det handlade 
om en bra bok att läsa på semestern, en kort upplysning om något eller hjälp i studiesyfte 
upplever bibliotekarierna att de gör nytta och kan vara till hjälp. Jag tror att det är mycket 
viktigt att man inom alla serviceinriktade yrkesområden själv känner sig positivt inställd till 
sitt arbete och upplever att man faktiskt gör något bra och har något att ge. Jag upplevde att 
alla de bibliotekarier jag mötte var nöjda med den service de gav både allmänheten och de 
vuxenstuderande som kom till biblioteket.  
 
De bibliotekarier jag intervjuade upplever att informationssökning och att arbeta som 
informationsförmedlare är själva kärnan i deras yrke. Jag fick uppfattningen av att de tycker 
att det är deras huvuduppgift som bibliotekarier. På senare år har det skett vissa förändringar i 
biblioteksverksamheten och de intervjuade bibliotekarierna är alla överens om att arbetet inte 
ser likadant ut som när de började. Även om det ibland saknas tillräckligt med tid för att på ett 
tillfredsställande sätt vara informationsförmedlare upplever de intervjuade bibliotekarierna att 
denna del av deras arbete blivit tydligare de senaste åren. De största orsakerna till 
förändringen uppger mina intervjupersoner vara dels datoriseringen och dels ökningen av 
antalet vuxenstuderande på folkbiblioteken. Jag tror att dessa faktorer också bidragit till att 
bibliotekarierna tycker att rollen som informationsförmedlare blivit tydligare. Den tekniska 
utvecklingen och datoriseringen av verksamheten på biblioteken har inneburit en stor skillnad 
i bibliotekariens arbete. Förut tog mer praktiska uppgifter som utlåning och återlämning 
mycket tid och det gick också åt mer tid att leta efter böcker. Idag sköts dessa arbetsuppgifter 
automatiskt med hjälp av datorer. Frida till exempel berättar att det går mycket fortare att ta 
fram information till en låntagare och många svar kan ges direkt. Det gör att bibliotekarien 
kan ägna mer tid åt mer avancerad informationssökning och arbetet som 
informationsförmedlare. I samband med att Internet blivit tillgängligt för alla har det också 
skapats ett nytt behov av hjälp hos biblioteksbesökarna. Det är inte alltid så enkelt att hitta den 
information man önskar på nätet. Fallgroparna är många och det krävs viss kunskap och vana 
för att hitta det man söker. Det är en kunskap som bibliotekarierna besitter och de 
bibliotekarier jag intervjuade fick ofta hjälpa till att söka när låntagaren fastnat. Det bidrar till 
att tydliggöra rollen som informationsförmedlare. Ett exempel är det arbete som 
studiebibliotekarien bedriver på Komvux. Hon tillbringar några timmar i veckan i Komvux 
lokaler som bibliotekarie men helt utan medier. Trots det kan hon hjälpa de studerande med 
mycket i deras skolarbete tack vare tillgången till Internet och bibliotekets katalog samt sina 
kunskaper i informationssökning. Hon tycker att hennes kompetens blivit synliggjord tack 
vare arbetet på Komvux.  
 
En annan orsak till förändringarna inom yrket är ökningen av andelen vuxenstuderande. Även 
detta anser jag har bidragit till att tydliggöra rollen som informationsförmedlare. I samband 
med att antalet vuxenstuderande ökade i Sverige har också antalet biblioteksbesökare som 
behöver hjälp att söka information ökat. De vuxenstuderande (och givetvis alla andra 
studerande som uppsöker folkbiblioteken) vill inte enbart ha hjälp med att hitta en viss roman 
eller böcker av en särskild författare utan de behöver hjälp med mer avancerad 
informationssökning för att få fram material till sina skoluppgifter. Jag tror att de 
vuxenstuderande på biblioteket har bidragit till att öka de arbetsuppgifter som handlar om just 
informationssökning för bibliotekarierna. Detta bidrar antagligen dels till att bibliotekarierna 
får mer vana vid att söka information på nätet och att de antagligen också efterfrågar och 
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deltar i fortbildningar som handlar om informationssökning. Sammantaget ökar deras 
kompetens som informationsförmedlare och bidrar också till att göra rollen som 
informationsförmedlare tydlig, både för bibliotekarierna själva och för de som besöker 
biblioteken.  
 
Jag har i första hand använt mig av Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen för att 
analysera mitt resultat. Kuhlthau anser att hela processen att söka information för att 
tillfredsställa ett behov eller lösa en uppgift präglas av osäkerhet. Det har mina 
intervjupersoner bekräftat då de ofta återkommer till det faktum att de vuxenstuderande som 
besöker biblioteket för att söka information ofta är osäkra och tveksamma. Jag tror dock inte 
man enbart kan förklara deras osäkerhet med Kuhlthaus teorier och att den går att övervinna 
med rätt agerande från bibliotekariens sida. Många gånger bottnar antagligen de 
vuxenstuderande osäkerhet också i ovanan att studera, tidspress inför inlämnandet av en 
uppgift samt oklarheter i den uppgift de fått att lösa. De bibliotekarier jag intervjuade tog alla 
upp svårigheterna med att de vuxenstuderande ibland inte riktigt visste vad de skulle göra och 
inte hade förstått lärarens instruktioner. I vissa fall var det också enligt bibliotekarierna 
uppgifter som var mycket svåra att hitta information kring. Vid sådan osäkerhet tror jag inte 
det hjälper med en bibliotekarie som försöker kartlägga var i informationssökningsprocessen 
den studerande befinner sig och på vilken nivå han/hon ska agera. Det handlar egentligen inte 
om osäkerhet i själva informationssökningen utan snarare en osäkerhet och oro kring mer 
praktiska saker och studerandet i sig. Jag tror dock att en bibliotekarie som arbetar mer 
processinriktat och därmed tar sig mer tid med den studerande kan upptäcka denna osäkerhet 
och förhoppningsvis göra den studerande tryggare bara genom sitt engagemang. Många 
gånger tror jag att den osäkerhet en del vuxenstuderande känner när de kommer till biblioteket 
de första gångerna kan skingras bara genom att bibliotekarien kan ta sig tid och visa runt 
honom eller henne.  
 
7.2 Mötet med vuxenstuderande 
 
I den litteratur jag tagit del av under mitt uppsatsarbete beskrivs ofta folkbibliotekariernas 
uppfattning av vuxenstuderande som använder folkbiblioteken som negativ. Det verkar som 
om folkbiblioteken blev överrumplade av den stora ökning av vuxenstuderande som besökte 
folkbiblioteken som skedde i samband med att Kunskapslyftet startade. Folkbiblioteken fick 
vare sig tid eller resurser för att bygga upp en bra verksamhet för de vuxenstuderande utan 
tvingades att ta hand om denna nya och stora besöksgrupp så gott det gick. Naturligtvis 
innebar det en ökad arbetsbelastning för bibliotekarierna. Utifrån den litteratur jag tagit del av 
och av egna erfarenheter och slutsatser tror jag att den negativa syn på vuxenstuderande som 
beskrivs beror på bristande resurser och dålig planering. Gruppen vuxenstuderande innebar en 
stor arbetsbelastning och var samtidigt en relativt ny besöksgrupp på biblioteket, vilket 
innebar att bibliotekarierna inte riktigt visste vad de önskade och inte hade kunnat förbereda 
sig på det. Då känns det ganska naturligt att gruppen ses som arbetssam och svår.  
 
Efter att ha intervjuat åtta folkbibliotekarier har min uppfattning om vad bibliotekarier tycker 
om att arbeta med vuxenstuderande förändrats. Ingenting i mina resultat bekräftar den 
negativa syn på vuxenstuderande som målas upp i bland annat de magisteruppsatser jag läst. 
Tvärtom tycker alla mina intervjupersoner det är roligt och stimulerande att arbeta med de 
vuxenstuderande. De tycker också att de gör ett bra arbete och tror att de vuxenstuderande är 
nöjda med den hjälp de får på biblioteket. De intervjuade bibliotekarierna tycker också att 
gruppen vuxenstuderande är värd att satsas på och att det är självklart att de ska få den service 
de behöver på folkbiblioteken.  
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Jag tror inte att de båda undersöka kommunerna i Halland skiljer sig åt från övriga landet 
beträffande de vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken. Det är mycket troligt att det 
även i dessa kommuner kändes tungt och arbetsamt med de vuxenstuderande när de dök upp 
för ett tiotal år sedan. Nu har dock några år gått och både personal och ledning på 
folkbiblioteken har hunnit vänja sig vid den nya besöksgruppen. Antagligen finns de 
vuxenstuderande med vid planering av bibliotekets verksamhet, både beträffande samarbete 
med utbildningssamordnare, visningar av biblioteket och inköp av litteratur. Utifrån de 
intervjuer jag gjort verkar man också ha hunnit köpa in viss kurslitteratur och hittat metoder 
för hur man bäst ska hjälpa de vuxenstuderande när de kommer till biblioteket. Jag tror att 
detta också skett i övriga kommuner i landet.  
 
