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Abstract: The purpose of this master thesis is to investigate how the public library can 

support adult learning through collaboration with other actors in the community. 
This is done by examining the activity of Linköping municipal library towards 
the user group adult students. The questions raised consider; the political view 
of supporting adult learning, the role of the public library, who are the actors in 
Linköping, the experiences of collaboration and finally what promotes and 
restrains collaboration. The investigation is done as a case study with qualitative 
methods. The qualitative methods was found to be the most appropriate for this 
study, since the majority of the empirical material has been collected through 
interviews. We have interviewed two public librarians, a head-master, a 
politician and two other persons who is working with education and library 
matters. A study of documents has also been made. Relevant theories, such as 
Rubenson´s theory about lifelong learning, Skot-Hansen/Anderson´s analysis of 
the role of public library, Loertscher´s taxonomy and Danermark/Kullberg´s 
theory about cooperation as a method of working, are presented and later used 
in the analysis. The major findings are that lifelong learning, as well as adult 
learning, needs support from society. Linköping´s public library collaborates 
actively with the local education center and teachers. According to the 
librarians, collaboration with organizer of education, teachers and politicians is 
helpful in supporting the user group. 
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1 Inledning 
 
Det pågår många olika projekt på folkbibliotek runt om i landet med det övergripande syftet 
att stödja vuxnas lärande. I projekten talas om bibliotekens samverkan med lärcentrum1, 
utbildningsanordnare, näringslivsansvariga med flera, listan kan göras lång. Vi ägnar en del 
uppmärksamhet i detta arbete åt sex projekt som får stöd från utbildningsdepartementet, via 
Statens kulturråd. Projekten har lite olika inriktning, men de har ett gemensamt, nämligen att 
de alla trycker på vikten av samverkan och samarbete som en viktig beståndsdel.  
 
Bakgrunden till att dessa och andra projekt kommit till stånd är nya och förändrade förut-
sättningar som råder i det som brukar kallas kunskapssamhället. Livslångt lärande är i detta 
samhälle ett centralt begrepp, ett lärande som sträcker sig både över tid och rum. Det innebär 
att det är flexibelt och ger människor utvecklingsmöjligheter både inom arbetslivet och som 
demokratiska medborgare. Ständig uppdatering av kompetens och kunskap betonas starkt som 
värdefullt både för individers växande och för ett lands konkurrenskraft. Individens förmåga 
att använda olika strategier, medier och redskap för att lära, behöver stöd för att utvecklas.  
 
Det är i detta stöd som folkbiblioteket utgör en viktig del. Folkbiblioteket har sedan länge en 
tradition av studier och vuxna tack vare sin folkbildande historiska roll. Det som är nytt är att 
de studerande ökat kraftigt i antal under det senaste decenniet och att nya utbildningsformer 
kommit till. Självständigt och undersökande arbetssätt är vanligt. Många studenter söker sig 
till folkbiblioteket för att lösa de uppgifter de ställs inför i skolarbetet. För många 
folkbibliotek i de svenska kommunerna är det aktuellt att utveckla pedagogiska metoder och 
handledande funktioner för att bemöta gruppen vuxenstuderandes behov. Folkbiblioteket är 
en aktör bland flera inom samhället som stödjer det vuxna lärandet. Att samverka och agera 
tillsammans med andra aktörer är ett sätt för biblioteket att utveckla en fungerande 
verksamhet för användargruppen. 
 
Vuxnas lärande är således en aktuell fråga både i samhället i stort och inom vårt ämne 
biblioteks- och informationsvetenskap. Därför har vi valt att studera ett enskilt folkbibliotek 
och deras arbete med vuxnas lärande. Vårt intresse beror även på att vi själva påbörjade våra 
studier i vuxen ålder. I vår förförståelse ingår förutom studier i biblioteks- och 
informationsvetenskap också arbetslivserfarenhet av pedagogisk verksamhet och av 
organisations- och arbetslivsfrågor. Vi avrundar inledningen med ett citat från 1909 som visar 
att frågan om bibliotek och vuxnas lärande på intet sätt är ny. 
 

Biblioteket är den fullvuxnes läroanstalt, som de aldrig kunna växa ifrån, hvars 
alla klasser ännu ingen genomgått, och det är därtill en fackskola inom varje 
tänkbart fack, med specialkurser i alla ämnen. Hvarje område af mänskligt 
tänkande finns representeradt i biblioteket, och vetenskapsmannen såväl som 
arbetaren finner där vad han behöfver, för att han själf och hans verk skall kunna 
utvecklas och gå framåt.2 

                                                 
1 Ordet ”lärcentra” används ofta i de texter vi tagit del av. Svenska språknämnden rekommenderar att man 
använder ”centrum” både i singular och plural vilket vi gör i fortsättningen.  
2 Palmgren, Valfrid 1909. Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa till Amerikas förenta 
stater. Citerad ur Klasson 1990, s. 125. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka ett folkbiblioteks samspel med andra aktörer inom infrastrukturen runt 
vuxnas lärande. Vi vill öka vår förståelse om hur folkbibliotekarier och andra nyckelpersoner 
resonerar kring samspelet. För att sätta in vårt fall i ett sammanhang avser vi undersöka vilka 
visioner och viljeinriktningar som politiker och beslutsfattare ger uttryck för i dokument och 
intervjuer. 
 
Samspelet är ett av flera verktyg som kan användas för att utveckla stödet och verksamheten 
mot de vuxenstuderande i vilket ingår att förbättra och utveckla interaktionen mellan 
användargruppen och folkbiblioteket. Med samspel avser vi samverkan och samarbete. 
Studien genomförs som en fallstudie med avsikt att spegla många aspekter på företeelsen 
folkbibliotekets roll i vuxnas lärande. Vårt fall utgörs av Linköpings stadsbiblioteks arbete 
med användargruppen vuxenstuderande. Våra frågeställningar är: 
 

• Vilka är de politiska visionerna för stöd till vuxnas lärande idag och vilken är 
folkbibliotekets roll? 

• Med utgångspunkt från vårt fall, vilka är aktörerna som deltar i samspelet runt vuxnas 
lärande? 

• Vilka är erfarenheterna av detta samspel?  
• Vilka faktorer främjar respektive hindrar samspelet? 
• Finns det behov av ett utökat samarbete och i så fall på vilket sätt? 

 
Frågan är viktig ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv eftersom det 
handlar om hur biblioteket på ett konkret plan stödjer vuxnas lärande. Det handlar också om 
hur biblioteket kan tydliggöra sin betydelse i förhållande till andra kommunala verksamheter, 
bli mer synliga för andra aktörer och på det sättet stödja vuxnas lärande även långsiktigt. 

1.2 Avgränsningar 
Vi beslutade tidigt att vi ville studera folkbibliotekets roll i vuxnas lärande. Vi var 
intresserade av att göra en fördjupad studie istället för en bred och generaliserande och valde 
därför ett enskilt bibliotek som studieobjekt. I dokumentation från pågående projekt för stöd 
till vuxnas lärande kan man utläsa att insatserna är av olika slag och riktar sig dels inåt den 
egna organisationen och dels utåt från biblioteket mot omvärlden. Vi valde bort aktiviteter 
som riktar sig inåt organisationen, till exempel i form av kompetensutvecklingsinsatser för 
personal och därtill hörande frågor. Istället har vi valt att fördjupa oss i bibliotekets samspel 
med omvärlden som direkt eller indirekt har med samarbete och samverkan att göra. 

1.3 Definitioner av begrepp och termer 
Några viktiga begrepp i vårt arbete är samarbete, samverkan och vuxnas lärande. Orden 
samverkan, samarbete och samspel förklarar vi men skillnaderna är inte alltid klara och 
tydliga. Betydelserna är snarlika vilket medför att de används omväxlande beroende på 
sammanhanget. Samspel används som ett samlande begrepp. Vi presenterar här definierade 
skillnader mellan begreppen för att medvetandegöra dessa. Begreppen definieras med hjälp av 
Norstedts Svenska Ordbok. 
 
Samspel definieras som gemensamt handlande med deltagande av inbördes olika parter. 
 
Samverkan innebär gemensamt handlande för visst syfte. 
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Samarbete definieras som arbete tillsammans för ett gemensamt mål. Det skiljer sig från 
samverkan genom att det är sånt vi gör dagligen med andra utan att närmare funderar över det. 
Det är en naturlig del av vår vardag. 3 
 
Det vuxna lärandet har som grund det livslånga lärandet ett lärande som återkommer eller 
pågår ständigt under hela livet.  Inom det vuxna lärandet är vissa vuxenstuderande vilka är 
de som målmedvetet studerar för att utveckla sin kompetens inom olika områden. Det vuxna 
lärandet kan ske både inom formell, icke formell och informell utbildning. I EU:s 
memorandum från 2000 finns de olika formerna beskrivna.  
 
Formellt lärande är det lärandet som sker inom utbildningsväsendet och leder till 
kvalifikationer och formaliserade utbildningsbevis. 
 
Icke-formellt lärande är lärande som sker vid sidan av det formella lärandet genom till 
exempel studiecirklar och personalutbildningar. Och det leder inte nödvändigtvis fram till 
speciella utbildningsbevis. 
 
Informellt lärande  är allt övrigt lärande som sker i vardagen och på fritiden. Sker inte alltid 
avsiktligt och erkänns därför inte ofta som bidragande till kunskaper och färdigheter.4 
 
Infrastruktur för vuxnas lärande består av de myndigheter, institutioner, företag, nätverk 
och funktioner vilkas uppgift är att skapa förutsättningar för det livslånga och livsvida 
lärandet.5 
 
Folkbibliotek är som vi ser det en del av infrastrukturen runt vuxnas lärande och är de 
bibliotek som finns till för allmänheten. I deras uppgifter ingår att tillhandahålla ”medier för 
förströelse, bildning och utbildning.”6 
 
Definitioner av ord som lärcentrum med flera kommer att ges längre fram i texten 

1.4 Disposition 
I kapitel ett har vi inledningen. Här presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. I ett 
avsnitt tar vi upp de avgränsningar vi har gjort inför studien. Vidare presenteras definitioner 
av begrepp och termer som används i uppsatsen och sist uppsatsens disposition. 
 
Kapitel två är metodkapitlet. Här presenteras fallstudiemetoden med de kvalitativa metoder 
som använts. De kvalitativa studierna är dokumentstudier och intervjuer. Här presenteras hur 
vi har gått till väga i de olika momenten. I detta kapitel görs också en redovisning av de 
sökprocesser och det urval som gjorts. 
 
Kapitel tre är tänkt att utgöra en bakgrund till ämnesområdet och här kopplas vuxnas lärande, 
folkbibliotekets roll och samverkan samman. Vi presenterar här synen på vuxenstuderande-
gruppen och lärandet. I ett avsnitt presentas de aktörer som finns i infrastrukturen runt vuxnas 
lärande.  
 
                                                 
3 Danermark, Berth 2000. Samverkan - himmel eller helvete? –en bok om den svåra konsten att samverka, s. 15. 
4 Europakommissionen 2000. Memorandum om livslångt lärande, s. 9. 
5 Myndigheten för skolutveckling 2003. Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande- ett 
diskussionsunderlag. s. 1f.    
6 Nationalencyklopedin NE.se 040813. 
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I kapitel fyra presenterar vi tidigare forskning som anknyter till ämnesområdet. Forskningen 
representerar olika områden som tangerar vår studie och är uppdelade efter dessa områden. 
 
Kapitel fem utgörs av vår teoretiska ram. Här presenteras den forskning som vi sedan har som 
utgångspunkt vid analysen. Forskningen berör olika delar av vårt material och är indelad i 
olika ämnesområden. 
 
Kapitel sex är resultat- och analyskapitel. Här presenteras resultatet av det empiriska 
materialet och analys av detta med anknytning till teorin. Kapitlet börjar med en presentation 
av fallet och informanterna sedan följer indelning efter frågeställningarna. I några av 
sammanfattningarna har vi använt oss av olika modeller för att förtydliga resultatet av studien. 
 
Kapitel sju består av diskussion kring resultatet. Vi återknyter till frågeställningarna och 
diskuterar och reflekterar över helheten i resultatet och vissa detaljer. 
 
I kapitel åtta reflekterar vi över vår studie och i kapitel nio sammanfattas uppsatsen kort. 
Sist i uppsatsen finns käll- och litteraturförteckning och bilaga med intervjuguide. 
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2 Metod och material 

2.1 Sökprocess 
Litteratur har vi sökt via Voyager på högskolans bibliotek, LIBRIS, databaserna Nordisk 
BDI-index, LISA, ERIC, Artikelsök, Mediaarkivet och på Internet med bl.a. sökmotorn 
Google. Nordisk BDI- index och LISA använde vi för att söka litteratur inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vi kompletterade med ERIC som har en pedagogisk inriktning. 
Artikelsök och Mediaarkivet användes för att söka efter aktuella samverkansprojekt. Vi har 
använt relevanta ämnesord och klassifikationskoder. När vi sökte på klassifikationskoder som 
Abhc (bibliotek och studieförbund) och Abhb (bibliotek och skola) fick vi fram delvis andra 
titlar. Vi har även granskat referensförteckningar i artiklar och magisteruppsatser för att få tips 
på litteratur. Vi är förvånade över att så lite tycks ha skrivits om folkbiblioteks samverkan 
med andra. Antingen skrivs det inte mycket, alternativt finns inte mycket att skriva om eller 
så borde vi ha sökt mer ihärdigt.  
 

2.2 Fallstudie 
Vi har valt att använda oss av fallstudien som metod då vi vill göra en djupgående studie 
istället för en bred. För att sätta oss in i tillvägagångssättet har vi studerat Fallstudien som 
forskningsmetod av pedagogikprofessorn Sharan B Merriam. 7 De filosofiska grunderna för 
fallstudien vilar enligt Merriam på kvalitativa forskningsparadigm, även om det också går att 
göra kvantitativa fallstudier. 
 
En fallstudie är enligt Merriam lämplig att använda när man vill undersöka en specifik 
företeelse på djupet. Den specifika företeelsen kan vara ett utbildningsprogram, en institution, 
en person, ett skeende eller en social enhet. Den företeelse som vi vill studera är samspelet 
mellan folkbiblioteket och andra aktörer för stöd till vuxnas lärande. 
 
En faktor som är viktig för att det skall vara möjligt att genomföra en fallstudie är att kunna 
urskilja ett avgränsat system. Det avgränsade systemet kan enligt Merriam bestå av en viss 
elev, en viss klass eller en viss skola som studeras för att åskådliggöra företeelsen. 8 Vårt 
avgränsade system utgörs av ett enskilt folkbibliotek. Valet av fallstudie blev naturligt 
eftersom vi ville ha möjligheten att studera många olika aspekter och variabler inom fallet, för 
att kunna beskriva fallet så helhetsinriktat som möjligt. 
 