Jag har i min analys försökt tillämpa Kuhlthaus modell om hur bibliotekarien kan intervenera 
i informationssökningsprocessen. Kuhlthau anser att det är viktigt att arbeta utifrån ett mer 
processinriktat sätt med de studerande, vilket innebär att arbetet sker på de högre nivåerna i 
hennes modell. Det är viktigt att bibliotekarien deltar i den studerandes informationssökning 
hela tiden och kan avläsa på vilken nivå den studerande befinner sig och därmed ge adekvat 
hjälp och stöd. Även Loertscher anser utifrån sina taxonomier för bibliotekarien att de högre 
stegen är att föredra i arbetet med de studerande. Det är först på de nivåerna som ett 
skolbibliotek fungerar som bäst.  
 
Jag har efter mina intervjuer fått uppfattningen av att mina intervjupersoner strävar efter att 
arbeta processinriktat med de vuxenstuderande, även om de inte själva uttrycker sig i de 
termerna. De tycker alla det är roligt att arbeta med de studerande och använder den tid de kan 
för att hjälpa dem. De anser vidare att det är viktigt att förklara och visa de studerande vad de 
fått fram och hur de gjort. Dessutom tycker alla att det är mycket viktigt med samarbete 
mellan skola och bibliotek, något som enligt både Loertscher och Kuhthau är viktigt. Jag 
tycker emellertid inte att det i alla situationer går att använda Kuhlthaus och Loertschers 
modeller för att analysera arbetet på ett folkbibliotek. Verksamheten på ett folkbibliotek ser 
trots allt inte likadan ut som på ett skolbibliotek. Ofta saknas den tid som behövs för att arbeta 
enligt de högsta nivåerna i både Kuhlthaus och Loertschers modeller. På ett folkbibliotek 
finns det också andra låntagare som behöver hjälp av bibliotekarien. Eftersom bibliotekarien 
på ett folkbibliotek inte helt och hållet kan ägna sig åt den studerande är det svårt att anamma 
det processinriktade arbetssättet. Det viktigaste är trots allt att hålla verksamheten flytande 
och ge service till alla som besöker biblioteket. Det är inte heller alltid som de 
vuxenstuderande på folkbiblioteken har behov av en bibliotekarie som arbetar enligt de högre 
nivåerna. En studerande som önskar böcker som står på kurslistan till exempel behöver 
snarare hjälp utifrån nivå 2, ”locator”. Jag förutsätter efter mina intervjuer att mina 
intervjupersoner arbetar processinriktat ibland och ibland inte, och att det är just det som 
besökarna på folkbiblioteken behöver.  
 
7.3 Samarbete 
 
Alla mina intervjupersoner upplevde ibland vid sitt yrkesutövande svårigheter med att 
avgränsa sin egen roll gentemot lärarrollen. Ett återkommande problem var att de upplevde att 
många vuxenstuderande var dåligt förberedda inför sina uppgifter när de kom till 
folkbiblioteket för att söka information. Flera av mina intervjupersoner ansåg att det i många 
fall berodde på att lärarna gett de studerande för svåra uppgifter att lösa och introducerat 
uppgiften för dåligt. Det kan skapa problem för bibliotekarien att utföra sitt arbete eftersom de 
inte vill gå in för mycket på lärarens områden. Det är ju trots allt läraren som gett de 
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studerande sina uppgifter och förmodligen har någon tanke bakom valet av uppgifter. 
Bibliotekarierna jag intervjuade var rädda att de studerande skulle komma ifrån lärarens 
avsikt med uppgiften om de ingrep för mycket i valet av ämnesområde eller liknande. 
Bibliotekarierna upplevde det dock som mycket svårt att veta i hur stor utsträckning de skulle 
ingripa i de ämnesval som är nödvändiga för att få ett avgränsat område att söka information 
kring.  
 
Mina intervjupersoner ansåg alla att ett bra samarbete mellan bibliotek och 
utbildningssamordnare var nödvändigt för att verksamheten kring de vuxenstuderande skulle 
fungera på ett tillfredsställande sätt. Jag tror också att det är viktigt att man har någon form av 
samarbete. Åtminstone att man upplyser varandra om vad som kommer att ske och att alla 
inblandade parter vet vad de andra sysslar med. Flera av mina intervjupersoner gav exempel 
på hur väl det ofta fungerade på skolbibliotek och menade att de studerande som har tillgång 
till skolbibliotek ofta är betydligt bättre förberedda när de kommer till folkbiblioteket 
eftersom de fått en första genomgång redan. Det är enklare för en skolbibliotekarie dels att 
hänvisa tillbaka till läraren om inte den studerande är klar över sin uppgift och dels att i 
förväg ta reda på vad de studerande kommer att syssla med under de kommande veckorna och 
därmed hinna förbereda sig. Det tror jag gynnar de studerande och gör att bibliotekarierna på 
folkbiblioteken upplever att de är mer förberedda när de kommer dit.  
 
Både Loertscher och Kuhlthau poängterar vikten av ett fungerande samarbete mellan bibliotek 
och utbildningsanordnare. Loertscher anser att det är nödvändigt att biblioteket är involverat i 
skolans planering av både undervisning och övergripande mål. Det är enligt min åsikt inte 
möjligt på ett folkbibliotek eftersom de får besök av studerande från så många olika skolor 
och även har ansvar för att tillgodose andra låntagares behov av biblioteksservice. Men jag 
tror att Loertschers tankar om att ett välfungerande skolbibliotek måste vara delaktigt i 
skolans undervisning är riktig och att det går att anamma hans tankar kring detta även på ett 
folkbibliotek. Om bibliotekarierna på folkbiblioteket till exempel vet ungefär vad som 
kommer att hända på skolan under kommande termin, vet vad de studerande kommer att läsa 
för ämne och ungefär vad de kommer att behöva folkbiblioteket till är det mycket lättare att 
planera verksamheten och skaffa in det material som man kan anta efterfrågan blir störst på. 
Även mina intervjupersoner anser att är viktigt med ett fungerande samarbete mellan skola 
och bibliotek.  
 
Genom en fungerande dialog mellan lärare och bibliotekarier tror jag också att många 
problem som mina intervjupersoner tagit upp under intervjuerna hade kunnat undanröjas. 
Många av de intervjuade bibliotekarierna berättade om vuxenstuderande som inte alls visste 
vad de skulle skriva om och många av dem hade inte ens klart för sig vad uppgiften 
egentligen gick ut på. Det är omöjligt för en bibliotekarie att hjälpa en studerande i den 
situationen utan att själv påverka den studerande i ämnesval och uppläggning av uppgiften 
Risken är då att lärarens bakomliggande avsikt med uppgiften försvinner om inte 
bibliotekarien också vet vad syftet är. Alternativet är att hänvisa tillbaka till läraren som får gå 
igenom uppgiften igen med eleven.  
 
Den stora frågan är givetvis hur ett samarbete mellan skolor och folkbibliotek ska se ut. 
Svårigheterna är många, till exempel finns det otroligt många olika skolor och 
utbildningsanordnare som samarbete måste byggas upp med. Antagligen måste samarbetet se 
olika ut med olika utbildningssamordnare beroende på hur de lägger upp undervisningen osv. 
Ett annat problem har bibliotekarierna i den ena kommunen stött på när de försökte få till 
stånd ett samarbete med Lärcentrum. Lärarna på Lärcentrum verkar enligt bibliotekarierna 
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inte särskilt intresserade av att samarbeta med biblioteket. De har fått uppfattningen av att de 
verksamma på Lärcentrum tycker de har tillräckligt med tillgång till information genom att 
ordna tillgång till datorer och Internet till alla elever. I det fallet är det viktigt att försöka visa 
vilken nytta man faktiskt kan ha av ett folkbibliotek och bibliotekarier även om man har 
tillgång till egna datorer. Den kompetens som bibliotekarierna besitter beträffande 
informationssökning är det viktigt att visa. Studiebibliotekarien till exempel berättar att hon 
tycker att hennes kompetens blivit mycket mer synlig sedan hon började arbeta på Komvux 
där hon saknar tillgång till medier utan bara har sin dator. Förhoppningsvis kan hennes arbete 
leda till att både lärare och elever på Komvux inser att bibliotekarier besitter stora kunskaper i 
bland annat informationssökning och kan vara behjälpliga med det.  
 
7.4 Pedagogisk fortbildning 
 
Fortbildning är idag en naturlig del av yrkeslivet. Det är idag vanligt att man inte klarar sig, 
eller nöjer sig, med enbart en grundutbildning. Inom de flesta yrkesgrupper finns det både 
behov av och intresse för vidareutbildning. Kontinuerlig fortbildning ses idag som en 
självklarhet inom många olika områden. Flera av de studier jag tagit del av inför mitt 
uppsatsarbete visar att bibliotekarier önskar mer fortbildning. Med den snabba utvecklingen 
som pågår idag, både tekniskt sett och inom andra områden, gör att bibliotekarierna hela tiden 
behöver förnya och uppdatera sina kunskaper. Fortbildning både inom informationssökning 
och pedagogik efterfrågas och både på praktisk och teoretisk nivå även av de bibliotekarier 
jag intervjuat.  
 
Mina intervjupersoner är överens om att de behöver fortbildning men de är också medvetna 
om att de redan sitter inne med mycket kunskap. Genom lång yrkeserfarenhet och en vana i 
att möta olika sorters låntagare är bibliotekarierna väl rustade för att möta även studerande, 
något de också gjort under alla år även om det inte varit i samma utsträckning som idag. En av 
mina intervjupersoner beskrev hur hon lärt sig at ”läsa av” låntagarna i referenssamtalet och 
att hon visste ungefär hur hon skulle bemöta honom eller henne. Hon hade en känsla av vad 
låntagare önskade och begärde av henne och detta baserades enligt henne själv på lång 
yrkeserfarenhet.  
 
Många gånger handlar fortbildning inte bara om att lära sig helt nya saker utan det ger också i 
detta fallet bibliotekarierna ord för de kunskaper de reda besitter och bekräftar de metoder de 
använder dagligen i sitt arbete.  
 
7.5 Studiebibliotek Halland  
 
Kulturrådets satsning på vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken har pågått under 
några år. I Halland visar det sig genom det projekt som startade hösten 2002 och som kallas 
Studiebibliotek Halland. En av mina frågeställningar berör projektarbetet och handlar om hur 
bibliotekarierna upplever Studiebibliotek Halland och om de tror att deras arbetssituation 
kommer att påverkas ytterligare av projektets genomförande. Trots att projektarbetet pågått 
under snart två år och varje kommun har en projektansvarig bibliotekarie verkar kunskaperna 
om projektet vara ganska bristfälliga. Alla de bibliotekarier jag intervjuade kände till projektet 
och visste vem som var projektledare och vad syftet var, men sedan tog kunskaperna slut. Jag 
fick uppfattningen att bibliotekarierna upplevde att projektarbete låg för långt ifrån deras egen 
arbetssituation och att de inte hade tid eller engagemang över för att sätta sig in i vad som 
verkligen pågick.  



 54 

Om avsikten med projekt Studiebibliotek Halland är att den verksamhet som byggts upp ska 
fortsätta även efter projekttidens slut är det nödvändigt att arbetet  och tankarna bakom 
projektet förankras ute bland bibliotekarierna. Jag upplever efter mina intervjuer att alla de 
åtta bibliotekarierna är överens om att det är viktigt att satsa på de vuxenstuderandes 
användning av folkbiblioteket och att de tycker det är en rolig grupp att arbeta med. Sett ur 
projektledarnas synvinkel är detta naturligtvis bra, eftersom det är näst intill omöjligt att 
genomföra verksamheter och metoder som gynnar de vuxenstuderande om inte 
bibliotekarierna själva tycker att det är rätt att satsa på den besöksgruppen. Vad man mer 
kunde önska tror jag är engagemang kring själva projektet och fler idéer på hur man kan 
förbättra folkbibliotekens verksamhet så att det passar de vuxenstuderande bättre. Det är väl 
egentligen först när detta är uppnått som projektverksamheten kan leva kvar utan 
projektledare som håller i trådarna. För att detta ska vara möjligt verkar det utifrån mina 
intervjuer med bibliotekarierna behövas mer resurser i form av möjligheter för 
bibliotekarierna att avsätta tid för projektarbetet. Jag upplever efter mina samtal med 
bibliotekarierna att engagemanget och intresset finns. Det visar sig också under mina 
intervjuer genom alla de förslag på åtgärder ifrån projektledningen sida som kunde ökat 
engagemanget bland bibliotekarierna. Det visar att åtminstone de bibliotekarier jag intervjuat 
tycker det är ett viktigt och roligt arbete som de trots allt går och funderar en del över.  
 
Ett direkt resultat av projektarbetet i den ena kommunen är anställandet av en 
studiebibliotekarie i februari i år. Alla bibliotekarier jag intervjuade i kommunen upplevde 
detta som mycket positivt och tyckte att deras verksamhet för vuxenstuderande blivit avsevärt 
mycket bättre sedan studiebibliotekarien börjat arbeta. Studiebibliotekarien har ansvaret för 
verksamheten för vuxenstuderande genom att hon håller i kontakterna med 
utbildningssamordnarna, ordnar visningar av biblioteket för nya studerande och är 
kontaktperson för projekt Studiebibliotek Halland. Några dagar i veckan tillbringar hon på 
Komvux där hon med hjälp av en dator hjälper vuxenstuderande med informationssökning. 
Mina informanter tyckte att det var skönt med en person som tog det övergripande ansvaret 
för gruppen vuxenstuderande. De ansåg att hon gav dem inspiration och idéer om hur man 
kunde hjälpa de vuxenstuderande på bästa sätt och de upplevde också att de vuxenstuderande 
som kom till biblioteket många gånger var mer förberedda om de talat med 
studiebibliotekarien först. De har också möjlighet att hänvisa de studerande som behöver 
mycket hjälp till studiebibliotekarien vid de tillfällen då hon befinner sig på Komvux. Jannert 
skriver om studiebibliotekariens uppgift och vilken kompetens hon bör besitta. Precis som 
Jannert uttrycker de bibliotekarier jag intervjuat att det är en viktig roll studiebibliotekarien 
har, både gentemot de studerande men också gentemot kollegor. Jag upplever att den allra 
största nyttan av att ha fått en studiebibliotekarie i kommunen är att det finns någon som har 
ansvaret. Liksom det finns en barnavdelning på biblioteket där specialkompetens om 
barnlitteratur finns, har man nu en studiebibliotekarie som ansvarar för verksamheten för 
vuxenstuderande. Det innebär självklart inte att ingen annan arbetar med vuxenstuderande 
eller har kompetens nog att hjälpa dem tillrätta och det är de intervjuade bibliotekarierna 
mycket medvetna om. En risk med studiebibliotekarien som Jannert beskriver är just det 
faktum att de övriga bibliotekarierna kan släppa hela ansvaret på verksamheten för 
vuxenstuderande på studiebibliotekarien, och det blir inte en bra verksamhet. Så upplever jag 
inte vara fallet i den undersöka kommunen. Alla de intervjuade bibliotekarierna tyckte det var 
roligt att arbeta med vuxenstuderande och ville fortsätta med detta. De såg 
studiebibliotekarien som en person som stöttade dem i arbetet, inspirerade dem och gav dem 
tips om idéer om olika metoder och tillvägagångssätt. Och det är ju precis så det ska vara! 
Även i den andra kommunen fick jag uppfattningen av att de bibliotekarier jag intervjuade 
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önskade en studiebibliotekarie för att få en person som hade specialkunskap och huvudansvar, 
inte för att slippa arbeta med de vuxenstuderande själva.   
 