En annan faktor som utmärker fallstudien kallar Merriam graden av kontroll. Det handlar i 
korthet om man i förväg vet variablerna eller inte. I deskriptiv forskning, som fallstudier faller 
inom, är variablerna svåra att identifiera i förväg. Forskaren varken kan eller vill kontrollera 
variablerna utan tar saker och ting som de är.9 
 
Merriam menar att en forskare som väljer fallstudiemetoden måste ha mycket stor tolerans för 
mångtydighet och oklarhet samt vara synnerligen sensitiv för kontexten. 10 Krav som ovan 
gjorde att det för oss kändes både spännande och utmanande, samtidigt som det verkade svårt 
och skapade osäkerhet. 
                                                 
7 Merriam, Sharan B 1988. Fallstudien som forskningsmetod.  
8 Merriam 1988, s. 24. 
9 Merriam 1988, s. 22. 
10 Merriam 1988, s. 65. 
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En styrka med fallstudier är förmågan att hantera många olika typer av empiriskt material 
(dokument, artefakter, intervjuer och observationer). Det är fritt att använda det material man 
anser passar till fallet. Vi har valt att kombinera intervjuer och dokumentstudier. 
 
I Karin Widerbergs bok om kvalitativa metoder anges att intervjuer innebär att forskaren 
använder samtalsformen för att kasta ljus över personers förståelse och uppfattning av ett 
fenomen. 11 Text- och bildanalys är en annan kvalitativ metod som Widerberg förklarar i sin 
bok. Hon menar att bild- och textanalys har som syfte att visa hur fenomenet kommer till 
uttryck i text och bild. Både Widerberg och Pål Repstad anser att de olika metoderna med 
fördel kan kombineras eftersom de kompletterar varandra.12 Repstad påpekar att problemet 
kan vara att datamängden blir för stor, det blir alltså extra viktigt med urvalet. 13 
 
Merriam menar att för forskaren har en kvalitativ intervju i en fallstudie som huvudsakligt 
syfte att ta reda på vad en annan person vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på. Medan 
text utgör en bra källa till deskriptiv information, att spåra utvecklingstrender och att vara en 
bra grund för beskrivning av omgivande faktorer till fallet.14 
 
Merriam pekar på att i en kvalitativ fallstudie är forskaren det viktigaste instrumentet. Av-
gränsningar och tolkningar av materialet påverkas av forskarens erfarenhet och förståelse. 
Widerberg påpekar i sin bok att god kvalitativ forskning är lyhörd för variationer, mångfald 
och komplexitet. Sätten att ”mäta” och ”bevisa” kunskapsanspråk är därför helt olika dem vid 
kvantitativ forskning.15 Det är därmed viktigt att beskriva genomförandet mer detaljerat vilket 
vi återkommer till. 
 

2.3 Val av fall 
Vi valde att undersöka Linköpings stadsbibliotek och deras verksamhet runt vuxnas lärande. 
Linköpings stadsbibliotek startade ett projekt år 2002. Syftet med projektet var att utveckla 
servicen till vuxenstuderande.  
 
Vårt val av folkbibliotek föregicks av ett antal steg. Sedan tidigare hade vi kännedom om 
pågående nationella projekt på folkbibliotek, däribland sex projekt som stöds av 
Kulturrådet.16 På webbplatsen vuxbib.nu presenteras projekten och vi inriktade oss på de 
projekt som inte redan är föremål för forskning  från Bibliotekshögskolan. Utav dessa valdes 
Östergötlands länsövergripande projekt. Det hade varit igång en längre tid, verkade ha ett 
intressant innehåll och låg dessutom på ett rimligt geografiskt avstånd för oss. Därefter hade 
vi ytterligare kontakter med projektledaren på länsnivå för att komma ner på 
kommunbiblioteksnivå. Vi valde bort folkbibliotek som redan är föremål för studier och de 
som nyss startat sitt arbete med vuxnas lärande. Vi valde Linköpings stadsbibliotek eftersom 
de tycktes ha ett utvecklat samarbete sedan en tid med utbildningsanordnare och det är också 
ett stort bibliotek, vilket vi uppfattade som en fördel. Deras arbete med målgruppen startade 
före det länsövergripande projektet, vux-bib, drogs igång. 

                                                 
11 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 16.  
12 Widerberg 2002, s. 17. 
13 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen, s. 21. 
14 Merriam 1988, s. 86-87, 118-123. 
15 Widerberg 2002, s. 18. 
16 Kulturrådets projekt finns presenterade på webbplatsen vuxbib.nu – folkbibliotekets stöd till vuxnas lärande 
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2.3.1 Urval inom fallet 
När man väl bestämt sig för fallstudie och avgränsat ett system återstår att göra urval inom sitt 
undersökningsobjekt. Inom varje fall finns ett otal personer att intervjua, dokument att läsa, 
situationer att observera o.s.v. och allt går inte att undersöka. Som tidigare nämnts använder 
vi intervjuer och läsning av dokument. Observationer ansåg vi inte vara relevanta i vår studie, 
eftersom vårt syfte inte är att beskriva beteenden. 
 
Det finns flera typer av målinriktade eller kriterierelaterade urval. Vårt val av intervjupersoner 
kan närmast beskrivas som det Merriam kallar kriterierelaterat urval. 17 Vårt kriterium bestod i 
att informanterna skall representera olika aktörer. Informanterna är bibliotekarier, rektor, 
politiker, bibliotekskonsulent/projektledare och utbildningschef. Vi valde att inte ta med 
lärare bland informanterna. Anledningen var att de övriga aktörerna: bibliotekarier, 
beslutsfattare och politiker var de vi absolut ville ha med och intervjuerna med dem fyllde det 
utrymme vi hade till vårt förfogande inom ramen för en magisteruppsats. Studien skulle ha 
blivit för omfattande om vi valt att också ta med lärare. Vi återkommer till detta i kapitel 8   
Reflektioner. Aktörsgruppen bibliotekarier får ett större utrymme, relativt sett. Vi valde att 
intervjua bibliotekarier som arbetar med målgruppen och därmed uteslöts till exempel 
barnbibliotekarien och andra. 
 
Vi hade inga svårigheter att få fem av informanterna att ställa upp på intervju. En av de 
tillfrågade, som är ordförande i bildningsnämnden avböjde medverkan p.g.a. tidsbrist. Det 
medförde att politikerintervjun istället skedde med en person som enligt egen utsago var 
mindre insatt i frågorna. ”Politikeraspekten” hade kanske blivit fylligare belyst om intervjun 
skett med den person vi tänkt oss från början. Men kanske blev politikerintervjun mer 
representativ för politiker i allmänhet. Det är troligen vanligare med politiker som är allmänt 
orienterade inom större områden än de som har specialintresse inom något smalt område. 
 
En av våra informanter är både projektledare för det kulturrådsstödda vuxbib-projektet i länet 
samt bibliotekskonsulent på länsbiblioteket. Det är samma person som varit vår 
diskussionspartner i den process som ledde fram till vårt val av bibliotek. Vi har funderat på 
vilka för- och nackdelar det kan ha inneburit att vi var så pass beroende av hjälp från 
projektledaren vid val av fall. Bland annat så ledde det till att hon introducerade vår studie för 
bibliotekarierna, inte vi själva. I ett senare skede har vi naturligtvis presenterat syfte, 
frågeställningar o.s.v. men den första introduktionen av studien stod vi inte själva för. Hon har 
också bistått oss i frågan om vilka politiker som kunde vara intressanta att kontakta. Det kan 
ha inneburit nackdelar, men vi bedömer att fördelarna överväger. Det skulle ha varit svårt för 
oss att hitta ett lämpligt fall på egen hand utan hjälp av projektledare. Med lämpligt fall menar 
vi ett folkbibliotek som hade erfarenhet av samspel med andra aktörer runt vuxnas lärande. En 
annan fördel har varit att de dokument hon tipsat oss om har hjälpt oss att formulera 
intervjuscheman. 
 
De dokument vi valt är skriftliga källor som i olika grad speglar fallet. Dokumenten har valts 
ut efter hand som vi under studiens gång har kommit i kontakt med dem. Vi placerar in 
dokumenten i tre olika nivåer beroende på kontexten de producerats i. 
 
Dokument på nationell nivå: 
Propositionen om vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen  
2000/01:72 

                                                 
17 Merriam 1988, s. 62. 
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På regional nivå: 
Rapporten från länsbiblioteket till Kulturrådet efter projektets första år 
En tidning, Biblioteken i Östergötland utgiven av Länsbibliotek Östergötland 
Protokoll från arbetsmöte  
Utvärdering av studieresa 
 
Dokument på lokal nivå: 
En tidning, Nyinflyttad, riktad till nyinflyttade Linköpingsbor 
En tidning, Dialog, från kommunstyrelsen 
Målen för Linköpings stadsbibliotek vilka utgörs av målen för kultur- och fritidsnämnden 
Offert från biblioteket och avtalet mellan biblioteket och bildningsnämnden 
 
Dokumenten har utvunnits på information i syfte att dels besvara vår första frågeställning, 
dels att bidra till att göra en helhetsbeskrivning av fallet. Propositionen 2000/01:72 Vuxnas 
lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen kan tyckas vara i äldsta laget men är det 
dokument som varit utgångspunkten för utvecklingen under senare tid. Därför bedömde vi att 
den var relevant för att beskriva de politiska visionerna. Andra dokument som kunde ha varit 
aktuella för oss är lagar, läroplaner och kursplaner, men dessa dokument belyser inte på 
samma sätt det som är vårt fokus, folkbiblioteket. På regional och lokal nivå har vi valt ut 
skilda typer av dokument som mer specifikt speglar fallet. Intervjuerna med bibliotekarierna 
skedde på Linköpings stadsbibliotek. I samma hus finns kommunens informationskontor där 
det finns tillgång till gratistidningar som kommunen ger ut. Vi passade på att ta med några 
tidningar i samband med intervjuerna. De två vi tar upp här är dels Nyinflyttad. Välkommen 
till Linköping, dels Dialog. Vilka den förstnämnda tidningen, som ges ut av kommunlednings-
kontoret, vänder sig till framgår av namnet. Dialog ges ut av kommunstyrelsen och vill 
stimulera till kontakt mellan linköpingsborna och deras förtroendevalda. Det finns olika 
upplagor med lokalt material. Det exemplar vi fick med oss innehåller material från en 
kommundel som heter Lambohov. Vi använder också protokoll, offert, rapport och 
måldokument. Dokumenten ligger olika nära fallet och används i vår studie för att beskriva 
omgivande faktorer. 
 

2.4 Intervjuer 
Vi har genomfört totalt sex intervjuer, fem intervjuer på plats och en skriftlig intervju per e-
post. Informanterna är två bibliotekarier, en rektor, en politiker i bildningsnämnden, en 
utbildningschef och en bibliotekskonsulent/projektledare. Intervjun med biblioteks-
konsulenten/projektledaren var i skriftlig form. 
 
Vi valde medvetet att intervjua de två bibliotekarierna först. Som Repstad poängterar i sin bok 
har inte alla aktörer exakt samma förutsättningar att lämna information om samma fråga.18 De 
som arbetar praktiskt med frågan har andra perspektiv och är mer specifikt insatta än övriga. 
Tanken var att vi som intervjuare, utifrån vår ökade kunskap efter intervjuerna med 
bibliotekarierna, skulle vara bättre förberedda inför resten av intervjuerna. 
 
Vid kvalitativa intervjuer använder man sig av samtalet som uppstår vid det direkta mötet 
mellan forskare och intervjuperson. Syftet är att få fram människors förståelse av fenomenet 
man studerar. Resultatet är beroende av hur väl mötet och samtalet fungerar. En intervju kan 

                                                 
18 Repstad 2000, s. 64f. 
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genomföras på olika sätt, från mycket strukturerat till mera öppet och samtalsliknande.19 Vi 
valde att göra intervjuerna mer öppna men som förberedelse inför intervjuerna gjorde vi 
intervjuscheman att ha som minneslista. Vi bestämde oss för att utgå från breda frågor 
eftersom vi ville belysa många olika aspekter och variabler, och försökte vara öppna för det 
som informanterna valde att tala om. Samtidigt försökte vi hålla en viss struktur så att inte 
frågeställningarna skulle försvinna ur sikte. Vid avlyssning av banden har vi konstaterat att vi, 
särskilt vid en av intervjuerna, kanske intog en för passiv roll. 
 
Det blev tre varianter av delvis skiftande frågor även om frågeområdena var ungefär 
desamma, se bilaga. Bibliotekarierna fick en variant, rektorn, politikern och utbildningschefen 
fick en och slutligen fick bibliotekskonsulenten en variant. För att underlätta för 
informanterna att hålla sig till ämnet skickade vi frågeområdena till dem två-tre dagar före 
intervjuerna. Vi tror att det hjälpte dem att hålla fokus vilket var en fördel för oss. 
Anledningen till att vi utformade frågorna lite olika är att informanterna utifrån sina skilda 
positioner har olika perspektiv på frågan. Frågeområden bildade utgångspunkt men 
intervjuerna kom att bli ganska olika, precis som väntat. Bibliotekarierna och rektorn var de 
som talade mest om det konkreta arbetet för de vuxenstuderande i Linköping. Utbildnings-
chefen uppehöll sig mer vid strategiska frågor. De gemensamma frågorna för informanterna 
handlade om folkbibliotekets roll i vuxnas lärande, hindrande och främjande faktorer vid 
samverkan och synen på utvecklingen av stödet till vuxnas lärande. Övriga frågor till 
bibliotekarierna och rektorn hade fokus på fallets specifika förutsättningar, medan frågorna 
till politikern och utbildningschefen hade som fokus synen på folkbiblioteket som en resurs i 
vuxnas lärande och samverkan mellan olika kommunala verksamheter. Vid den skriftliga 
intervjun med bibliotekskonsulenten/projektledaren kom frågorna att fokuseras runt 
länsbibliotekets roll och hur de arbetar för att förankra folkbibliotekets roll i vuxnas lärande. 
 
Intervjuerna ägde rum under tre dagar i slutet av april – början av maj 2004 och spelades in på 
band. Vi var med bägge två vid alla fem intervjuerna som varade mellan en timma och en 
timme och 20 minuter. En av oss var mer aktiv som intervjuare, den andre antecknade mer. 
Den sjätte intervjun kom med e-post i mitten av maj.  
 
Alla intervjuer utom en, genomfördes ostörda på informanternas arbetsplatser. En av 
intervjuerna skedde på ett personalcafé/restaurang vilket hade nackdelar när vi lyssnade av 
bandet. 
 
Intervjuerna skrevs till en början ut ordagrant. Med stöd av Repstad kom vi fram till det var 
bättre att hushålla med våra resurser och gick över till en mycket varsam redigering vid 
utskrifterna.20 
 
Anonymiseringsfrågan togs upp med samtliga. Man kan vid en fallstudie välja om fall-
beskrivningen skall redovisas öppet eller anonymiserat.21 Vi har valt en öppen redovisning då 
vi skriver att studien avser Linköpings stadsbibliotek. Däremot namnges inte informanterna. 
Att anonymisera kan, enligt Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, få till följd att fallet 
uppfattas som artificiellt och att läsningen blir ointressant. Vi tog fasta på att en öppen 
redovisning i motsats till en anonymiserad, kan göra att fallet upplevs som verkligt och att 
läsningen kanske blir intressantare. Vi informerade om våra avsikter både före och i 
anslutning till intervjuerna och ingen av våra informanter hade några synpunkter på detta. 
                                                 
19 Merriam 1988, s. 87-89. 
20 Repstad 1999, s. 85f. 
21 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, 1999. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 193. 
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Informanterna, särskilt de som har solitära tjänster, kan gå att identifiera för den som vill. 
Detta diskuterades med berörda och de är medvetna om förhållandet. 
 
Efter intervjuerna gjorde vi, var och en för sig, ett sammandrag av intervjun för att få en 
helhetsbild av samtalet. Sammandragen, tillsammans med utskrifterna av intervjuerna har 
bildat underlag för analysen. 
  

2.5 Dokument 
Dokumenten utgör ett viktigt komplement till intervjuerna. De kan sägas utgöra en produkt av 
kontexten och har därmed som Merriam påpekar kopplingar till verkligheten och hjälper oss 
att skapa förståelse och insikter om fallet och dess förutsättningar. Att dokumenten är 
komplement ska inte förstås som att de skulle ha lägre status än intervjuutskrifterna. Fördelen 
med dokument jämfört med intervjuer är att vi inte påverkar dess innehåll, materialet är 
stabilt. Analysen av dokumenten påverkas däremot av oss som tolkare. Ett problem som finns 
med att använda sig av skrift är att vi som forskare inte kan bedöma om dokument innehåller 
skevheter som inte är synliga.22 Analysen av dokumenten vid en fallstudie beskriver Merriam 
som en innehållsanalys. En innehållsanalys menar Merriam går ut ”…på att systematiskt 
beskriva innehållet i ett kommunikativt budskap.”och att fånga relevanta egenskaper hos 
dokumentens innehåll.23 Dokumentmaterialet skiljer sig från intervjumaterialet på det sättet 
att det är ett färdigt material som inte utarbetats i studiesyfte. Därför är det viktigt för oss att i 
första steget av behandlingen av dokumenten kritiskt granska deras ursprung, tillkomstmotiv, 
upphovsman och den kontext där de tillkom. Vi använder dokumenten för att både ge 
deskriptiv information om fallet och kontexten och att skapa en bakgrund och förståelse för 
utvecklingen av verksamheten runt vuxnas lärande. Nästa steg i bearbetningen av dokumenten 
var att undersöka om dokumenten innehöll svar på de frågor och problem som hade med vår 
undersökning att göra. 
 
Våra frågeställningar medförde att vissa dokument var självskrivna, till exempel 
propositionen om vuxnas lärande, avtalet om informationssökningskurser mellan biblioteket 
och bildningsnämnden och länsbibliotekets rapport efter projektets första år. Andra dokument 
dök upp under arbetets gång mer eller mindre av en slump. Enligt Merriam är det inte 
ovanligt att dokument hittas slumpartat.24  
 
När det gäller propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen handlade 
det om att fokusera på de avsnitt som behandlar den politiska synen på vuxnas lärande och 
hur bibliotekets roll framställs. Avsnitten vi koncentrerade oss på var: 5. Mål och strategi för 
vuxnas lärande; 6 Flexibelt lärande; 7. Att främja vuxnas lärande. Övriga dokument som är av 
olika karaktär betecknar vi som mera specifika för fallet och används för att beskriva och 
besvara frågor om fallets kontext.  
 
Samtliga dokument har använts i syfte att leta efter kunskaper i materialet som kan öka vår 
förståelse och insikter om fallet. 

                                                 
22 Merriam 1988, s. 119. 
23 Merriam 1988, s. 128. 
24 Merriam 1988, s. 121 
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2.6 Analys och tolkning 
En kvalitativ undersökning är ingen rätlinjig process.25 Analysen påbörjades delvis redan när 
insamlingen av data, intervjuer och dokument, pågick. Under arbetets gång har det hela tiden 
skett tolkningar och analyser som format studien. När insamlandet är klart går analysen in i en 
mer intensiv fas.26 Det är en process då man försöker få ordning på materialet så att det ska 
kunna gå att tolka och skapa mening ur.27 För att lära känna materialet gjorde vi flera 
noggranna genomläsningar. Informationen i det empiriska materialet måste på något sätt 
organiseras för att nästa steg i analysen skall bli effektiv.28 Vi använde våra frågeställningar 
för att strukturera materialet men ansträngde oss för att se också det som fanns utöver 
frågorna. Enligt Repstad är det viktigt att vara öppen för det överraskande och det nya som 
man inte kunnat föreställa sig på förhand. Samtidigt bör man också vara observant på om det 
inte dyker upp sådant som man hade förväntat sig. 29 Nästa steg blir att läsa och leta efter 
sammanhang och mönster. Sedan kan man välja hur mycket av materialet man vill återge. Det 
har varit en balansgång att redovisa lagom mycket. Om man återger för mycket finns risken 
att det blir otillgängligt för läsaren. Vi har valt att presentera resultatet i en berättande struktur 
vilket oftast är förfaringssättet i fallstudier. I vissa delar har vi valt att sammanfatta i form av 
tabeller för att få en mera överskådlig bild av resultatet. 
 

2.7 Våra reflektioner över metoden 
Vår ambition med intervjuerna var att inte styra samtalen för mycket utan istället ge plats åt 
det som informanterna ansåg viktigt. Tanken var god, men när vi lyssnat på intervjuerna inser 
vi att fler följdfrågor och något mer styrning från vår sida hade gjort mer nytta än skada. 
Kanske kan urvalet av informanter ifrågasättas. Av fem intervjuer på plats skedde två med 
informanter från biblioteksområdet och tre från utbildningssidan. De senare arbetar på 
strategisk nivå vilket inte är fallet med de förra. Den här skevheten uppvägdes i någon mån av 
e-post intervjun med projektledaren/bibliotekskonsulenten från länsbiblioteket. 
 
Alla dokument som vi använder i vår studie kan sägas utgöra offentliga informationskällor 
och vi använder dem som komplement till intervjuerna. Just kombinationen av metoder är en 
av fallstudiens styrkor. Problemet med dokumenten, som vi upplever det, är att vi inte kan 
vara säkra på att vi använder de dokument som bäst belyser fallet. Andra dokument som hade 
kunnat vara intressanta för ytterligare belysning är anteckningar och protokoll från möten 
mellan bibliotek, utbildningsanordnare och Kunskapstorget samt användarundersökningar. De 
sistnämnda hade varit av godo för att få belyst användarperspektivet mer. Eftersom vi valt att 
använda oss av dokument av olika karaktär har de olika ursprung och tillkomstkontext. Det 
ligger i sakens natur att dokumenten inte kan jämföras och att vi därför ibland haft svårt att 
kategorisera och sammanställa det empiriska materialet av vilket dokumenten utgör en del. Vi 
menar att just variationen i empirin har gjort studien mer spännande och levande än vad som 
skulle ha blivit fallet annars.  

                                                 
25 Merriam 1988, s. 132. 
26 Merriam 1988, s. 136. 
27 Repstad 1999, s. 94. 
28 Merriam 1988, s. 139. 
29 Repstad 1999, s. 106. 
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3 Vuxnas lärande och folkbibliotek 
 
I detta kapitel kommer vi att sätta in våra frågeställningar i dagens kontext. Vi presenterar här 
uppfattningar om det livslånga lärandet och om folkbibliotekets roll för lärande. Därefter ges 
en bild av gruppen vuxenstuderande och beskrivningar av några pågående biblioteksprojekt. 
Vi kopplar ihop samverkan och bibliotek när vi beskriver möjliga samverkanspartner för 
biblioteken i infrastrukturen runt vuxnas lärande. Sist i avsnittet redogör vi för förslag till ny 
bibliotekslag då den är relaterad till samverkan. 
 

3.1 Livslångt lärande 
Debatten om det livslånga lärandet som förts i politiska sammanhang runt om i världen kan 
sägas vara avgörande för synen på lärandet idag. År 2000 publicerade Europakommissionen 
ett memorandum om det livslånga lärandet. Syftet med memorandumet var att inleda en 
europaomfattande debatt om strategier för det livslånga lärandet.30 Skälen till debatten är att 
kunskap och kompetens anses vara nyckeln som kan stärka Europas konkurrenskraft. Viktigt 
är att förbättra arbetskraftens anställbarhet och anpassningsbarhet. Genom utbildning menar 
man kan dagens européer bemöta den socialt, ekonomiskt och politiskt komplexa värld vi 
lever i. 
 
Skolverket poängterade år 1999 att det är statens ansvar att skapa goda förutsättningar för alla 
medborgarna så att de kan förverkliga sina mål.31  En viktig faktor som poängteras för 
möjligheten att genomföra det livslånga lärandet är kommunikation och samordning mellan 
departement, myndigheter, institutioner och organisationer på nationell och kommunal nivå. 
Den breddade synen på lärande har inneburit att de traditionella gränserna mellan 
politikområdena behöver tonas ner eftersom lärandet inte längre tillhör enbart 
utbildningssektorn. 
 
I Utbildningsdepartementets skrift Debatten om det livslånga lärandet som publicerades 2001 
beskrivs den svenska debatten om Europakommissionens memorandum. Bland annat 
uppmärksammas att redan existerande institutioner som bibliotek, arkiv och museer 
kommenteras sparsamt i memorandumet. Man menar att dessa institutioner är en outnyttjad 
resurs för lärandet och anser att de kan vara strategiska miljöer för utvecklingsarbetet i EU. 
 

Bibliotek, arkiv och museer är viktiga 

§ ur ett innehållsmässigt perspektiv, i sin roll som kunskapskällor 

§ ur ett funktionellt perspektiv, som arenor för icke-formellt lärande och pedagogisk 
stimulans av gruppers och individers vilja att lära sig lära 

§ ur ett organisatoriskt perspektiv, genom kombinationen av lokala närvaro samt 
nationella och internationella nätverk av information och professionell kompetens 

§ som samarbetspartners till det formella lärandets institutioner, genom sin förmåga att 
åskådliggöra och fördjupa olika utbildningars innehåll.32 

                                                 
30 Europa kommissionen 2000. Memorandum om livslångt lärande , s. 3. 
31 Skolverket 1999. Det livslånga och livsvida lärandet, s. 25. 
32 Utbildningsdepartementet 2001. Debatten om det livslånga lärandet, s. 26. 
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3.2 Folkbibliotek och lärande 
I Unescos folkbiblioteksmanifest från 1994 slås fast att folkbibliotek som lokalt kunskaps-
centrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande.33 De ses som en levande kraft 
för främjande av utbildning, kultur och information. Bibliotekets stora betydelse för 
utbildning, kultur och information framhålls också i den svenska bibliotekslagens andra 
paragraf. 34 
 
Kulturrådet skriver i sin omvärldsanalys från 2003 att folkbiblioteket under de senaste åren 
har fått en tydligare roll inom lärandet. 35 Bland annat beror detta på att samhällets syn på 
lärande har förändrats och undersökande och självständigt arbetssätt i skolan numera är 
vanligt. Detta har medfört att studenter i större utsträckning söker sig till folkbiblioteket för 
att få hjälp. Andra betydelsefulla faktorer är att fler människor än tidigare studerar och att nya 
utbildningsformer vuxit fram. Till exempel har distansstudier blivit vanligare.   
 
Kulturrådet menar i sin omvärldsanalys att för att kunna ta tillvara bibliotekets möjligheter 
och kunna utveckla stödet till vuxnas lärande är det nödvändigt med samverkan mellan 
berörda politikområden både nationellt, regionalt och lokalt.36 
 
Folkbibliotekets uppgifter mot de vuxenstuderande kan utformas på många olika sätt. I 
delrapporten Folkbibliotek och vuxnas lärande presenteras ett antal exempel på hur folk-
biblioteket kan hjälpa den studerande. Bland dessa nämns handledning och stöd i 
informationsökning, fjärrlån av kurslitteratur, studiemiljöer och hjälp med att navigera i 
biblioteket. 37 
 
I Sverige har statsmakterna i takt med kunskapssamhällets framväxt genomfört många olika 
utbildningssatsningar, däribland de som riktas särskilt till vuxenstuderande. Kerstin Ericsson 
menar i Biblioteket i utbildningssamhället att man i planeringen av satsningarna i allt för hög 
grad bortsåg från de studerandes behov av biblioteksservice.38  Maj Klasson, forskare inom 
biblioteks- och informationsvetenskap är en av dem som förutsåg att biblioteken skulle möta 
en rad nya krav och behov i takt med ett växande studentantal och nya flexibla studieformer.39 
Och då kan biblioteket bidra till att människor kan skapa de kunskaper som behövs för att 
möta förändringar i samhället. 
 
Bjarne Stenqvist är journalist och för en diskussion om folkbibliotekets fortsatta roll i 
kunskapssamhället i boken Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett 
nationellt uppdrag!40 Han anser att folkbiblioteket utgör en potential som statsmakterna borde 
ta tillvara. Stenqvist pekar på att biblioteket har unika kvalitéer. Bland dessa nämner han att 
biblioteket är den mest besökta offentliga institutionen. Andra kvalitéer som han lyfter fram är 
tillgängligheten (öppettider, inga medlemskrav), mixen av serviceutbudet och att 
bibliotekarierna är informationsspecialister. Han menar att om man vill öka människors 
informationskompetens är folkbiblioteket ett viktigt redskap. Stenqvist anser att för 

                                                 
33 Kulturådet. 
34 SFS 1996:1596. 
35 Kulturrådet2003. OM Världen, s. 62. 
36 Kulturrådet 2003, s. 62f.   
37 Berglund, Cecilia, Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria & Persson, Christina 2004. Folkbibliotek och vuxnas 
lärande – sju kulturrådsstödda projekt under första året, s. 8 
38 Ericsson, Kerstin 2000. Biblioteket i utbildningssamhället, s. 24. 
39 Klasson, Maj 1990. Mobilisering eller anpassning? Folkbibliotekens roll i ett livslångt lärande, s. 120ff. 
40  Stenqvist, Bjarne 2003. Är det på efterkälken Sverige åker? Folkbiblioteken behöver ett nationellt uppdrag! 
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folkbiblioteken har frågan om dess roll i det flexibla lärandet karaktären av ett strategiskt 
vägval. Om biblioteken förmår etablera en tydlig roll i det flexibla lärandet leds de in i samma 
utveckling som högskolebiblioteken gjort under 1990-talet.41 42 
 
Studiebibliotekarier är en ny framväxande yrkesgrupp. Att inrätta sådana tjänster har för 
folkbiblioteken varit ett sätt att möta de nya kraven från den växande gruppen distans- och 
vuxenstuderande. Studiebibliotekarier kan finnas på både folkbibliotek och lärcentra. 
Företeelsen är fortfarande ganska ny på biblioteken, men har blivit vanligare de senaste åren. 
 