7.6 Tankar om framtiden 
 
Efter att jag under flera månader har satt mig in i folkbibliotekens roll i samhället både 
historiskt sett och i dagens samhälle kan jag inte undgå att fundera över vilken uppgift 
folkbiblioteken egentligen har. Vilka behov ska de uppfylla och varför är det viktigt att vi har 
kvar och fortsätter att utveckla verksamheten på våra folkbibliotek? Det material jag tagit del 
av inför min uppsats har visat att en allt större del av vuxenstuderande använder sig av 
folkbiblioteken för sina studier och att bibliotekariernas arbete idag till stor del består av att 
serva de vuxenstuderande på olika sätt. Min undersökning har bekräftat den bilden, de 
bibliotekarier jag intervjuat upplever att de vuxenstuderande upptar en stor del av deras tid. 
En fråga som oundvikligen måste ställas är då om det verkligen är det som är folkbibliotekens 
uppgift? Är vuxenstuderande den målgrupp som folkbiblioteken ska rikta in sin verksamhet 
mot? Folkbibliotekens uppgift har sedan länge varit att tillfredsställa den breda allmänhetens 
behov av litteratur och fakta och på den vägen stimulera till läsning och därmed också öka 
folkbildningen i landet. På ett sätt bidrar ju folkbiblioteken fortfarande till en ökad 
kunskapsutveckling eftersom de nu servar de vuxna som valt att utbilda sig. Man bör dock 
fråga sig om det är rimligt att folkbiblioteken avsätter både tid och pengar för att serva 
studenter på bekostnad av den ”vanlige” låntagaren och biblioteksbesökaren. Visst har denna 
typ av besökare minskat de senaste åren, men kanske borde vi istället satsa energin och 
pengarna på att föra ut folkbiblioteken till alla människor och inte bara satsa på dem som ändå 
redan bestämt sig för att fortbilda sig. Det finns en klar risk att den ”vanlige” låntagaren 
känner sig undanskuffad och i vägen om folkbibliotekens verksamhet riktar in sig allt för 
mycket på de vuxenstuderande.  
 
DIK-förbundet diskuterar folkbibliotekens roll i vuxenutbildningen i sin skrift Biblioteket 
lyfter kunskapen. De betonar att biblioteket har många olika roller och att det inte bör finnas 
någon motsättning dem emellan. De bör tvärtom komplettera och överlappa varandra. Tyvärr 
konkurrerar de idag om bibliotekets resurser, vilket gör att både biblioteksledning och 
personal dagligen tvingas prioritera mellan olika besöksgruppers behov. DIK-förbundet anser 
att det är viktigt att understryka att det är politikerna som genom resurstilldelning och 
måldokument ansvarar för hur biblioteket prioriterar mellan de olika rollerna. Tyvärr har 
varken måldokument eller resurstilldelning påverkats av att antalet vuxenstuderande ökat så 
kraftigt (Almerud 2002, s. 9).  
 
Som i de allra flesta fall tror jag själv att lagom är bäst. Under mitt uppsatsskrivande har jag 
fått se en annan sida av folkbibliotekens verksamhet och fått upp ögonen på ytterligare ett 
behov som de har att fylla. Och det är naturligtvis viktigt att se till att uppfylla även detta 
behov. Folkbiblioteken ska vara till för alla som önskar och verksamheten måste utvecklas i 
tiden och följa samhällsutvecklingen. Man måste också använda resurserna som tilldelas på 
den grupp besökare som verkligen använder biblioteken. Men jag kan också se en fara i att bli 
för enkelspårig och tror att det även är viktigt att värna om den traditionelle 
biblioteksbesökaren för att inte helt mista denna besöksgrupp. Två av de bibliotekarier jag 
intervjuade upplevde ibland att övriga låntagare kom i skymundan och förlorade på den 
satsning som görs på vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken. En informant 
upplevde att det gick trender i vilken besöksgrupp folkbiblioteken satsade på. Den grupp som 
för några år sedan var värd att satsa pengar på kommer nu i skymundan när det istället ska 
satsas på vuxenstuderande.  
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7.7 Sammanfattande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis tycker jag mig kunna säga att de intervjuade bibliotekarierna är mycket 
positivt inställda till att arbeta med de vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken. De anser 
att folkbiblioteken är en självklar plats för de vuxenstuderande att söka fakta och utöka sina 
kunskaper. En av intervjupersonerna jämför med den traditionella rollen som folkbildare som 
folkbiblioteken har och tycker man kan jämföra det arbetet med arbetet med de 
vuxenstuderande.  
 
Mina intervjupersoner anser att deras yrkesroll genomgått stora förändringar sedan de började 
arbeta och inte minst de senaste tio åren. Både datoriseringen och ökningen av antalet 
vuxenstuderande har bidragit till detta. Datoriseringen har bidragit till att flera praktiska 
rutinarbetsuppgifter som utlån och återlämning har minskat och andra arbetsuppgifter som 
sökning efter böcker går mycket fortare idag. Detta tillsammans med ökningen av 
vuxenstuderande tror jag har bidragit till att de intervjuade bibliotekarierna tycker att deras 
roll som informationsförmedlare har blivit allt tydligare. Då de flesta anser att den rollen är 
den viktigaste i deras yrke är det enligt alla mina intervjupersoner en mycket positiv 
utveckling. Tack vare datorer kan de i allt större utsträckning ägna sin tid åt mer avancerad 
informationssökning och behovet av sådan ökar hela tiden, framför allt på grund av större 
efterfrågan ifrån de studerande som besöker biblioteket. Utifrån de åtta intervjuer jag gjort 
kan jag inte anse annat än att mina intervjupersoner ser förändringarna inom yrket som 
mycket positiva. De tycker alla det är roligare och mer stimulerande att arbeta som 
bibliotekarier idag. Den enda nackdel de ser med sitt arbete är de nedskärningar som drabbar 
biblioteken med jämna mellanrum. 
 
Under de senaste åren har en ökning av antalet vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken 
skett. Det har även mina intervjupersoner märkt av. Sju av åtta av de intervjuade 
bibliotekarierna anser att det är en skillnad mellan att arbeta med vuxenstuderande och övriga 
låntagare och att deras arbetsuppgifter till viss del har förändrats. De största skillnaderna är att 
de vuxenstuderande ofta har ont om tid, att de är mer påstridiga och kräver mer och att de i 
större utsträckning än övriga låntagare behöver hjälp med informationssökning kring ett visst 
ämne. I arbetet med de vuxenstuderande anser mina intervjupersoner att de arbetar mer med 
informationssökning än vad de gjort tidigare. Jag har också fått uppfattningen av att de 
vuxenstuderande är mer delaktiga i själva informationssökningen än när övriga låntagare 
efterfrågar information om ett särskilt ämne. Enligt Kuhlthau är det viktigt att bibliotekarier 
som arbetar med studerande som söker information arbetar processinriktat och aktivt deltar 
under hela informationssökningsprocessen. Kuhlthau anser att det mer traditionella 
arbetssättet där bibliotekarierna letar upp fakta själva och lämnar ut detta inte gynnar den 
studerandes lärande. Bibliotekarien ska istället ta reda på var i processen den studerande 
befinner sig och sedan ingripa utifrån de förutsättningar den studerande har för stunden. Jag 
anser efter att ha genomfört mina intervjuer att alla mina intervjupersoner till viss del redan 
arbetar processinriktat med de studerande och att de alla har en önskan om att utföra ett 
processinriktat arbete. Detta anser jag visar sig bland annat genom att mina intervjupersoner 
önskar mer tid för de studerande. De är medvetna om att de inte kan hjälpa de studerande på 
tet tillfredsställande sätt om de inte har gott om tid och de anser också att de både ska och vill 
stödja de studerande i deras informationssökning. De bibliotekarier jag intervjuat känner sig 
frustrerade och missnöjda med sitt arbete om de inte har tid utan måste skynda på de 
studerande. Det är dock inte alltid ett processinriktat arbetssätt är det som efterfrågas när de 
vuxenstuderande besöker folkbiblioteken. Ibland är det bara böcker på litteraturlistan som de 
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studerande söker och då är det inte aktuellt med interventioner på de högre nivåerna i 
Kuhlthaus modell. 
 
Ett annat tecken på att mina intervjupersoner är positivt inställda till processinriktat arbete 
med de vuxenstuderande är att de alla anser det vara mycket viktigt med samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier. Enligt Kuhlthau är det nödvändigt att samarbeta med 
utbildningsanordnarna för att kunna arbete enligt de högsta nivåerna i hennes modell. Alla 
mina intervjupersoner efterfrågar samarbete med lärarna på skolorna i kommunen för att på 
ett tillfredsställande sätt kunna hjälpa de studerande i deras informationssökningsprocess. 
Utan samarbete är det svårt för bibliotekarierna att råda och stödja de studerande eftersom de 
inte vet vad läraren har för avsikt med de uppgifter han eller hon delat ut. Det underlättar 
också bibliotekariernas arbete om de något i förväg vet vad de vuxenstuderande kommer att 
läsa för ämnesområden och när de kommer att göra sin arbeten under terminerna.  
 
Ytterligare en förändring som ökningen av vuxenstuderande på folkbiblioteket medfört är 
behovet av pedagogisk fortbildning. Alla mina intervjupersoner efterfrågade fortbildning och 
flera av dem önskade framför allt pedagogisk sådan. Flera av de intervjuade bibliotekarierna 
hade deltagit i en pedagogikkurs för bibliotekarier på högskolan i Halmstad för några år sedan 
och var nöjda med den. De tycker att det blivit viktigare med pedagogik i samband med 
ökningen av vuxenstuderande men också på grund av att skolornas undervisningsmetoder 
förändrats och att allt fler studerande av olika slag kommer till biblioteket för att själva söka 
information till sina uppgifter. Många av de intervjuade bibliotekarierna upplever att 
bibliotekarieyrket allt mer tangerar läraryrket och att det därför behöver mer 
pedagogikkunskaper.  
 