Helena Jannert beskriver i Studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll sin syn på 
studiebibliotekariens arbetsfält.43 Det utåtriktade och kontaktskapande arbetet står i centrum 
och riktar sig till både de studerande och aktörerna runt gruppen, exempelvis 
utbildningsanordnare. Genom kartläggning och analys byggs kännedom upp om målgruppen, 
målgruppens behov samt om aktörerna. Syftet är att utforma en så bra studiestödjande 
verksamhet som möjligt. Jannert betonar vikten av en flexibel och lyhörd verksamhet som 
utgår från användarnas behov (media, informationskompetens och biblioteksmiljö) på det 
enskilda biblioteket. Det är en av studiebibliotekariens uppgifter, menar Jannert, att analysera 
dessa behov, ställa dem i relation till verksamheten som helhet och vid behov ge röst åt 
studerandegruppen. Aktörerna runt studerandegruppen kan utgöras av lärcentra, högskolor, 
andra utbildningsanordnare, andra bibliotek samt övriga lokala och regionala intressenter. Det 
är omvärldsanalysen som utgör grunden för hur kontaktarbetet med dessa utformas. Jannert 
menar att studiebibliotekarien skall verka som en ”aktiv lobbyist för folkbiblioteket i den 
kommunala och regionala infrastrukturen för vuxnas lärande”.44   
 

3.3 Vuxenstuderandes informationsvanor 
Forskning om människors informationsbeteende är ett huvudintresse inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. I användarstudier undersöks informationsprocesser eller beteenden 
hos olika grupper. Centrala begrepp inom forskningen är kontext, informationsbehov, 
informationsvanor, barriärer eller hinder för användaren och metoder som kan användas av 
informationssystem, till exempel bibliotek, för att möta användares behov. Olika forskare, 
beroende på vilka modeller de använder och vilka synsätt de har, lägger olika stor vikt vid 
faktorer som kontext, det unika i individen, situationen o.s.v. 
 
Tom Wilson är en forskare som mer än många andra betonar kontextens eller livsvärldens 
betydelse för informationsvanorna.45 Hans utgångspunkt är att människors grundläggande 
behov, i form av fysiska, affektiva och kognitiva behov, kopplat till kontexten, är det som 
ligger till grund för informationssökningsbeteendet. Informationsbehov i sig, menar Wilson, 
är sekundärt. Det är de primära mänskliga behoven tillsammans med faktorer i kontexten som 
är det centrala. I en studie från 1997 återspeglas både kognitiva och affektiva behov när de 
vuxenstuderande som anledning till att de studerar anger upplevelsen av bristfällig tidigare 

                                                 
41 Stenqvist 2003, s. 89. 
42 Ds 2003:66, s. 7. Sedan 90-talets tidigare hälft har antal årsarbetare ökat på de statliga högskole- och 
forskningsbiblioteken. Det motsatta förhållandet rörande årsarbetare gäller på folkbibliotek. 
43 Jannert, Helena 2001. Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll , s. 1. 
44 Jannert 2001, s. 16. 
45 Wilson, Tom 1981. On user studies, s. 5f.   
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utbildning och behov av ökad kompetens för chans till ett nytt arbete.46 En annan anledning 
var att studierna upplevdes som berikande och utvecklande.47 
 
Wilson menar att informationsvanorna påverkas i det enskilda fallet av villkoren i och runt 
varje individ. Han talar om personlighet, yrke, professionsmiljö, den sociokulturella miljön, 
den politisk-ekonomiska kontexten och den fysiska miljön. 48 
 
Vad skulle vi kunna säga om de vuxenstuderande, deras kontext och deras 
informationsvanor? Att säga någonting som gäller generellt om gruppen är naturligtvis en 
omöjlighet. Gruppen, som dessutom är väldigt stor, är högst heterogen med många skillnader 
mellan individernas förutsättningar och kontexter. Det är en sammansatt kategori med 
varierande informationsbehov,49 vilket också framgår av den enkätundersökning som gjordes 
av Statistiska centralbyrån (SCB) 2002.50 Undersökningen innefattade deltagande i formellt, 
icke-formellt och informellt lärande hos befolkningen i åldern 20-74 år. SCB gör en 
punktskattning av deltagandet i utbildning uppdelat efter ålder och utbildningsbakgrund. 
Nedanstående utdrag avser ”endast formell utbildning”51. Med formell utbildning avser SCB 
”Organiserad utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet, t.ex. gymnasieskola, 
universitet/högskola, kommunal- och annan vuxenutbildning, folkhögskola, kvalificerad 
yrkesutbildning (KY), arbetsmarknadsutbildning, polishögskola och försvarshögskola.”52 De 
övriga två, som alltså inte finns med i utdraget har rubrikerna ”endast icke-formell” och ”både 
formell & icke-formell utbildning”. Siffrorna avser procent. 
 
Ålder och utbildningsbakgrund  Procentandel av befolkningen 20-74 

år som deltagit i ”endast formell 
utbildning” 

Befolkningen 20-74 år Totalt 12 
 Varav kvinnor 14 
 Varav män 10 
20 24 år Totalt 43 
25-34 år ” 20 
35-44 år ” 13 
45-54 år ” 6 
55-64 år ” 2 
65-74 år ” 0 
   
Tidigare utbildning   
Förgymnasial utbildning Totalt 7 
Gymnasial utb kortare än 3 år ” 7 
Gymnasial utbildning 3 år ” 18 
Eftergymnasial utb kortare än 3 år ” 23 
Eftergymnasial utb 3 år eller längre ” 11 
 
Tabell 1. Statistiska centralbyrån 2003. Vuxnas lärande. Enkätundersökning hösten 2002. s.  20 
 

                                                 
46 Andersson, Inger & Peterson, Lena 1997. Grundvuxstuderande på Lilla Edets folkbibliotek: En undersökning 
om vuxenstuderande på grundskolenivå och deras förhållande till folkbibliotek, s. 48. 
47 Andersson & Peterson 1997, s. 48.   
48 Wilson 1981, s. 6f. 
49 Berglund, Cecilia, Höglund, Lars & Nowé, Karen, 2002. Biblioteket och de studerande- en statistisk 
undersökning. 
50 Statistiska centralbyrån 2003. Vuxnas lärande Enkätundersökning hösten 2002 . 
51 Statistiska centralbyrån 2003, s. 20. 
52 Statistiska centralbyrån 2003, s. 6. 



 

 16 

SCB lyfter fram tre förhållanden som framkommer tydligt: 
 

• De som har mycket utbildning skaffar sig mer 
• Kvinnor deltar i större utsträckning än män 
• Yngre deltar i större utsträckning än äldre 

 
Av tabell 1 framgår att SCB skattade att 12 % av den vuxna befolkningen deltog i ”endast 
formell utbildning” under perioden. (Till den siffran kommer de som deltagit i ”både formell 
% icke formell utbildning”, 5%.) Deltagande inom grupper med 3-årigt gymnasium och 
eftergymnasial utbildning var relativt högre än inom grupper med kortare 
utbildningsbakgrund. Det är dock viktigt att komma ihåg att den totala befolkningen med 
lägre utbildning är större än den med hög utbildning. Det gör att antalet individer med kort 
utbildningsbakgrund som deltar i vuxenutbildning ändå är stor i nominella tal. 
 
Utbildningsbakgrund och därmed vana att studera skiljer sig alltså mycket åt inom gruppen. 
En annan viktig del när man tänker kontext eller livsvärld är erfarenheter från yrkes- och 
arbetsliv. Wilson menar att en persons yrkesroll är en del i den ”närmaste” livsvärlden, men 
den är också en del av en större sfär, arbetsmiljön, som i sin tur påverkar en persons 
informationssökningsbeteende.53 För vuxna har ju arbetet hunnit bli en viktig del av de totala 
erfarenheter som sammantagna utgör ett dittills levt liv. Informationsmängden skiljer mycket 
åt inom arbetslivet, en del arbeten är kunskapsintensiva och ger en informationsrik miljö. 
Andra miljöer där arbetet mer präglas av repetitiva och rutinartade uppgifter, är inte lika 
informationsrika. 
 
När det gäller vilka barriärer eller hinder som finns för informationssökning kan man tala om 
kognitiva, fysiska och sociala hinder. Kognitiva hinder kan utgöras av problem med till 
exempel språket. Andra hinder kan vara mötet mellan användare och informationssystem. Ett 
exempel på det sistnämnda kan till exempel vara om en användare inte blir korrekt bemött av 
bibliotekspersonal. I ovan nämnda undersökning från SCB fanns också frågor till de som varit 
intresserade av att delta i formell utbildning men inte kunnat och orsakerna till det.54 Som 
orsak angav en del att de hade långt till studieorten vilket är exempel på en fysisk barriär. Den 
vanligaste anledningen, vilken kan sägas höra till de sociala hindren, var tidsbrist som i sin tur 
berodde på arbete och familjeansvar. Många angav som orsak att de hade svårt att finansiera 
sina studier. Om vi återgår till Wilsons betoning på kontextens betydelse för informations -
vanorna  är det tydligt att finansieringsmöjligheterna för studier utgör en del i den politisk-
ekonomiska kontexten som i sin tur påverkar hur informationsvanorna kommer att se ut. 
 

3.3.1 Vuxnas lärande 
I vår kultur finns en uppfattning om att det blir svårare att lära ju äldre man blir. Men denna 
uppfattning skall betraktas i perspektivet att vuxenlivet förr var en relativt oföränderlig helhet. 
Idag ser vi på vuxenlivet som att det liksom barndomen består av ett antal olika faser som 
påverkar beredskapen för att lära. Resultaten från olika studier som gjorts om ålderns 
påverkan på inlärningsförmågan har visat att förmågan att lära inte nödvändigtvis avtar med 
åldern. De flesta är överens om att det är först vid 75-års ålder som det inträffar begränsningar 
i inlärningsförmågan. 55 
                                                 
53 Wilson 1981, s. 5ff. 
54 Statistiska centralbyrån 2003, s. 15. 
55 Hård av Segerstad, Helena, Klasson, Alger & Tebelius, Ulla 1996. Vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas 
lärande, s. 31. 
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Inom vuxenpedagogiken finns en viss enighet om vilka villkor och förutsättningar som bör 
råda för att lärprocessen ska underlättas. Först och främst måste vuxna som skall lära ha 
tillräckligt mycket information för att ha möjlighet att identifiera ett behov av att lära något 
nytt. Dessutom måste lärsituationen upplevas som meningsfull, begriplig och hanterbar. En 
tredje förutsättning för vuxnas lärande är att individen har effektiva och personliga strategier 
för att lära. Idag vet man att olika människor har olika sätt att lära, att vi har olika så kallade 
kognitiva stilar. Följden av att olika människor har olika inlärningsstilar blir att flexibla 
lärsituationer och undervisningsformer krävs för att alla skall få samma möjligheter till 
lärande. Det finns alltså ingen undervisningsmetod som i alla avseenden är den bästa. 
Undervisningssituationen måste uppmuntra till olika former av aktiviteter för att uppnå 
målet.56 

3.3.2 Vuxenstuderandes biblioteksanvändning 
Gruppen vuxenstuderande uppmärksammas som frekventa folkbiblioteksanvändare I SOM-
undersökningen 2001.57 För denna grupp spelar det inte någon roll vem som finansierar 
biblioteket. De studerande går helt enkelt till det bibliotek som ligger närmast och som kan 
tillgodose behoven. Alla kategorier av studerande använder folkbiblioteket. Vuxenstuderande 
på grund- och gymnasienivå har oftast inte någon tillgång till särskilt studiebibliotek. Inom 
denna grupp är cirka 45 % frekventa användare på folkbiblioteket. De högskolestuderande 
använder folkbiblioteket som komplement till högskolebiblioteket. Hälften av högskole-
studenterna använder folkbiblioteket för sina studier. 58 I båda grupperna ingår distans-
studerande med IT-stödd utbildning. Dessa saknar fysisk tillgång till särskilda bibliotek och 
vänder sig till ortens folkbibliotek. Det har visat sig att gruppen vuxenstuderande också 
använder sig av övriga bibliotekstjänster i större utsträckning än ickestuderande.59 
 

3.4 Projekt på folkbibliotek 
Många bibliotek är involverade i samverkansprojekt med fokus på vuxnas lärande där flera 
olika aktörer deltar. Detta avsnitt avser att ge exempel på och kort beskriva några av de 
projekt som pågår. 
 
Utifrån det material vi tagit del av, tycks på de flesta håll samverkan fortfarande befinna sig i 
sin linda. Det man gör idag är att skapa förutsättningar för att kunna få ett fungerande 
samarbete/samverkan i framtiden. Gemensamt för många projekt är att man startar med 
kartläggning av nuvarande situation och att man avser bygga upp nätverk. Det kan handla om 
kartläggning av kommunernas biblioteksverksamhet gentemot de vuxenstuderande. 
 
Ett exempel på projekt är arbetet som bedrivs mellan kommunerna i Torsås, Mörbylånga, 
Kalmar och Regionförbundet. Det har arbetats fram gemensamt av biblioteken, vuxen-
utbildningen, högskolan, LO, studieförbund, folkhögskola m.fl. Projektet har beviljats  
700 000 kr från Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL. Projektet avser bland annat att 
utveckla de studiecentra som finns idag på biblioteken till lärcentrum. Man vill bygga upp en 

                                                 
56 Hård av Segerstad, Klasson & Tebelius 1996, s. 43. 
57 Återkommande undersökningar vid Göteborgs universitet om Samhälle, Opinion och  Media. 
58 Berglund, Höglund & Nowé 2002, s. 9f. 
59 Berglund, Höglund & Nowé 2002, s. 9. 
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biblioteksportal för att underlätta tillgången på information och man vill arbeta med 
uppsökande verksamhet.60 
 
Ett annat exempel på projekt är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Komvux 
och kommunbiblioteket i Ljungby. De har tillsammans byggt upp Ljungby lärcenter, en 
mötesplats mitt i biblioteket. Där har man fem lärare med olika ämnesinriktning, en 
studiebibliotekarie samt studie- och yrkesvägledning både från Komvux och arbets-
förmedling.61 
 
Det finns några pågående projekt som stöds av Kulturrådet. Det är dessa vi koncentrerar oss 
på nedan. 

3.4.1 Projekt som stöds av Kulturrådet 
År 2002 fick Kulturrådet i uppdrag att fördela medel för att främja tillgången till 
biblioteksservice till vuxenstuderande. Detta skedde samtidigt som staten delade ut medel till 
landets kommuner i infrastruktursatsningen för vuxnas lärande. Kulturrådet förfogar sedan 
dess över 3 miljoner kronor per år. I initialskedet beslutades att använda pengarna till en 
bibliotekskonsulenttjänst för nationell samordning, till ett antal utvecklingsprojekt och till en 
forskningsstud ie som görs av Bibliotekshögskolan i Borås (BHS). Utvecklingsprojekten 
kallas vuxbib-projekt. Det var ett av delprojekten som ledde oss vidare till det som kom att bli 
vårt studieobjekt i uppsatsen. 
 
Forskningsuppdraget på BHS har resulterat i en första delrapport. I den kan man läsa om 
bakgrunden till projektens tillkomst.62 Kulturrådet inbjöd samtliga folk- och läns- eller 
regionbibliotek att anmäla intresse för att delta. I inbjudan skrev man bland annat att 
bibliotekarieprofessionen utvecklats mot en mer handledande och vägledande roll. 
Biblioteken behöver utveckla samverkan med andra aktörer i och utanför kommunen för att 
kunna utforma verksamheten på ett sådant sätt att den stödjer den enskilda individens 
lärande.63 Syftet med projekten är att praktiskt pröva och utveckla metoder. Medlen som 
beviljades skulle enbart gå till löner till projektledare. Ansvaret för att skjuta till resten av 
eventuella medel vilar på kommuner och län/regioner. Projekten samordnas av 
bibliotekskonsulenten och några av dem skulle följas av forskningsstudien. ”Det man 
[Kulturrådet, vår anm.] genom satsningen vill ha svar på är hur biblioteken samverkar med 
andra instanser i kommunerna, men framförallt att hitta former där folkbiblioteken aktivt 
stöder människor i utbildning.”64 
 
Kulturrådet tog emot trettio intresseanmälningar. Av dessa valdes sju ut och beviljades medel. 
Vid urvalet togs hänsyn till lokala och regionala behov och förutsättningar, att ansökningarna 
kunde fungera som nationella exempel på olika strategier för att stödja vuxnas lärande och att 
de hade en tydlig och avgränsad plan. Fyra av projekten är länsövergripande och tre är 
samverkansprojekt mellan kommuner.65 

                                                 
60 Agnesson, Birgitta, Bergqvist, Christer & Axeheim, Pia 2004. Från stuprör till hängrännor – 
gränsöverskridande infrastruktur för vuxnas lärande.  
61 Ljungby Lärcenter.  
62 Berglund, Cecilia, Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria & Persson, Christina 2004. Folkbiblioteket och vuxnas 
lärande- sju kulturrådsstödda projekt under det första året, s. 10. 
63 Berglund et al. 2004, s. 7. 
64 Berglund et al. 2004, s. 10. 
65 De fyra länsövergripande projekten är Dalarna, Halland, Värmland och Östergötland. Övriga tre är 
samverkansprojekt i Västra Gästrikland, Sydöstra Skåne och Botkyrka och Huddinge.  
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De prioriterade ansökningarna har delvis olika inriktning, t ex att utveckla IT-stöd, att 
utveckla bibliotekariernas kompetens som handledare och pedagog och bibliotekens roll i 
mångkulturella områden. Studiebibliotekarier finns på många håll av projektdokumentationen 
att döma. Vid genomläsning av projektens mål, syften och planerade insatser är det några 
teman som förekommer frekvent. Väldigt mycket handlar om personalens 
kompetensutveckling och att de behöver forum för erfarenhetsutbyte och reflektion över 
pedagogiska frågor. En annan typ av innehåll är det som är mer direkt relaterat till 
användarna, t.ex. kartläggning av deras behov, ökad informationskompetens och 
användarutbildning både individuellt och i grupp. Ett tredje tema kan sägas handla om 
samverkan och samarbete med andra bibliotek och andra aktörer samt om behovet av att 
förankra idén om att biblioteket naturligt ska ingå som en aktör bland verksamma inom 
vuxenutbildning. 
 

3.5 Samverkan/samarbete och infrastrukturen runt vuxnas lärande 
Samverkan är komplext och kan inte utformas likadant överallt. De lokala behoven och 
förutsättningarna skiftar mycket och avseende vuxnas lärande skriver Myndigheten för 
skolutveckling: 
 

Det är tvärtom angeläget att en infrastruktur för vuxnas lärande utvecklas på olika sätt i olika 
kommuner och regioner. Lösningarna kan vara olika, men ändå så långt det är möjligt tillgodose 
individernas behov av en enkel väg in i vuxenutbildningen och behovet av ett flexibelt och lätt 
tillgängligt stöd för lärandet.66 
 

Utformningen mellan kommunerna skiftar alltså och därmed vilka aktörer som är aktuella för 
folkbiblioteket att samverka med. Nedan gör vi en presentation av de aktörer som 
förekommer i de texter vi läst, de mest frekventa får störst utrymme. Materialet består av både 
litteratur, propositioner, styrdokument, projektbeskrivningar, webbsidor m.m. Modellen som 
utgör utgångspunkten för vårt arbete återkommer längre fram i texten. Så här ser vi på det: 
målgruppen i mitten och aktörer runt om. Observera att bilden återger endast några av 
aktörerna. 

     

Figur 1. Schematisk modell över aktörer 

                                                 
66 Berger, Anita & Westin, Martin 2004. Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande: lokalt 
utvecklingsarbete med statligt stöd, s. 2. 
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3.5.1 Utbildningsanordnare  
Med utbildningsanordnare menar vi de som anordnar formell utbildning främst på gymnasial 
nivå och på högskola/universitet. En form av samarbete mellan folkbibliotek och vuxen-
utbildning kan vara dialog om kurs- och referenslitteratur. 
 
Idag anordnas vuxenutbildning inte enbart i kommunal regi. I många kommuner finns det 
både offentliga och privata utbildningsanordnare. Bland annat ses folkbildningen idag som en 
resurs för att öka mångfalden i utbudet. Till folkbildningen räknas i allmänhet studieförbund 
och folkhögskolor. Det största studieförbundet idag är ABF (Arbetarnas bildningsförbund).67 
Folkbildningen har anpassat sitt kursutbud efter informationstekniska och arbetsmarknads-
orienterade krav, och driver bredvid sina traditionella utbildningar annan verksamhet på 
uppdrag av samhället. Detta blir tydligt i Infrastruktursatsningen till kommunerna där 
folkbildningen nämns som en av de sektorer som satsningen berör.68  
 
Enligt en kartläggning gjord av CFL ser biblioteken i allt högre grad vuxenutbildning som en 
gemensam uppgift med utbildningsanordnare och man söker samarbete på lika villkor.69 
Enligt kartläggningen är samarbetssträvandena starkare hos bibliotek än hos utbildnings-
anordnare. I en projektansökan från Dalarna uttrycker man det så här: ”Bygga ett nätverk i 
regionen och i kommunerna mellan utbildningsanordnare, pedagoger och olika sorters 
bibliotek för en framåtsyftande dialog, som leder till samverkan och ger insikt om varandras 
olika roller.”70 
 

3.5.2 Lärcentrum 
Framväxten av lärcentrum i Sverige beskrivs av Stenqvist som något av en 
”undergroundrörelse”.71 De första lärcentra startade i glesbygdskommuner långt från 
högskolor och universitet. Initiativen togs av driftiga kommunpolitiker med syfte att stärka 
utvecklingen i de egna landsändarna och förhindra avfolkning. Denna bild bekräftas i viss 
mån i Glesbygdsverkets rapport när de skriver att framväxten ibland har ”…skett till och med 
i konflikt med redan etablerade strukturer framförallt för högskoleutbildning.”72 År 2001 
fanns lärcentra i mer än hälften av landets kommuner.73  Med tanke på att kartläggningen är 
tre år gammal och att regeringen sedan 2003 har stött utbyggnaden med 20 miljoner kronor, 
lär antalet lärcentrum i landet ha ökat. Lärcentrum kan benämnas lite olika, exempelvis 
lärcentrum, studiecentrum eller högskolecentrum. I Staffan Rundbergs magisteruppsats som 
redovisas under kapitlet Tidigare forskning längre fram i uppsatsen används till exempel 
benämningen LärForum. 74 
 
Lärcentrum riktar sig till studerande på både gymnasial och högskolenivå och erbjuder service 
såväl inför utbildningar med t.ex. studie- och yrkesvägledning som under själva utbildningen. 
Lärcentrum beskrivs som en blandning av virtuella och fysiska lärmiljöer. Det handlar om att 
erbjuda miljöer både för självstudier, projektarbeten och gruppaktiviteter. Även administrativt 

                                                 
67 Folkbildningsrådet.   
68 Berger & Westin 2004, s. 7. 
69 Hellsten, Jan-Olof  2004. Gammal bildningsarena i nya kläder, s. 3. 
70 de Souza, Lisa 2002. Projektansökan Dalarna, s. 1. 
71 Stenqvist 2003, s. 84. 
72 Glesbygdsverket 2002. Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001, s. 33. 
73 Glesbygdsverket 2002, s. 2. 
74 Rundberg, Staffan 2004. Folkbibliotekarien och det livslånga lärandet: En undersökning av ett projekt till stöd 
för vuxenstuderandes livslånga lärande.  



 

 21 

och tekniskt stöd lämnas. Lärcentrum kan finnas i själva biblioteket, i närheten av eller på 
avstånd från biblioteket. 
 
Ett exempel på lärcentrum som tidigare nämnts är Ljungby Lärcenter. Det finns i Ljungby 
kommunbibliotek och där finns på deltid lärare med olika ämnesinriktningar. Utöver lärarna 
finns en studiebibliotekarie som hjälper till med informationssökning och biblioteksvisning. 
På lärcentret finns dessutom studievägledning en halvdag per vecka.75 
 
Lärcentrum finns också i andra länder såsom Norge, England, Skottland och Australien. 
England framhålls ibland som ett gott exempel även om lärcentrum i England inte innebär 
exakt det vi menar i Sverige. Där har samverkan mellan bibliotek och lärcentrum lett till att 
det idag finns 4300 lärcentrum på folkbibliotek. Det som föregick utbyggnaden var en 
satsning kallad ”New library – The Peoples Network”. Som framgår av namnet sattes 
biblioteken att spela en nyckelroll. Satsningen blev mycket lyckad, inte minst för folk-
biblioteken.” I många kommuner är nu biblioteken den mest avancerade delen av 
förvaltningen när det gäller ny teknik.” 76 Bibliotekens status har höjts både hos allmänhet, 
lokala byråkratier och sist men inte minst hos de biblioteksanställda själva. 
 

3.5.3 Andra bibliotek 
Det är relativt vanligt med samverkan mellan folkbibliotek när det gäller medie- och 
informationsförsörjningen. Det handlar exempelvis om samordning av inköp, gemensamma 
bibliotekskataloger samt fjärrlån och återlämnande utan avgifter för användaren. 
 
Högskolebibliotek skall enligt bibliotekslagen ställa sina samlingar avgiftsfritt till förfogande 
för folkbiblioteken, dessutom skall de samverka med folkbiblioteken för att bistå dem i deras 
strävan efter god service till sina användare. 
 
I nordöstra Skåne pågår för närvarande ett samarbete mellan sju kommunbibliotek och ett 
högskolebibliotek. Där har man som mål att senast 2006 förverkliga en effektiv medie- och 
informationsförsörjningsstruktur genom bland annat samarbete avseende katalog och 
teknikanvändning men också genom systematiserat praktikutbyte. Man tänker jämföra 
arbetssätten och ha gemensamma diskussioner om möjliga förbättringar.77  
 

3.5.4 Andra aktörer 
All offentlig verksamhet, som till exempel folkbiblioteksverksamhet gentemot målgruppen, 
vilar på politiska beslut som bestämmer inriktning och utformning av verksamheter. Att 
förankra tankar och idéer hos politiker är därför viktigt. I ett pågående samverkansprojekt i 
nordöstra Skåne mellan sju kommuner försöker man uppmärksamma ansvariga politiker på 
vilka möjligheter kommunbiblioteken har att stödja vuxnas lärande. Det gör man genom att de 
som gjort utredningen tillsammans med berörda bibliotekschefer och nämndeordföranden 
besöker berörda kommunstyrelser för att presentera projektet. I verksamhetsberättelsen för 
2003 går att utläsa att hälften av besöken är genomförda.78  
 

                                                 
75 Ljungby lärcenter.  
76 Stenqvist 2003, s. 13. 
77 Bergqvist, Christer & Persson, Roland  2003. Fördjupat bibliotekssamarbete i nordöstra Skåne, s. 12. 
78 Verksamhetsberättelse för biblioteksgruppen i Skåne Nordost 2003, 2004, s. 1. 
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En annan viktig organisation för bland andra lärcentrum är Nationellt centrum för flexibelt 
lärande (CFL). CFL har sina rötter i Statens skola för vuxna och startade 2002. Myndighetens 
uppdrag är att stödja landets kommuner i arbetet med att utveckla vuxenutbildningen. Det gör 
man bland annat genom fördelning av utvecklingsmedel till kommuner, folkbildning och 
arbetsliv. Ytterligare en uppgift är att samverka med relevanta myndigheter och samman-
slutningar.79 Med början under 2003 fördelade CFL 20 miljoner kronor för utveckling av 
lokala lärcentrum. Man prioriterade ansökningar med samverkanslösningar mellan kommun, 
skola, folkbildning, bibliotek, företag m.fl. Anledningen är enligt CFL att befintliga lokala 
resurser då vidareutvecklas samt att lärcentrumfrågan får en bredare lösning. 
 
Vid inläsning av ämnet har vi också stött på aktörer som arbetsförmedling, studie- och 
yrkesvägledare och Nätuniversitetet.  
 
Vår presentationen av aktuella aktörer i infrastrukturen runt vuxnas lärande avslutas här. Vår 
ambition har inte varit att ge en heltäckande beskrivning av möjliga aktörer, det kan finnas 
fler.  
 

3.6 Utveckling av infrastruktur 
År 2002 då Kunskapslyftet avslutats fördelades 350 miljoner kronor till de svenska 
kommunerna av Skolverket. Pengarna skulle användas till fortsatt utveckling av 
infrastrukturen för vuxnas lärande. Myndigheten för skolutveckling understryker vikten av att 
kommunerna satsar på uppbyggnaden av en stabil infrastruktur, eftersom det statligt riktade 
stödet år 2006 upphör och istället kommer att ingå i det generella statsbidraget.80 
Kommunerna kommer då att själva ha ansvaret för fördelningen av anslagen. Vissa 
kommuner anger att infrastruktursatsningen inneburit en attitydförändring hos både politiker 
och personal och därmed är förutsättningen för vuxnas lärande säkrad. Andra är oroliga för 
hur utvecklingen kommer att bli när det inte finns öronmärkta pengar till satsningar. 
Infrastruktursatsningen har genomförts på olika sätt i de olika kommunerna. 
 