I Halland pågår ett projektarbete för att förbättra de vuxenstuderandes användning av 
folkbiblioteken. Projektet Studiebibliotek Halland är välkänt bland de bibliotekarier jag 
intervjuat, men jag har fått uppfattningen av att de inte känner sig speciellt delaktiga i 
projektet i sitt dagliga arbete. Tidsbrist är en bidragande faktor till att intresset för projektet är 
ganska svalt. Alla bibliotekarier tycker dock att det är riktigt att satsa på gruppen 
vuxenstuderande och tycker det är bra att projektet finns. De har genom projektet blivit 
uppmärksamma på de vuxenstuderandes situation och får bekräftelse på att de gör ett viktigt 
arbete. De har också fått tillgång till fortbildning tack vare projektet och i en av kommunerna 
har en studiebibliotekarie anställts vilket uppfattas som mycket positivt. Tyvärr verkar dock 
de bibliotekarier jag intervjuat inte känna sig speciellt delaktiga i projektet och de tror inte att 
deras arbetssituation förändras nämnvärt i samband med att projektet genomförs.  
 
Även om alla mina intervjupersoner ansåg att det var viktigt att arbeta med de 
vuxenstuderande fanns det några bibliotekarier som hade farhågor om att övriga låntagare 
riskerade att komma i kläm när de vuxenstuderande blev allt fler och tog större plats. Det är 
en svår balansgång att avgöra hur stor plats de vuxenstuderande ska få ta. En bibliotekarie 
tyckte det gick trender i vilken besöksgrupp som premierades av biblioteksledning och 
politiker och därmed fick tilldelat mest resurser. Hon tyckte det var helt rätt att satsa på de 
vuxenstuderande men ansåg att det var synd att den verksamhet som byggts upp kring andra 
besöksgrupper för några år sedan nu trappades ner. Tyvärr är det ett problem som återfinns 
inom de flesta områden. Vem ska man satsa på, när och varför? Det är samtidigt viktigt att 
följa med i utvecklingen och ingen av mina intervjupersoner tyckte det var fel att satsa så 
mycket som man gör idag på de vuxenstuderande.  
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7.8 Fortsatt forskning 
 
Efter att ha arbetat med min uppsats under drygt ett år tycker jag fortfarande att ämnet är 
mycket intressant. Vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken är ett aktuellt och 
spännande område och det finns fortfarande mycket att undersöka och förbättra. Jag har i min 
studie undersökt bibliotekariernas uppfattning av sitt arbete med vuxenstuderande eftersom 
jag tyckte det var ett bra sätt att lära känna området och få en uppfattning av hur arbetet ser ut 
idag. Jag blev glatt överraskad när jag upptäckte att alla de bibliotekarier jag intervjuade har 
en mycket positiv inställning till vuxenstuderandes användning av folkbiblioteken.  
 
Jag inser att det fortfarande finns mycket kvar att undersöka inom området vuxenstuderandes 
användning av folkbiblioteket. Det som intresserar mig mest om jag själv skulle göra en ny 
studie skulle vara att undersöka samarbetet mellan folkbibliotek och utbildningsanordnare. 
Efter mina intervjuer förstår jag att ett fungerande samarbete mellan skola och bibliotek är en 
nödvändighet för att verksamheten för vuxenstuderande ska kunna förbättras. Det finns dock 
stora svårigheter, bland annat eftersom det till folkbiblioteken kommer studerande från så 
många olika utbildningar. Det innebär samarbete med flera olika utbildningsanordnare, vilket 
självklart inte är så enkelt. Det skulle dock vara ett både intressant och angeläget område att 
forska vidare på.  
 

8. Sammanfattning 
 
Vi lever idag i ett samhälle där utbildning får allt större betydelse. Begreppet livslångt lärande 
används allt oftare och en utbildning anses sällan räcka för hela det yrkesverksamma livet. 
Både omskolning och kompetensutveckling har blivit självklarheter inom de flesta 
yrkesområden idag. Under 1900-talet har det skett flera förändringar i 
vuxenutbildningssystemet för att klara de ökade kraven på utbildning. Utbudet för vuxnas 
lärande har blivit mer flexibelt både vad gäller form och innehåll. Allt fler vuxna har idag, 
åtminstone teoretiskt sett, möjlighet att studera och vidareutbilda sig.  
 
För folkbiblioteken har det ökade kunskapskravet på samhällets individer och 
vuxenutbildningens expansion inneburit ett ökat och något förändrat behov av 
biblioteksservice jämfört med för 10-15 år sedan. Folkbiblioteken har av tradition en viktig 
roll inom folkbildningen och de vuxenstuderande söker sig företrädesvis till folkbiblioteken.  
 
Statens Kulturråd har valt att satsa på de vuxenstuderandes behov av biblioteksservice genom 
att bekosta sex projekt i olika län i Sverige. Ett av projekten genomförs under en treårsperiod i 
Halland. Ett av målen med Studiebibliotek Halland är att vid ingången av år 2006 ska det 
finnas studiebibliotekarier i hälften av länets kommuner. Som studiebibliotekarie räknas hel- 
eller deltidsbibliotekarie som har utbildning för uppdraget att ansvara för bibliotekets 
verksamhet för vuxenstuderande. För att projektets mål ska uppfyllas är det dock viktigt att 
verksamheten förankras hos hela bibliotekariekåren och att alla som arbetar på Hallands 
folkbibliotek har kunskap om vuxenstuderandes behov av biblioteksservice.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur folkbibliotekarierna i två kommuner i 
Halland anser att deras roll har förändrats i samband med att andelen vuxenstuderande  ökat 
och hur de tror att deras arbete påverkas av att projekt Studiebibliotek Halland genomförs. Jag 
ville också veta hur bibliotekarierna ser på denna förändring och vilka åsikter och tankar de 
har kring den till viss del nya bibliotekarierollen. Frågeställningarna har varit följande:  
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1. Vilken skillnad upplever bibliotekarierna i sitt arbete i samband med den ökade 
tillströmningen av vuxenstuderande på biblioteket? 

 
2. På vilket sätt anser bibliotekarierna att de behövt förändra sin yrkesroll för att bemöta 

vuxenstuderande på ett tillfredsställande sätt? 
 
3. Vad anser bibliotekspersonalen om denna eventuella förändring? 
 
4. Tror bibliotekarierna på stadsbiblioteken i två utvalda kommuner i Halland att deras 

arbete kommer att förändras ytterligare i samband med att projekt Studiebibliotek Halland 
genomförs? 

 
I avsnitt 2 i uppsatsen görs en genomgång av vuxenutbildningens utveckling i Sverige, av 
folkbibliotekens roll i vuxenutbildningen och av folkbibliotekariens pedagogiska roll. Av 
tradition söker sig de flesta vuxenstuderande till folkbiblioteken eftersom det ofta ligger nära 
till hands och att de känner sig hemma där. Många utbildningsinstanser för vuxna saknar 
dessutom eget bibliotek. Tyvärr har ökningen av vuxenstuderande inte följts upp av ökade 
resurser till biblioteken. Ökningen av vuxenstuderande på folkbiblioteken har inneburit 
förändrade arbetsuppgifter för folkbibliotekarierna. Brigitte Kühne och Helena Jannert 
diskuterar dels den nya bibliotekarierollen och dels rollen som studiebibliotekarie. De menar 
att bibliotekarierollen idag präglas av flexibilitet och mångsid ighet. Rollen som vägledare och 
handledare blir allt viktigare och pedagogiska kunskaper har blivit viktiga för 
bibliotekarierna.  
 
I avsnitt 3 redogörs för den tidigare forskning som finns kring ämnet. De visar också att de 
vägledande och handledande rollerna är mer centrala för bibliotekarierna idag och att 
kunskaper i pedagogik efterfrågas.  
 