Satsningarna har i många kommuner genomförts i projektform och fokuserat på samverkan 
och/eller lärmiljöer. En slutsats som myndigheten för skolutveckling drar i rapporten är att 
kommunernas vanligaste samverkanspartner är: arbetsförmedling, andra kommuner och 
bibliotek. De framhåller att det är intressant att se att biblioteken i så stor utsträckning uppges 
ingå i samverkan. De menar att tidigare har samverkan inte varit vanlig mellan 
vuxenutbildningen och biblioteken. 81 Mycket av samverkan med biblioteken har handlat om 
att bygga upp lärmiljöer och att inrätta studiebibliotekarietjänster. En kommun beskriver 
satsningen på samverkan så här: 
 

-närmare samarbete mellan kommu nens bibliotek och utbildningsanordnare, bibliotek och 
lärcentrum har närmat sig varandra trots att de ligger på olika platser, biblioteket kan idag ge en 
bättre service till studerande både när det gäller fjärrlån av litteratur och genom det 
referensbibliotek som byggs upp, biblioteket har blivit ytterligare en resurs att räkna med, 
tillgången på personlig guidning i stadsbibliotekets utbud samt utbildning i informationssökning 
har stärkts82  
 

                                                 
79 Nationellt centrum för flexibelt lärande.  
80 Berger & Westin 2004, s. 29. 
81 Berger & Westin 2004, s. 11. 
82 Berger & Westin 2004, s. 21. 
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3.7 Översyn av bibliotekslagen 
Bibliotekslagen som infördes i Sverige 1997 har blivit omdiskuterad. Anledningen är att 
sedan 1990-talets ekonomiska kris har klyftan tenderat till att öka mellan resurssvaga och 
resursstarka bibliotek. Bland annat Kulturrådet som vi refererat till tidigare har påtalat vikten 
av en nationell samsyn på bibliotekens roll. 2003 publicerades den översyn av bibliotekslagen 
som John Erik Forslund fått i uppdrag att göra av Kulturdepartementet. 
 
De paragrafer som behandlar samverkan i bibliotekslagen är § 4, 6 och 10 . 
 
I § 4 anges bland annat att länsbiblioteken skall bistå folkbiblioteken med medieförsörjning. I 
§ 6 anges att högskolebibliotek i samverkan med övrigt biblioteksväsen skall ge service. I §10 
slutligen anges att alla av staten finansierade bibliotek utan avgifter skall låna ut till 
folkbibliotek och att de skall samverka i övrigt med både skol- och folkbibliotek.83  
 
Forslunds utredning resulterade i ett förslag till lagändring. Den nya paragrafen föreslås få 
följande lydelse 
 

7 a § 
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. 
Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna.84 

 
De övergripande skälen till förslaget om lagändring är att det bidrar till bättre tillgång för 
medborgarna, till rationell användning av biblioteksresurser och till ökad samsyn om målen. 
Den samverkan som redan är igång bör uppmuntras. Samverkan underlättas om det finns 
tydliga planer för verksamheten. 
 
Ett effektivt utnyttjande av resurserna är nödvändigt för att klara de ökade och delvis nya 
behov och krav allt fler studerande ställer. Samtidigt värnas om målsättningarna som inte är 
styrda av direkt studierelaterade behov och krav, d.v.s. traditionellt biblioteksanvändande.85 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kännetecknen för folkbibliotek, enligt Forslunds fram-
ställning är att folkbibliotek är sektorsövergripande, de fungerar demokratifrämjande och har 
som en av sina främsta uppgifter att främja och inspirera till läsning. Mottagandet av den 
växande skaran studerande har biblioteken klarat bra och den uppgiften kommer att fortsätta 
att vara viktig. 
 
Man skulle kunna uttrycka det som att Forslund menar att folkbiblioteket ska fortsätta stödja 
vuxnas lärande, men att det inte får gå ut över andra grupper. Detta ska klaras genom sam-
verkan som innebär effektivt utnyttjande av resurser och genom att biblioteken klargör och 
preciserar sina målsättningar via biblioteksplaner. Han skriver vidare att de utbildnings- och 
biblioteksansvariga bör komma överens om vilka åtaganden biblioteket har i förhållande till 
både ungdomar och vuxna i utbildning. På så sätt kan folkbibliotekets roll tydliggöras mot 
användarna, övriga bibliotek och andra kommunala verksamheter. 
 

                                                 
83 SFS 1996:1596. 
84 Forslund, John Erik 2003. Om bibliotekets samverkan. Förslag till ändringar i bibliotekslagen , s. 111. 
85 Forslund 2003, s. 101-102. 
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4 Tidigare forskning  
 
Det finns många studier som de senaste åren ägnats vuxnas lärande i relation till folkbibliotek, 
bl.a. med anledning av att antalet studerande, däribland vuxenstuderande vuxit kraftigt. Vi har 
däremot haft svårt att hitta forskning som direkt berör samspel och samverkan vilket medför 
att vi använder oss av olika typer av studier i det här kapitlet. Det är dels tidigare forskning, 
dels andra arbeten såsom handböcker av pedagogisk-praktisk karaktär och andra skrifter 
baserade på lång erfararenhet från området. 

Avsnittet är uppdelat tematiskt. Vi börjar med det som rör samspelet med omvärlden, 
fortsätter med den pedagogiska rollen och avslutar med folkbibliotekets roll för lärande i 
relation till andra roller. Relativt stort utrymme ägnas Liv Lundströms studie om studie-
bibliotekarier eftersom deras arbetsuppgifter är direkt riktade till lärande på bibliotek. 

 

4.1 Samspel med omvärlden 
En av frågorna i Lundströms studie Studiebibliotekarien som pedagogisk resurs på 
folkbiblioteken var hur studiebibliotekarierna upplevde samarbetet med andra inblandade 
aktörer.86 De mest betydelsefulla aktörerna för studiebibliotekarierna var utbildnings-
anordnare, lärare, högskole- och skolbibliotekarier, övriga studiebibliotekarier och de 
studerande. Respondenterna i Lundströms studie upplevde stora problem i samarbetet med 
utbildningsanordnare särskilt vid kontaktknytande i inledningsskedet. Flera kände också att 
utbildningsanordnarna inte värdesätter samarbetet med undantag för Komvux. Problemen i 
kontaktskapandet kunde bero på att studiebibliotekarierna arbetar i en stor stad med många 
utbildningsanordnare och att det helt enkelt är svårt att lokalisera dem. Anledningen till att 
utbildningsanordnarna inte värdesätter samarbetet trodde man beror på okunskap. Man 
uppmärksammade att okunskapen gällde både bibliotekets resurser och studiebibliotekariens 
roll. 
 
Upplevelserna av hur samarbetet med lärarna fungerar var blandade. De som upplevde 
svårigheter menar att många lärare ännu inte fått upp ögonen för att samarbete gynnar båda 
parter. Istället tycktes de se kontakten med biblioteket/bibliotekarierna som en ytterligare 
pålaga i en redan ansträngd arbetssituation. Avseende samarbetet med högskolebibliotek 
efterlyste samtliga respondenter stärkt och utvecklat samarbete.  
 
Bristen på samarbete med högskolebibliotek är något som tas upp i en annan studie, Distans-
studenter och folkbibliotek av Eva von Knorring Aineström och Hanna Spieβ . Där konstaterar 
författarna utifrån en av fyra frågeställningar att ett bättre samarbete mellan högskolor-
/universitet och kommunbibliotek borde prioriteras högre av alla inblandade.87 Konstaterandet 
har sin grund i att det fanns ett missnöje med bibliotekets service vilket hängde samman med 
bibliotekariernas attityd till och hanteringen av fjärrlån. Det bör tilläggas att mer än hälften av 
informanterna var nöjda med biblioteksservicen. 88 
 

                                                 
86 Lundström Liv 2003. Studiebibliotekarien som pedagogisk resurs på folkbiblioteken, s. 32ff. 
87 von Knorring Aineström, Eva & Spiess, Hanna 2002. Distansstudenter och folkbibliotek, s. 59.  
88 von Knorring Aineström & Spiess 2002, s. 49. 
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En magisteruppsats som behandlar folkbibliotek i samverkan med andra aktörer är skriven av 
Åsa Söderlind och Eiwor Wikström. 89 Deras syfte var att göra en noggrann beskrivning av 
genomförandet av biblioteksprojektet och att titta på de olika aktörernas syften och mål med 
sin medverkan i projektet. Uppsatsen skrevs 1996 och är en utvärdering av ett projekt som 
bland annat finansierades av Statens Kulturråd. Ursprunget till samarbetsprojektet var bland 
annat nationalkampanjen ”Rädda biblioteket” som startades av författarförbundet i början av 
1990-talet. Ett av projektets övergripande syfte, som var viktigt för alla deltagande aktörer, 
var att samla erfarenheter inför framtida samarbeten. De kom fram till att aktörerna var 
överens om att när både tiden och ekonomin är knapp gäller det att genomföra det man vill 
med de möjligheter som står till buds. Att samarbeta, konstaterar de, är både praktiskt och 
ekonomiskt eftersom man kan utnyttja varandras resurser. Söderlind och Wikström kommer 
också fram till att projektet, som pågick på olika orter samtidigt, hade utformats och 
fungerade väldigt olika på varje ort trots gemensamma direktiv.90 
 
Jan-Olof Hellsten har på uppdrag av CFL gjort en studie omfattande 30 kommunbibliotek 
med syfte att identifiera olika roller som biblioteken fått i vuxenutbildningen. Resultatet av 
studien sammanfattas i titeln Gammal bildningsarena i nya kläder. Han menar att biblioteken 
gör det man alltid gjort: anpassat sig till en ny samhällssituation och en ny teknik. Biblioteken 
har tagit lite mer framträdande positioner gentemot utbildningsanordnarna än tidigare och har 
klarat att svara upp mot krav som den snabba utvecklingen ställt och ställer. Han konstaterar 
också att det växer fram två utbildningsarenor i kommunerna; den kommunala vuxen-
utbildningen och den som sker via bibliotek/lärcentrum. Skälen till det är, menar Hellsten, 
brist på utblick och kommunernas politiska och ekonomiska strukturer. Bibliotek och skolor 
är oftast organiserade i olika nämnder och har därmed olika budgetar. Brist på utblick kopplar 
Hellsten främst till dem som arbetar med vuxenutbildning. ”De som arbetar med vuxen-
utbildning är, precis som alla andra, inbäddade i sin vardag och sin miljö”. 91 Man ser sitt eget 
arbetsområde men tänker inte så mycket på andra verksamheter. 
 
I magisteruppsatsen ABM- En studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer av 
Anna-Lena Johansson beskrivs hur samarbetet mellan institutionerna upplevs av personer i 
chefsställning.92 Dessutom kartläggs genom en dokumentstudie vilka aktiviteter som görs 
inom samverkansområdet. Det framkommer i studien att informanterna kan se flera fördelar 
med att samarbeta. Bland annat nämns att det är stimulerande och kompetensutvecklande. Det 
framkom också att informanterna ansåg det gynna helhetsbilden av kulturarvet och därmed 
kunde förmedlingen effektiviseras och detta resulterade i finansiella vinster. Problem vid 
samarbetet mellan institutionerna var de inte lika överens om. Men framträdande negativa 
aspekter var organisatoriska olikheter och rädsla för att professionerna utarmas. 

4.2 Bibliotekets pedagogiska roll 
Motivet för de insatser som görs av folkbibliotek och andra aktörer runt aktuell målgrupp är 
att det skall stödja lärande. Av den anledningen är det relevant att ta upp lärande och aspekter 
på den pedagogiska rollen. 
 

                                                 
89 Söderlind, Åsa & Wikström, Eivor, 1996. Biblioteksprojektet- En utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan 
Arbetarnas bildningsförbund(ABF), Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Sveriges Författarförbund (SFF) och 
Folkbibliotek.  
90 Söderlind & Wikström 1996, s. 105ff. 
91 Hellsten, Jan-Olof 2004. Gammal bildningsarena i nya kläder, s. 6. 
92 Johansson, Anna-Lena 2003.  ABM – en studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. 
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Rundberg har i sin studie Folkbibliotekarien och det livslånga lärandet gjort en fallstudie. 
Den tycker vi är särskilt intressant eftersom hans och vårt ämne har tydliga beröringspunkter 
och att han använt samma metod som vi gör. Hans fallstudie gjordes på Nacka bibliotek, 
utifrån projektet Lärforum som är en integrerad del av biblioteket. Syftet med studien är att 
utifrån bibliotekariens perspektiv, med hjälp av intervjuer undersöka och fördjupa frågan om 
det livslånga lärandet och folkbibliotekarierollen. Rundberg konstaterar att bibliotekarierna i 
studien tycker att de har en självklar roll i det livslånga lärandet, som de kopplar till 
traditionen av folkbildning. Problemen som bibliotekarierna upplever handlar om tidsbrist och 
ett behov av kompetensutbildning inom databaskunskap och pedagogik. Rundberg diskuterar 
om inte bibliotekarier behöver ha ett mera processorienterat förhållningssätt mot studenter. 
Informanterna upplevde inte att Lärforum hade förändrat deras arbetsuppgifter. Dock 
konstaterar Rundberg att det uppstår en motsägelse eftersom flertalet av informanterna ansåg 
att i framtiden kommer folkbibliotekarierollen att bli alltmer pedagogisk. 93 
 
Den pedagogiska kompetensen togs också upp i Lundströms studie. Studiebibliotekariernas 
svar speglade uppfattningen att bibliotekariernas yrkesroll håller på att förändras generellt till 
ett mer pedagogiskt arbetssätt. Studiebibliotekarierna menade att de har ett övergripande 
ansvar för studerandefrågorna och en förmedlande och informerande funktion gentemot övrig 
personal. Lundströms respondenter strävade efter en uppsökande, rådgivande och hand-
ledande roll, men menade att detta inte alltid var möjligt. Tidsbrist angavs som orsak. Tids-
brist, jämsides med andra anledningar, var också ett problem för respondenterna i Rundbergs 
studie. Lundström undersökte också hur studiebibliotekarierna såg på sitt uppdrag i jämförelse 
med den traditionella folkbibliotekariens uppdrag. Meningarna var delade, några tyckte att det 
inte var någon större skillnad, medan andra ansåg att det var betydande skillnader. Flera 
respondenter menade att en av skillnaderna låg i att hålla sig ajour, bygga upp ny kunskap och 
förmedla den till övrig bibliotekspersonal. 
 
Liknande synpunkter framförs av Jannert när hon beskriver sin syn på studiebibliotekariens 
arbetsfält i Studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll.94 Hon menar att 
studiebibliotekarier bör ta ett särskilt ansvar för att ett pedagogiskt synsätt stärks och 
utvecklas i den egna verksamheten. Den pedagogiska diskussionen bör hållas levande genom 
seminarier, studiebesök och andra insatser. 
 
I magisteruppsatsen Bibliotekens roll i det livslånga lärandet av Marianne Larsson intervjuas 
de hon kallar otraditionella studenter och studien avser både användning av folkbibliotek och 
högskolebibliotek. Hon kommer fram till att icke-traditionella studenter inte utnyttjar 
biblioteket i den omfattning som vore möjligt och kanske önskvärd och att det råder 
kunskapsbrist hos studenterna om hur bibliotek skulle kunna utnyttjas.95.  
 
I en annan studie Grundvuxstuderande på Lilla Edets Folkbibliotek av Inger Andersson och 
Lena Peterson intervjuas vuxenstuderande på grundskolenivå om sitt förhållande till folk-
biblioteket.96 Förutom intervjuer användes också enkäter med ett 50-tal svarande. Andersson 
och Peterson undersökte bland annat på vilket sätt de vuxenstuderande använder biblioteket 
och hur biblioteket motsvarar deras behov. Resultaten visade att hälften använde biblioteket 
som studieplats och lika stor del brukade be personalen om hjälp. Utav de som ber om hjälp 

                                                 
93 Rundberg 2003, s. 66ff.  
94 Jannert 2001, s. 13. 
95 Larsson, Marianne 2002. Bibliotekets roll i det livslånga lärandet, s. 51. 
96 Andersson, Inger & Peterson, Lena 1997. Grundvuxstuderande på Lilla Edets folkbibliotek:En undersökning 
om vuxenstuderande på grundskolenivå och deras förhållande till folkbiblioteket. 
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var 97 % nöjda. Resultaten visade också att de studerande tyckte att en behaglig och 
välkomnande miljö i biblioteksrummet är viktig. Personalen upplevde de som engagerad och 
hjälpsam men kanske inte alltid så utåtriktad. Andra som intervjuades var personal på 
biblioteket och personal på skolan. Samarbetet dem emellan var inte särskilt omfattande. Det 
var lärarna som var aktiva i kontakterna. De som intervjuades från biblioteket menade att 
biblioteket har otillräckliga resurser för att möta behoven fullt ut. I den mån det går försöker 
man ställa upp med det som efterfrågas. Det visade sig också att lärare och bibliotekspersonal 
hade olika uppfattningar om hur eleverna klarar sina självstudier på biblioteket. Lärarna 
trodde att eleverna kunde mer än vad som var fallet. Uppsatsförfattarna menar att detta 
sannolikt beror på bristande kommunikation. 
 
Slutligen vill vi ta upp Louise Limbergs avhandling Att söka information för att lära: En 
studie av samspel mellan informationssökning och lärande. Den empiriska undersökningen 
genomfördes bland gymnasieelever i årskurs tre under tiden de gjorde ett omfattande 
fördjupningsarbete. Syftet var att utforska informationssökning genom att undersöka hur 
informationssökning och lärande samspelar. Hennes resultat visar en stor överensstämmelse 
mellan variationer av inlärningsresultat och variationer av uppfattningar om informations-
användning. De elever som hade bäst inlärningsresultat uppfattade information som något att 
förhålla sig kritisk till för att kunna göra egna bedömningar. De sökte struktur i informationen 
för att kunna få grepp om ämnet och olika infallsvinklar. Avhandlingens tema är ju inte 
undervisning i informationssökning men Limberg kommer in på ämnet när hon gör en över-
sikt av forskning och annat som rör informationsfärdigheter. Informationsfärdigheter inne-
håller aspekter såsom; vad består färdigheterna av? Hur kan undervisning i informations-
sökning läggas upp? Vilka effekter har användarundervisning? Enligt hennes sammanfattning 
finns det några gemensamma drag i litteraturen. 97 Informationssökning uppfattas som ett 
komplext fenomen som kräver ett antal delfärdigheter och det är mycket mer än att kunna 
formulera sökfrågor och hitta källor. Forskningen rekommenderar en nära integration mellan 
ämnesundervisningen och undervisning i informationsfärdigheter. 
 

4.3 Synen på folkbibliotekets roll 
Det är relevant att ta upp något av forskningen som rör folkbibliotekets roll och då särskilt se 
vad som sägs om utbildning och lärande. Bosse Jonssons studie rör svenska förhållanden 
medan Ragnar Audunsson kvantitativa studie utförts i Norge. Folkbiblioteksförhållandena är 
relativt lika i de nordiska länderna, vilket medför att den norska studien fyller en funktion för 
vår studie. 
 
Jonsson är folkbibliotekarie och har forskarbakgrund både i psykologi och pedagogik. Han 
har intresserat sig för folkbibliotekets verksamhet inom sina studier. I artikeln Folkbiblioteket 
i tiden – lokala beslutsfattares synsätt på folkbiblioteket diskuterar Jonsson sina resultat i en 
studie som han gjorde på uppdrag av Statens kulturråd.98 Fokus låg på lokala aktörers syn på 
folkbibliotek. I studien som omfattade nio kommuner intervjuades bibliotekscheferna och 
ordförandena i den nämnd som styrde folkbiblioteksverksamheten. I rangordningen av 
folkbibliotekets uppgift var de beslutsfattande överens om att litteraturförmedlingen är den 
viktigaste uppgiften. Sedan kom bibliotekets funktion som informationscentral. Trots att 
bibliotekets huvudmannaskap, finansiering, organisation, hjälpmedel, media och personalens 

                                                 
97 Limberg, Louise 2001. Att söka information för att lära: En studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande , s. 64. 
98 Jonsson, Bosse 1998. Folkbiblioteket i tiden: Lokala beslutsfattares synsätt på folkbiblioteket. 
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utbildningsnivå har förändrats under årens lopp ansåg beslutsfattarna inte att folkbibliotekets 
uppgifter har ändrats, samtidigt som man menade att det var viktigt för folkbiblioteket att 
följa med i samhällsförändringarna. 
 
Vad kom man fram till i den norska undersökningen Publikums, politikernes og 
bibliotekarenes bilder av Audunson? 99 Var litteraturförmedling viktigast även i den studien? 
Några kommentarer kan vara av intresse, även om det inte går att göra några direkta jäm-
förelser. I Audunsons studie kom förmedling av god litteratur på tredje plats. Allmänhet, 
politiker och bibliotekarier var eniga om de tre viktigaste uppgifterna: 1) Stödja formellt 
lärande, 2) Stödja livslångt lärande och 3) Förmedla god litteratur.100 Audunson ser 
biblioteksfunktionen i två dimensioner, dels vilka tjänster som produceras, t.ex. stödja 
formellt lärande, dels vilka samhälleliga motiv det finns för att ha och finansiera bibliotek. 
Exempel på det sistnämnda är att fungera demokratifrämjande, erbjuda meningsfull fritid, 
utbildning och folkbildning.  
 
Dimensionerna ska förstås på så sätt att t.ex. folkbildning i hög grad hänger samman med 
skönlitteratur och fritidsläsning, men också lokalt kulturcenter. Audunsons resultat visar att de 
tillfrågade menade att både utbildning och folkbildning är viktigt. Han resonerar om troliga 
orsaker till att förväntningarna om att utbildnings- och kulturfunktionen skulle ha tappat i 
betydelse jämfört med mer nyttobetonade funktioner, t.ex. formellt lärande, inte slog in. 
Istället har bildningsfunktionen fått stor uppslutning hos alla tillfrågade även om den inte är 
lika hög hos allmänheten. Författaren menar att förklaringen till resultaten är att de som svarat 
ser utbildning och bildning i harmoni med varandra eller så har man ett dubbelt förhållande 
till folkbibliotek. Det skall vara både instrumentellt, nyttigt i förhållande till utbildning 
samtidigt som det ska främja bildningssträvanden. 101  
 
I Jonssons studie var den största skillnaden hur beslutsfattarna formulerade sig om biblioteks-
verksamheten. Bibliotekscheferna talade utifrån sin yrkesroll. Medan politikerna använde sig 
av politiskt ideologisk terminologi. Jonsson menar att politikernas svar färgades av att de 
befinner sig långt från verksamheten. Många ansåg att det heller inte fanns någon anledning 
för dem att fördjupa sig i biblioteksfrågor, det finns anställda som fattar besluten. 102 Det 
synsättet stämmer väl med Audunsons resonemang i den ovan refererade studien då han 
skriver att biblioteken för en anonym tillvaro, långt ner på den politiska dagordningen. Ett av 
resultaten i den norska studien var att hälften av politikerna och en majoritet av 
bibliotekarierna ansåg att bibliotek berör många politikerområden och att en sektors-
övergripande organisatorisk placering därför är lämplig. 
 
Jonsson har senare skrivit en avhandling, Medborgaren och marknaden, om folkbibliotekets 
pedagogiska diskurs där det konstateras att folkbiblioteket är en samhällsinstitution som 
skapar förutsättningar för lärande. Den pedagogiska diskursen budskap är att individerna 
själva skall fostra sig till ansvarsfulla medborgare. Folkbiblioteket personifierar de 
demokratiska värdena, eftersom den ger individen fri tillgång till kunskap och information. 103 
 

                                                 
99 Audunson, Ragnar 2001. Folkebiblotekenes rolle i  en digital framtid: Publikums, politikerns og 
bibliotekarenes bilder.  
100 Audunson 2001, s. 213f. 
101 Audunson 2001, s. 217. 
102 Jonsson 1998, s. 14. 
103 Jonsson, Bosse 2003. Medborgaren och marknaden: Pedagogisk diskurs för folkbibliotek , s. 195f. 
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5 Teoretisk ram  
 
I vår teoretiska ram kommer vi att presentera tankar och teorier som är relevanta för vår 
studie. I avsnitt 3.5 använde vi en bild som illustrerar vårt sätt att tänka om samspelet runt 
vuxnas lärande. 
 
Utgångspunkten för uppsatsen är vuxnas lärande, som i viss mån hänger samman med 
livslångt lärande. Med anledning av det presenterar vi Kjell Rubensons syn på livslångt 
lärande och dess skiftande innebörd över tid. Detta perspektiv använder vi för att belysa hur 
synen på lärandet presenteras i vårt material. 
 
Runt företeelsen stöd till vuxnas lärande finns ett antal involverade aktörer som mellan sig har 
olika starka band eller inga alls. För att klargöra problematiken med samverkan och varför 
samverkan som arbetsform är viktigt presenterar vi Berth Danermarks och Christian 
Kullbergs syn på detta. Båda är verksamma vid Örebro Universitet i sociologi, Berth 
Danermark som professor. Mycket av samspelet sker idag i projektform. Därför tar vi även 
upp olika förhållningssätt till arbete i projekt. 
 
Vi har folkbiblioteket och dess samspel med andra aktörer runt vuxnas lärande som huvud-
fokus och presenterar därför Dorte Skot-Hansens och Marianne Andersons modell av 
folkbibliotekets roller och uppgifter. Vi använder modellen för att diskutera och belysa hur 
folkbibliotekens roll kan skifta utifrån behov i det omgivande samhället. 
 
Slutligen tar vi i det här avsnittet upp samarbete mellan bibliotek och skola. Här använder vi 
texter av David V Loertscher och Louise Limberg. Utgångspunkten är de systematiserade 
nivåer eller taxonomier, introducerade av Loertscher, som utarbetats för att beskriva och 
diskutera skolbibliotekets grad av delaktighet i undervisningen. Loertschers fokus är 
visserligen skolbibliotek men vi menar att delar av hans forskning har bäring även när det 
gäller resonemang om vilken roll samverkan mellan folkbibliotek och skola har för stödet till 
vuxenstuderande. 

5.1 Begreppet livslångt lärande 
Livslångt lärande är ett vagt och tänjbart begrepp och kan därmed användas i de mest skilda 
sammanhang och ha många olika innebörder. Enligt Skolverkets häfte Det livslånga och 
livsvida lärandet är det karaktäristiskt att se lärandet som en process som pågår hela livet.104 
De menar att begreppet är tvådimensionellt. Förutom att sträcka sig över alla åldersgrupper 
innefattar det också alla former av lärande. Lärandet kan ske i formella, ickeformella och 
informella miljöer. Rubenson, professor i pedagogik vid Linköpings Universitet, menar att 
under årens lopp har begreppet reflekterat olika roller och relationer mellan staten, det civila 
samhället och marknaden.  105 När begreppet myntades i slutet av 1960-talet var det andra 
krafter och ideologier som var framträdande. Det var UNESCO som introducerade begreppet 
för att starta debatt om strukturen på utbildning. Det som var viktigt då var bland annat att det 
skulle skapas möjligheter för återkommande studier. Enligt Rubenson hade begreppet då en 
stark anknytning till det civila samhället. När begreppet återkom under 1980-talet var det i en 
annan kontext och i annan form. Debatten om det livslånga lärandet utgick främst från 
ekonomiska intressen. Innebörden av begreppet idag har förutom marknadens intresse även 
                                                 
104 Skolverket 1999, s.18f. 
105 Rubenson, Kjell 2001. Lifelong Learning for All: Challenges and Limitations of Public Policy, s. 29-39.  



 

 30 

synliggjort staten och ansvaret för individen. 106 Detta beror på marknadens misslyckande att 
få alla människor att fullt ut delta i samhället, har uppmärksammats i debatten. 
 
Problemet som Rubenson såg 2001 var att en förskjutning av ansvar hade skett. För-
verkligandet av det livslånga lärandet är beroende av individens motivation och förmåga att 
söka upp och ta till sig de möjligheter som ges. Rubensson anser att det finns en risk att 
samhällets ansvar glöms bort om fokus läggs på individen. Man bör istället uppmärksamma 
statens ansvar och poängtera att genomförandet av det livslånga lärandet är beroende av en 
mängd olika aktörer från alla delar av samhället.107  
 

5.2 Samverkan 
Den breddade synen på lärande har inneburit att de traditionella gränserna mellan politik-
områdena inte räcker till. Lärandet tillhör inte längre bara utbildningssektorn, utan även andra 
sektorer blir inblandade. Att samverka över myndighetsgränser har förekommit tidigare, det 
som är nytt är att de olika aktörerna idag inte kan välja att samarbeta utan är mer eller mindre 
tvungna till det. Danermark och Kullberg anser att ett viktigt inslag i dagens samhälls-
processor är de nya arbetsformerna. Dessa olika arbetsformer har inte någon enhetlig struktur, 
men går alla ut på samverkan. I boken Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform pekar 
Danermark och Kullberg på några av de samhällstendenser som påverkat behovet av nya 
arbetsformer.108 De menar att decentralisering, utlokaliserandet av beslutsfattande och 
renodling av verksamheter är några orsaker till utvecklingen. Författarna påpekar att dessa 
samhällsprocesser leder till en helt ny typ av beroendeförhållande mellan de olika aktörerna. 
 