Avsnitt 4 tar upp Kuhlthaus modell för hur bibliotekarierna bör agera för att på bästa sätt 
hjälpa studerande vid informationssökning. Hon kategoriserar fem nivåer av interaktion 
mellan bibliotekarie och användare. De lägre nivåerna utgörs av mer traditionellt 
bibliotekariearbete. Nivå 1 t.ex. innebär att bibliotekarien tillhandahåller en samling 
dokument som är sökbara och tillgängliga för användaren. De högre nivåerna är mer 
processinriktade och innebär en djupare interaktion mellan bibliotekarie och användare där 
bibliotekarien försöker gå på djupet med användarens informationsbehov. Modellen används i 
uppsatsen för att försöka analysera de intervjuade bibliotekariernas förhållningssätt gentemot 
vuxenstuderande. Även Loertschers modell för hur skolbibliotekarier bör agera används till 
viss del i uppsatsen med samma syfte.  
 
Uppsatsens metodiska tillvägagångssätt beskrivs i avsnitt 5. Studien är av kvalitativ art och 
metoden som valts är intervjuer. I avsnittet diskuteras metodval, urvalskriterier, brister med 
metoden m.m. Åtta bibliotekarier på stadsbiblioteken i två av Hallands kommuner har 
intervjuats.  
 
I avsnitt 6 redovisas resultatet av undersökningen under 5 huvudrubriker och i avsnitt 7 förs 
slutdiskussionen. Resultaten visar att de intervjuade bibliotekarierna i huvudsak är positivt 
inställda till att arbeta med vuxenstuderande på folkbiblioteken. De tycker att folkbiblioteket 
är en självklar plats för de vuxenstuderande och ser det som sin uppgift att tillfredsställa även 
denna användargrupps behov. De tycker också att de gör ett bra jobb med de vuxenstuderande 
och tror att de är nöjda med den service som ges på folkbiblioteken.  
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De intervjuade bibliotekarierna upplevde att deras yrkesroll förändrats de senaste 10-15 åren. 
De ser förändringen som positiv. De tycker att rollen som informationsförmedlare har blivit 
mer tydlig och jag förklarar i uppsatsen detta med datoriseringen och ökningen av 
vuxenstuderande. Eftersom många av intervjupersonerna ser denna roll som kärnan i yrket 
upplevs förändringen som positiv.  
 
De flesta intervjupersonerna upplever en skillnad i arbetet med vuxenstuderande jämfört med 
övriga låntagare. Den största skillnaden är att det är mer tidskrävande att arbeta med de 
vuxenstuderande. Bristen på tid är den främsta orsaken till att de intervjuade bibliotekarierna 
inte arbetar processinriktat enligt Kuhlthaus modell. Resultaten ifrån intervjuerna visar att 
bibliotekarierna önskar och strävar efter ett processinriktat arbetssätt. Tecken på detta anser 
jag vara att de vill följa de studerande under hela informationssökningen, de strävar efter att 
göra dem delaktiga i informationssökningen och inser vikten av samarbete mellan bibliotek 
och skola.  
 
Projekt Studiebibliotek Halland upplevs som ett positivt arbete av de intervjuade 
bibliotekarierna. De tycker de vuxenstuderande är en viktig grupp att arbeta med och att det är 
motiverat att satsa resurser på dem. De känner dock inte sig delaktiga i projektarbetet vilket 
främst beror på tidsbrist. Alla bibliotekarierna tar upp kurserna i pedagogik som något konkret 
som kommit ur projektet. I en av kommunerna har man också anställt en studiebibliotekarie 
sedan årsskiftet  vilket upplevs som mycket positivt. I den andra kommunen har man sökt 
pengar till en sådan tjänst men fått avslag. Överlag tror inte bibliotekarierna att deras 
arbetssituation eller arbetsuppgifter kommer att påverkas av ytterligare av att projektet 
genomförs.  
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BILAGA 1 
 

 Projektbeskrivning Studiebibliotek Halland  
STUDIEBIBLIOTEK HALLAND 

 
Vår vision är förlagd till hösten år 2007 och uttrycks av vuxna,  
som konstaterar följande om biblioteksstöd för lärande i Halland:  
1. Genom biblioteket finns – eller förmedlas – medier jag behöver  
för mina studier, vare sig informationen finns tryckt på papper  
eller i digital form.  
 
2. Jag möts av bibliotekarier, som kan se var jag befinner mig  
på lärandets väg - och som kan stödja mig att komma vidare. 
 
3. På biblioteket får jag handledning, som stärker min informationskompetens. 
 
4. Jag märker att biblioteket ingår i nätverk, som samverkar för att  
jag skall få framgång i mitt lärande.  
 
5. Tack vare det virtuella studiebiblioteket har jag –  
oberoende av tid och rum – tillgång till bibliotekstjänster och medier,  
som stöder mig i mitt lärande. 
 
6. På biblioteket finns stimulerande och välutrustade miljöer för lärande,  
vare sig jag studerar enskilt eller ingår i en grupp. 
 
UTGÅNGSPUNKTER  
Mot ett flexibelt lärande 
1990-talet kännetecknades av många förändringar i vuxenutbildningssystemen.  
Komvux byggdes ut, Kunskapslyftet introducerades och för många nya svenskar  
blev SFI ingången till det nya språket. Högskolan i Halmstad har expanderat  
både vad gäller utbildningar och antal studerande.  
IKT (Informations- och kommunikationsteknik) har skapat helt nya  
förutsättningar för distanskurser tillgängliga i Halland.  
Folkbildningens studieformer har långa traditioner men har visat förmåga att  
anpassa sig till nya behov.  
Sammantaget innebär detta att utbudet för vuxnas lärande förändrats  
mot ökad flexibilitet, vad gäller såväl form som innehåll.  
I Tillväxtavtal för Halland 2000-2002 är Livslångt lärande  
och behovsanpassad kompetensutveckling ett av fem prioriterade insatsområden.  
Uppbyggnad av lärcentra är en av tre åtgärder inom insatsområdet.  
Syftet är överbrygga hinder för – men också stimulera - vuxnas lärande  
genom att tillhandhålla ett samordnat och varierat studieutbud samt  
studiemiljöer på hemorten.  
Alla sex hallandskommunerna har eller är i färd med att bygga upp lärcentra.  
Dessa ser inbördes olika ut - en följd av att de skall tillgodose  
lokala behov och bygga på lokala initiativ.  
I två av kommunerna finns, som komplement till huvudortens  
lärcentrum, mindre lärcentra i anslutning till biblioteksfilialer på landsbygden.  
Mot ett heltäckande biblioteksstöd för lärande 
I takt med vuxenutbildningens expansion har behovet av biblioteksstöd ökat.  
De studerande söker sig till folkbiblioteken, som är öppna för alla,  
har många servicepunkter och god förankring hos allmänheten.  
Tillströmningen har dessvärre bara undantagsvis följts upp av  
ökade resurser i form av medier, kunskap om de vuxenstuderandes behov,  
pedagogiskt handledarskap eller lärmiljöer på biblioteken.  
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I Halland vill vi ändra på detta genom att starta ett långsiktigt  
och systematiskt förändringsarbete för att utveckla tjänster,  
arbetsmetoder och nätverk för biblioteksstöd till vuxnas lärande.  
Vår strävan är väl förankrad hos samtliga Lärcentra i Halland,  
Högskolebiblioteket i Halmstad, Högskolan i Halmstad och folkbildningen i Halland.  
Dessa kommer att bli ovärderliga samarbetspartners för ett framgångsrikt resultat.  
Som inspiration för vårt förändringsarbete har vi barnverksamheten  
vid hallandsbiblioteken.  
Under en femårsperiod byggde biblioteken upp barnbokssamlingar,  
anställde barnbibliotekarier med expertkompetens och fortbildade dessa.  
I biblioteksrummet skapades barnavdelningar som stimulerar barns läslust.  
Resultatet: en verksamhet som är brett och djupt förankrad hos  
såväl huvudmän som förskolor, skolor och föräldrar samt – viktigast av allt –  
använd och älskad av alla barn.  
 
Samma tillgänglighet, kvalitet och förankring som utmärker barnverksamheten, vill vi  
åstadkomma med vårt förändringsarbete för att skapa Studiebibliotek Halland.  
 
VÄGEN TILL STUDIEBIBLIOTEK HALLAND 
Länsbibliotek Halland samt de sex kommunbiblioteken söker medel  
till en projektledare, som under tre år driver förändringsarbetet mot  
Studiebibliotek Halland och ansvarar för att det får en god start.  
Nedan beskrivs de områden som projektet handlar om och  
projektledaren ansvarar för.  
1. Genom biblioteket finns – eller förmedlas – medier jag behöver för mina  
studier, vare sig informationen finns tryckt på papper eller i digital form.  
 
Studenternas förfrågningar efter litteratur på folkbiblioteken har  
diskuterats utifrån "Vems är ansvaret?". Mer konstruktivt är att se frågan  
om de studerandes litteraturförsörjning som ett samarbete för olika  
bibliotekskategorier och i dialog med utbildningarna.  
 
Under projekttiden avser vi att finna former för samarbete om  
medier till vuxenstuderande och också formalisera detta i en  
länsövergripande plan för vuxenstuderandes mediebehov. I planen  
skall e-medier ingå som en integrerad del av utbudet.  
Tekniken för e-medier erbjuder en smidig plats- och tidsoberoende distribution,  
som passar särskilt väl för det flexibla lärandet.  
Mycket e-material finns fritt tillgängligt över Internet.  
Utvecklingen går dock mot att Internet i allt högre grad blir en distributionskanal  
för avgiftsbelagt material. Det blir också allt vanligare att material  
bara publiceras i digital form.  
Högskolebiblioteket har förtrogenhet med och erfarenhet av att  
förmedla också licensbelagda e-medier.  
 
För folkbibliotekens del har det licensbelagda e-materialet varit  
kringgärdat av så många juridiska och ekonomiska hinder, 
att de i praktiken inte kunnat förvärva rättigheterna att använda det  
i sin verksamhet.  
Vi har stor tilltro till att lösningar på detta problem finns inom ramen  
för projekt KULDA (Konsortieupphandling av licensbelagda databaser).  
 
För den studerande är det viktigt att via sitt närbibliotek också få  
tillgång till e-material. För att möta detta måste folkbiblioteken göra  
andra överväganden när det gäller förvärv av medier och finna nya  
arbetsformer för förmedling.  
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Inom projektet ordnas utbildningar på bred front, som syftar till att  
ge biblioteken i länet en allmän kunskap om relevant utbud av e- 
medier och träning i att förmedla det. Det kommer också att finnas  
behov av djupare kunskap – vi avser att samarbeta med  
Högskolebiblioteket i Halmstad om sådana.  
Vi kommer dessutom att arbeta för att finna tekniska och juridiska  
lösningar, som ger bibliotekets låntagare tillträde till bibliotekets e- 
material via webben. 
Vi kommer också att särskilt marknadsföra folkbibliotekets  
e-material gentemot studerande, lärare, handledare och övriga  
intressenter inom vuxenutbildningssfären.  
 
2. Jag möts av bibliotekarier, som kan se var jag befinner mig på lärandets  
väg - och som kan stödja mig att komma vidare. 
Kärnan i bibliotekariens kompetens är informationsförmedling -  
att samla, systematisera, återvinna och förmedla information.  
Men kvalitén på tjänsten är beroende av bibliotekariens förmåga  
att förstå uttalade eller underförstådda behov hos den lärsökande.  
 
Högskolan i Halmstad har – på Länsbibliotekets uppdrag –  
genomfört en 5-poängskurs i bibliotekspedagogik, i vilken 20 av länets 
ca 100 bibliotekarier deltog.  
 
Under projekttiden kommer vi att fortsätta samarbetet med  
Högskolan i Halmstad om pedagogikutbildning, denna gång med  
fokus på vuxnas lärprocesser. Ett särskilt avsnitt kommer att ägnas  
pedagogik för vuxna med annan kulturell och språklig bakgrund än  
den svenska liksom för studerande med någon form av  
funktionshinder.  
Vi avser också att bredda rekryteringsbasen genom att erbjuda  
studieplatser också till andra aktörer inom verksamheter för vuxnas  
lärande.  
 
3. På biblioteket får jag handledning, som stärker min  
informationskompetens. 
För att komma vidare i sitt lärande, oberoende av ämne,  
måste man behärska vissa basfärdigheter. Läsa, skriva och räkna  
hör hit sedan länge. 
Vår tids ökade och alltmer lättillgängliga informationsutbud ställer  
dessutom krav på informationskompetens. 
Med det menar vi förmågan att identifiera informationsbehov,  
att söka och finna information, att värdera den för att därefter  
dra riktiga slutsatser.  
 
Biblioteksmiljön är i många stycken idealisk för förmedling av  
informationskompetens. Här finns medier, teknik och kompetent personal.  
Biblioteksbesökaren är naturligt motiverad för att finna material.  
Situationen skall tas tillvara också för överföring av  
informationskompetens. Detta kräver dock att bibliotekariens  
traditionella roll som informationsförmedlare breddas och även  
innefattar rollen som handledare för utveckling av informationskompetens.  
 
Vi vill utveckla metoder för att biblioteksbesöket ger den studerande  
– vare sig han kommer enskilt eller med en studiegrupp - mervärde i  
form av ökad informationskompetens. För att lyckas söker vi  
samarbete med Högskolan i Halmstad, Dansk Bibliotekscenter,  
Högskolebiblioteket, Utbildningarna och företrädare för de  
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vuxenstuderande.  
 
I samarbete med SFI kommer vi att arbeta fram användareutbildning  
för vuxenstuderande med annan språklig och kulturell bakgrund än  
den svenska. 
Lärare, handledare och övriga stödpersoner inom vuxenlärandet är  
– vid sidan av de studerande - nyckelgrupper för  
användarutbildningarna.  
 
4. Jag märker att biblioteket ingår i nätverk, som samverkar för att  
jag skall få framgång i mitt lärande. 
Det är vanligt att allmänheten betraktar biblioteken som ett enhetligt system,  
som samarbetar för att ge sina användare god service.  
Trots olikheter i huvudmannaskap, uppdrag och målgrupper samverkar  
biblioteken i stora stycken på ett sätt som gynnar alla användare.  
Bibliotekens fjärrlånesamarbete är exempel på fungerande nätverk som  
bildades långt innan ordet fått den innebörd det har i dag.  
Men det finns områden där ett stärkt bibliotekssamarbete kan ge  
bättre service åt vuxenstuderande. I synnerhet ser vi en utvecklingspotential  
i ökad samverkan mellan folk- och gymnasiebiblioteken i Halland  
och Högskolebiblioteket i Halmstad. De möjligheterna vill vi identifiera och utnyttja.  
 
För att bli en aktiv part i strukturen för vuxnas lärande behöver  
biblioteken generellt bättre kunskap om övriga verksamheter inom  
vuxenutbildningssfären. Vilka är huvudmännen?  
 
Vad har de för mål och syfte och vilka målgrupper vänder man sig till?  
Vilket biblioteksstöd har man? Vilka förväntningar har man på bibliotekssystemet?  
Under kartläggningen av vuxenutbildningslandskapet uppstår  
naturliga tillfällen att knyta kontakter som stärker nätverket för  
vuxnas lärande och gynnar sektorsövergripande samarbeten.  
Särskilt viktiga i det här sammanhanget är politiker, huvudmän och andra  
beslutsfattare med anknytning till vuxenutbildningssfären. 
 
Kännedom om studiesammanhanget ger bibliotekarien  
i informationsdisken bättre förståelse för den enskilde studerandes  
förutsättningar och behov – en viktig utgångspunkt för god biblioteksservice.  
 
Vi avser att förbättra bibliotekens kunskap om och relationer till  
övriga aktörer inom vuxenstudiesfären. Det sker genom systematisk  
inventering av utbud och resurser på lokal och regional nivå. Vi  
kommer vidare att arbeta aktivt för att finna former för samarbete  
inom vuxenstudiesfären och - så långt som möjligt - formalisera  
dessa. 
Vi vill arbeta kreativt och förutsättningslöst för att överbrygga  
sådana hinder för samarbete som står i vägen för de  
vuxenstuderandes intressen. 
Vi kommer att plädera för att kommunbiblioteken tillsätter  
studiebibliotekarier, med särskilt ansvar för vuxnas lärande. Dessa  
blir också viktiga kontaktpersoner i nätverket för vuxnas lärande.  
 
5. Tack vare det virtuella studiebiblioteket har jag – oberoende av tid och  
rum – tillgång till bibliotekstjänster och medier, som stöder mig i mitt  
lärande. 
Studiebibliotek Halland finns dels fysiskt i olika biblioteks- och lärmiljöer  
men kommer också att finnas virtuellt med tjänster tillgängliga via webben.  
Det är välutrustat med studiematerial. Här kan man också –  
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precis som i biblioteket – få vägledning och råd, med hjälp av lärmoduler  
och guider on-line.  
Användargränssnittet skall vara flexibelt och ha ingångar för olika  
kategorier av vuxenstuderande.  
 
Det virtuella Studiebibliotek Halland byggs upp i samarbete mellan  
folk- och gymnasiebiblioteken och Högskolebiblioteket.  
 
Länsbiblioteket avser att projektanställa en person för  
uppbyggnaden av webbplatsen. 
 
6. På biblioteket finns stimulerande och välutrustade miljöer för lärande,  
vare sig jag studerar enskilt eller ingår i en grupp. 
Folkbiblioteken har allmänheten som målgrupp. Det ger avtryck i  
biblioteksrummet, som inreds för att vara flexibelt och öppet.  
Barnen har i allmänhet ett eget rum i rummet anpassat efter deras behov.  
Gamla tiders läsesalar har inte sällan försvunnit ur folkbiblioteken.  
Å andra sidan – där de finns är de ofta välbesökta av studerande.  
 
Inom ramen för projektet vill vi utveckla biblioteken i Halland som  
studiemiljöer för alla vuxna. 
Vi gör en kartläggning av hur biblioteksmiljöer och IKT-utrustning  
matchar de vuxenstuderandes behov. 
I samarbete med en arkitekt och en pedagog avser vi att ta fram krav  
och specifikationer för en god lärmiljö i biblioteket, som tar hänsyn  
till alla vuxenstuderandes behov.  
 
EFFEKTER  
1. Ökad informationskompetens hos studerande  
Mått: kvalitativa undersökningar inom ramen för pedagogikutbildningen vid  
Högskolan i Halmstad.  
2. Ökad tillgänglighet till bibliotekstjänster för vuxenstuderande.  
Mått: Antal bibliotek med tillgång till bibliotekarie med fortbildning i  
bibliotekspedagogik. Besöksräknare på det virtuella Studiebibliotek Halland.  
3. Ökat samarbete mellan biblioteken om vuxnas lärande.  
Mått: Dokumentering av samarbeten om bibliotekservice till vuxnas lärande.  
4. Samarbete med lärcentra.  
Mått: Dokument över formaliserade samarbeten eller beskrivningar av informella  
samarbeten. 
5. Vid ingången av 2006 finns studiebibliotekarie i hälften av länets kommuner.  
Mått: Som studiebibliotekarie räknas hel- eller deltids bibliotekarie, som har  
utbildning för och uppdrag att ansvara för bibliotekets verksamhet för  
vuxenstuderande. 
6. De vuxenstuderande är mer nöjda med folkbibliotekets tjänster.  
Mått: Låntagarundersökningar vid tre bibliotek - dels under hösten 2002  
dels under hösten 2005.  
 
DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING 
Dokumentation sker fortlöpande under ansvar av projektledaren.  
Efter år 1 och år 2 lämnas delrapporter. Utvärdering kommer att köpas externt; 
vi avser att söka särskild finansiering för detta.  
 
SPRIDNING AV RESULTAT 
Projektet är omfattande. Därför är det viktigt att resultaten först presenteras 
för och görs tydliga inom hela vuxenlärandesfären i Halland.  
På så vis får vi många informatörer, som kan föra resultaten vidare,  
var och en i sitt nätverk. 
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Medier för spridning av resultat nationellt:  
 
- löpande på Studiebibliotek Hallands webbsida 
- tryckt publikation som sprids nationellt 
- som ett viktigt inslag på kommande Halmstadkonferenser 
 
VARFÖR HALLAND?  
Vi menar att Halland har ett antal egenskaper, som gör det intressant  
för ett pilotprojekt i full skala för biblioteksstöd till vuxnas lärande.  
 
Halland är hanterligt med sex kommuner, rimliga avstånd  
och goda kommunikationer. Dock ligger länets befolkningstal över  
medianen för riket.  
 
I Halland finns olika tätortstyper företrädda: regionalt centrum, landsbygd,  
industriorter och förort till storstad.  
 
Utbudet för vuxenstuderande är rikt och diversifierat med huvudmän  
i kommuner, högskola, AMS, studieförbund och privata aktörer.  
 
I alla kommuner finns eller byggs lärcentra. Gemensamt för dem är att  
de befinner sig i ett dynamiskt startskede och är mycket öppna  
för samarbeten om biblioteksstöd.  
 
Utbildningsnivån i Halland är lägre än riksgenomsnittet, därmed sannolikt  
också antalet studieovana vuxna. Särskilt för dessa grupper är det flexibla 
och platsoberoende lärandet betydelsefullt. För dessa grupper är det särskilt  
angeläget att bibliotekens finmaskiga nät av servicepunkter håller  
hög och jämn kvalitet.  
 
EFTER PROJEKTTIDEN 
Projektledaren har som uppgift att under de tre första åren fungera  
som konsulent för att samordna, stärka och utveckla hallandsbibliotekens  
tjänster för vuxnas lärande.  
Studiebibliotek Halland ser vi inte som ett projekt utan en verksamhet  
som behövs under överskådlig till framöver. Den kommer fortsättningsvis  
också att ha behov av konsulentstöd för omvärldsbevakning, samordning  
och utveckling av nya tjänster. Vi avser att söka regionala medel för  
fortsatt finansiering av tjänsten. Länsstyrelsen i Halland – i dag ansvarig  
för Tillväxtavtal för Halland – konstaterar att Livslångt lärande och  
behovsanpassad kompetensutveckling är ett prioriterat insatsområde i  
tillväxtavtal för Halland. I det området hör Studiebibliotek Halland hemma.  
 
Projektdeltagare: 
Länsbibliotek Halland i samarbete med folkbiblioteken i Falkenberg,  
Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg. 
 
Anställare av projektledare: 
Länsbibliotek Halland, Fredsgatan 2, 302 46 HALMSTAD  
Organisationsummer: 232100-0115 
Postgiro till Utbildnings- och kulturförvaltningen, Landstinget Halland: 4143726-0 
 
Kontaktperson: 
Kerstin Grum, tel 035-13 71 62, fax 035-13 71 90  
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BILAGA 2 

 
Intervjuguide  
 
Bakgrund 
 
Ålder 
 
Utbildning, var och när 
 
Tidigare arbeten som bibliotekarie 
 
Hur länge på detta bibliotek 
 
Befattning? 
 
Vidareutbildningar 
 
Pedagogikutbildning 
 
Erfarenhet av vuxenstudier/vuxenstuderande 
 
Arbetet som bibliotekarie 
 
Beskriv dina arbetsuppgifter då du började arbeta som bibliotekarie. 
Beskriv dina arbetsuppgifter då du började arbeta på detta biblioteket? 
 
Beskriv dina arbetsuppgifter idag? 
 
Tycker du att arbetet har förändrats något sedan du började? På vilket sätt? 
 
Skulle du vilja arbeta på något annat sätt och i så fall hur/med vad? 
 
Vad tycker du om att arbeta som bibliotekarie? Positivt/negativt. 
 
Trivs du med ditt arbete? 
 
Kontakten med vuxenstuderande 
 
Kommer du i kontakt med vuxenstuderande på ditt arbete? 
 
Vilken är din bedömning av vad de använder biblioteket till? 
 
Vad har de för frågor och behov av hjälp? 
 
Upplever du någon skillnad i kontakten med vuxenstuderande jämfört med andra besökare på 
biblioteket? (Tex att de vuxenstuderande har andra behov..., annan biblioteksvana..., andra 
frågor...) 
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Upplever du någon skillnad i kontakten med vuxenstuderande jämfört med för tio år sedan? 
 
Vad tycker du om att arbeta med de vuxenstuderande? 
 
Anser du att det finns behov av att förändra arbetet eller biblioteket på något sätt för att 
tillfredsställa de vuxenstuderandes behov? Hur i så fall? 
 
Projekt studiebibliotek Halland (bibliotekarier) 
 
Vad känner du till om Kulturrådets satsning på vuxenstuderande och Studiebibliotek Halland? 
 
Vad tycker du om projektet?  
 
Vad vet du om titeln studiebibliotekarie? 
 
Anser du att det behövs en studiebibliotekarie på din arbetsplats? Vad tror du i så fall att 
han/hon kan göra för nytta? 
 
Skulle du kunna tänka dig att arbeta som studiebibliotekarie här på biblioteket? Varför/varför 
inte? 
 
Tror du att projektet kommer att innebära någon bestående förändring på ert bibliotek? 
 
Projekt studiebibliotek Halland (studiebibliotekarie) 
 
Vad känner du till om Kulturrådets satsning på vuxenstuderande och Studiebibliotek Halland? 
 
Vad tycker du om projektet?  
 
Vad innebär det att arbeta som studiebibliotekarie? Skillnad mot vanlig bibliotekarie? 
 
Har du arbetat som studiebibliotekarie tidigare? Haft liknande arbetsuppgifter, 
ansvarsområden? 
 
Vad har du för tankar och idéer kring dina arbetsuppgifter? 
 
Anser du att en studiebibliotekarie behövs på ett folkbibliotek och varför? 
 
Tror du att studiebibliotek Halland kommer att innebära några bestående förändringar på ert 
bibliotek? 
 
Övrigt 
 



 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