I dokument och offentliga handlingar som styr offentliga verksamheter finns oftast direktiv 
om samverkan mellan olika aktörer. Denna form av samverkansinitiativ kan sägas ha ett 
ovanifrån perspektiv enligt Danermark. 109 Anledningen till dessa beslut om samverkan är att 
man ser en möjlighet i att kunna bedriva verksamheten effektivare, billigare och bättre. För att 
klara av att utföra sina åtaganden blir verksamheterna inom kommunen tvungna att 
samverka.110 Samverkansinitiativ kan även komma underifrån. Men är då mera beroende av 
idéer och initiativ från enskilda personer. Ordet samverkan kan uppfattas olika av olika 
människor. Samverkan kan vara både positivt och negativt laddat. I boken  Samverkan - 
himmel eller helvete?, som bygger på författarens erfarenheter och tankar, redogörs för flera 
olika aspekter på samverkan. 
 
Positiva aspekter på samverkan kan vara: 

• Möjlighet till att lära sig nya saker 
• Möjlighet att ge andra del av sina kunskaper och erfarenheter 
• Möjlighet till utveckling av verksamheten 

 
Negativa aspekter kan vara:  

• Oroande, en förändring mot det okända 
• Oklara uppgifter och oklarheter i syftet med samverkan 
• Tar tid från det dagliga arbetet111 
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Danermark poängterar att det är en myt att många samverkansprojekt misslyckas på grund av 
personkemin mellan samarbetsparterna. Istället menar han att problemet ofta ligger i att 
förutsättningarna för samverkansprocessen inte har diskuterats innan den startar. Han menar 
att det finns tre grundläggande faktorer som påverkar samverkan. Dessa är: 
 

• Kunskaps- och förklaringsmodeller (olika synsätt/perspektiv) 
I samverkan möts olika yrkesgrupper som företräder olika kunskapsområden och  
teoretiska modeller. Det medför ofta helt olika synsätt och perspektiv och man talar 
olika  språk. Samverkan kan komma att handla om prestige, makt och inflytande 
istället för  positiva aspekter som upplevs som stimulerande, intressanta och lärorika. 

• Organisatoriska förhållanden 
Organisationstillhörighet och organisatoriska förhållanden påverkar samverkan. Vid 
samverkan kan det vara svårt att fatta gemensamma beslut eftersom samverkan ofta 
sker mellan personer med olika beslutsbefogenheter. Samverkan påverkas också av 
graden av politisk styrning. 

• Regelverk som styr verksamheten 
Både individer och organisationer är styrda av regelverk i form av lagar och 
förordningar, anvisningar och direktiv. I samverkan möts personer med olika typer av 
ansvar vilket leder till ojämlika roller. 112  

 
Danermark anser att det nästan aldrig är den enskilde medarbetarens fel att problem uppstår. 
Han menar att orsaken till att samverkansprojekt misslyckas ligger i planeringen och 
skapandet av förutsättningar. Ledningen i organisationen, anser han, måste först skapa 
centrala förutsättningar för samverkan och kartlägga de förutsättningar som finns. 
Förutsättningar för ett lyckat samverkansprojekt är enligt författaren bland annat: 
 

- en tydlig och klar ledning 

- ett klart uttalat mål 

- tillräckliga resurser 

- skillnader mellan de medverkande vad gäller synsätt, organisation och regelverk har 
identifierats113 

Danermark menar att man bör se samverkansprocessen som en lärandeprocess där frågan om 
makt, inflytande och känslor spelar stor roll. För ett lyckat samverkansprojekt krävs alltså att 
parterna lär känna varandras synsätt och att man kommunicerar kring dem. En lyckad sam-
verkan kan enligt författaren leda till ökad kompetens, ökad tillfredställelse med arbetet och 
ökad effektivitet. Syftet med att samverka är oftast alltså att lösa problem, men enligt 
Danermark och Kullberg måste man vara medveten om att samverkan också genererar 
problem. Problem som man tidigare inte har brottats med. Samverkan sker idag ofta i 
projektform. Specifikt för samverkansprojekt är att olika aktörer är inblandade vilket ofta 
leder till koordinationsproblem. Danermark och Kullberg anser att uppmärksamheten oftast är 
riktad mot organisatoriska problem, men att det även är viktigt att studera hur den enskilde 
aktören agerar och uppfattar sin roll under samverkansprojektets gång.114  
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5.3 Samverkansprojekt 
I antologin Projektets paradoxer diskuteras fenomenet projekt. De förekommer överallt i 
olika branscher och verksamheter. Projekt brukar definieras som en avgränsad, målinriktad 
och tidsbestämd verksamhet för att förändra en situation till något bättre.115 Företeelsen 
beskrivs ofta som något positivt och utvecklande och är laddat med förväntningar om idé-
rikedom, förnyelse och förändring.116 Det är därför vanligt med projekt vid t.ex. metod-
utveckling. Hur startar då projekt? ”Det uttalade syftet med många offentliga projekt är ofta 
att man vill lösa ett samhälleligt problem eller att tillgodose ett behov”. 117 Luftiga och slag-
kraftiga formuleringar för att beskriva idén/idéerna är vanliga.118 Kerstin Sahlin-Andersson 
menar i antologin att det kan vara svårt att säga hur projekt initieras. Hon menar att projekt 
ofta formas utifrån att man kopplar ihop en lösning med ett problem man haft kanske sedan 
lång tid. Hon kallar det en lösningsdriven process, det är lösningen som utgör projektets 
definition eller grundläggande idé.119 Lösningen kan t.ex. vara finansieringsmöjlighet eller en 
attraktiv förebild. Ibland finns en grundförutsättning i form av politiska åtaganden. I ett av 
bidragen i antologin Projektens visioner och verkligheter av Carina Sjöholm, redogörs för den 
studie hon har gjort av två olika kulturprojekt.120 Den ena utspelade sig i biblioteksvärlden 
och utgjordes av en satsning på arbetsplatsbibliotek. Båda projekten, det ena i mitten av 80-
talet respektive 88-91 var sprungna ur kommunpolitiska åtagandena. 
 
Det ideala förloppet i ett projekt kan enligt Sahlin-Andersson beskrivas så här: 

• mål, ett klart och tydligt mål leder processen 
• medel, alternativa handlingsvägar utformas 
• värdering, alternativen utvärderas 
• val och genomförande, det alternativ som bäst svarar mot målet väljs121 

 
I verkligheten är det sällan som projekt rullar på enligt ovan. Tvärtom, verkligheten är oftast 
betydligt mer komplicerad, problem uppstår både i och kring projektet. Kompromisser, 
ändrade planer, improvisationer och förnyelse är mer regel än undantag. Sahlin-Andersson 
menar att det är nödvändigt att se förutsättningar, mål och utvärderingskriterier som 
preliminära. Genom att experimentera med nya handlingsvägar kan de medverkande 
uppmärksamma nya sammanhang, och utveckla nya sätt att arbeta.122 Hon menar därför att 
projekt bör betraktas som experiment och lärande istället för ett idealt rationellt förlopp. 
 
Vad är det som kännetecknar projekt som inte utvecklas som planerat? De båda kultur-
projekten som nämndes ovan varav det ena utspelade sig i biblioteksvärlden, fick en hel del 
problem. Enligt Sjöholm skilde sig parternas sätt att se på både verksamhetens mål och 
projektens syfte. Föreställningarna om verkligheten var inte en utan flera och man hade gått in 
i projekten med skilda förväntningar och förutsättningar och med helt skilda språk. Här finns 
klara paralleller till Danermark när han talar om kunskaps- och förklaringsmodeller, 
organisatoriska förhållanden och regelverk som påverkar utfallet av samverkansprojekt. 
 

                                                 
115 Sahlin, Ingrid 1996. Projektets paradoxer, s. 240. 
116 Sahlin 1996,  s. 87.  
117 Sahlin-Andersson, Kerstin 1996. Är projekt styrbara?,  s.121. 
118 Sahlin-Andersson 1996, s.123. 
119 Sahlin-Andersson 1996, s.122. 
120 Sjöholm, Carina 1996. Projektens visioner och verkligheter, s. 179ff. 
121 Sahlin-Andersson 1996, s. 122. 
122 Sahlin-Andersson 1996, s.137. 
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I sin bok Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik123 för Jesper 
Blomberg fram vad han kallar en dynamisk projektmodell som tar hänsyn både till strukturer 
och individer. Modellen förutsätter inte en opåverkbar struktur eller kultur och heller inte helt 
fria självständiga individer. Teorier som fokuserar strukturer i hög grad eller individualistiska 
förklaringsmodeller räcker inte, menar Blomberg, för att förklara och hantera förändringar, 
dynamik eller variationer i empirin, t.ex. i projekt. Den modell som förs fram utgår, enligt 
Blomberg  från ett mikrosociologiskt perspektiv och omfattar en detaljerad beskrivning av hur 
människor tänker och agerar och hur de interagerar med andra.  
 

5.4 Folkbibliotekets roll 
Anderson och Skot-Hansen genomförde under 1993 en studie av de danska folkbiblioteken. 
Studien gjordes med både kvalitativa och kvantitativa metoder och analysen av materialet 
delades upp i tre olika delar.124 Den första var en analys av folkbibliotekets roll i tre olika 
samhällen, Landsbygdskommunen, Centralorten och Stadsdelen. De andra delarna i studien 
handlade dels om bibliotekets synlighet i det kommunala systemet och om bibliotekets roll nu 
och i framtiden. I studien användes nedanstående analysmodell som illustrerar 
folkbibliotekets fyra huvudfunktioner och hur dessa överlappar varandra. 

 
Figur 2. Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling  ur Anderson och Skot- Hansen 1994  
 
Kulturellt centrum: Biblioteket som ramen för kulturell och konstnärlig upplevelse. 
Biblioteket kan ordna aktiviteter för barn och vuxna, ofta genom att knyta kontakter i det 
lokala samhället. Ett sätt att synliggöra biblioteket genom utställningar, verkstäder m.m.  
 

                                                 
123 Blomberg, Jesper 2003. Projektorganisation-kritiska analyser av projektprat och praktik . 
124 Anderson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte 1994. Det lokale biblioteket - afvikling eller udvikling, s. 16f. 
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Kunskapscentrum: Biblioteket som ramen för utbildning och information. Detta kan handla 
om att skapa studieplatser på biblioteket, ha nära samarbete med skolbibliotek, ordna 
sökverkstäder. Problemet är bibliotekets begränsade kapacitet och vilket ansvar biblioteket 
har mot studenterna. Studenterna är ofta krävande och dominerande användare som tar 
mycket tid ifrån andra användare. 
 
Informationscentrum: Biblioteket som ramen för information till allmänheten och till den 
målmedvetna användaren, kommunalt informations och kommunikationscenter. Kan uppnås 
genom referensservice, tillgång till Internet, turistservice, samhällsinformation m.m. 
 
Socialt centrum: Biblioteket som ramen för det vardagliga sociala livet. Detta kan handla om 
uppsökande verksamheter, biblioteket som mötesplats, tidskriftsrum, talböcker, rådgivning 
m.m.125 126 
 
Dessa funktioner är inte skilda åt utan går in i varandra. Men däremot kan olika bibliotek 
välja att prioritera olika aspekter av biblioteksverksamheten. Hur man prioriterar beror på det 
omgivande samhället och initiativ från personalen.  
 
Det framkom i analysen att de tre olika biblioteken hade valt att profilerat sig olika mot det 
lokala samhällets behov. Landsbygdsbiblioteket hade karaktären av ett kulturcentrum, som 
förmedlare av den lokala kulturen. Det stora provinsbiblioteket hade många förpliktelser och 
var en del i det nätverk som omger stadens kultur, information och arbetsliv. Provins-
biblioteket arrangerade många olika slags aktiviteter i samarbete med kommunen. De 
samarbetade också mycket med utbildningsinstitutionerna på orten. Storstadsbiblioteket 
vände sin verksamhet mer åt det sociala området. Stadsdelsbiblioteket anpassade sin 
verksamhet till den mångkulturella situationen i det omgivande samhället.127  
 
Skot-Hansen menar i artikeln ”The Local Library”-a Study of the Public Library Profile and 
its Local Roots in Denmark att när folkbiblioteken överfördes till den kommunala 
administrationen blev det viktigt att bli synligt i det lokala samhället. Detta anser hon öppnade 
vägen för större olikheter i bibliotekssystemen i Danmark och folkbiblioteken fick en 
möjlighet att skapa sin egen lokala identitet. 
 
I Andersons och Skot-Hansens studie av de danska biblioteken framkom att biblioteks-
personalen ansåg att utåtriktat samarbete har positiva effekter på verksamheten. Bland annat 
gör det biblioteket synligt för befolkningen som medverkar till ett ökat antal brukare. 
Dessutom menade de att biblioteket genom samarbete får större insikt i brukarnas behov och 
de kan därmed bli mer brukarorienterade. Vissa ansåg också att samarbete ledde till mera 
resurser eftersom de blir synliga för politikerna.128 
 

5.5 Samverkan bibliotek och skola 
Omfattande forskning har bedrivits om informationssökning i inlärningskontexter, där 
processerna studerats utifrån de lärandes perspektiv. 129 Ofta studerade grupper är elever på 

                                                 
125 Anderson & Skot-Hansen 1994, s. 19. 
126 Skot-Hansen, Dorte 1996. ”The Local Library” – a study of the Public LibraryProfile and its Local Roots in 
Denmmark  , s. 2. 
127 Skot-Hansen 1996, s. 4. 
128 Anderson & Skot-Hansen 1994, s. 243f. 
129 Till exempel Kuhlthau, Pitts och Limberg.  
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grundskola och ungdomsstuderande upp till gymnasienivå, vilkas behov av information för 
studier tillgodoses delvis av skolbibliotek. Skolbibliotek och vilken roll de kan spela i under-
visningen har studerats under lång tid av bland andra den amerikanska professorn David V 
Loertscher. De vuxenstuderande har inte studerats lika ingående som ungdomsstuderande när 
det gäller informationsbehov och biblioteksvanor.130 Så, trots att hans idéer och tankar berör 
skolbibliotek, tar vi upp dem här eftersom de har relevans också för oss. 
 
De grundläggande pedagogiska idéerna i USA och Sverige överensstämmer relativt väl. I 
USA liksom i Sverige tillämpas ett undersökande arbetssätt i undervisningen och biblioteket 
kan sägas utgöra en viktig del för att förverkliga en sådan undervisningsform. Loertscher 
redogör i sin bok Taxonomies of the School Library Mediaprogram för det som han ser som 
fundament i skolbibliotek.131 Bokens titel anspelar på de vetenskapligt systematiserade nivåer, 
taxonomier, som speglar olika gruppers perspektiv avseende deras relation till skolbibliotek. 
De elva nivåerna placeras i principen av under- och överordning men alla nivåerna är 
acceptabla att befinna sig i. Nivåerna går i en glidande skala från en passiv roll för 
skolbiblioteket till en integrerad del i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. 
Loertscher har formulerat taxonomier ur flera perspektiv: bibliotekariens, lärarens, elevens 
och skolledningens där mönstret är detsamma, från passiv till alltmer aktiv användning av 
skolbiblioteket. 
 
Limberg är en av de som förmedlat Loertschers idéer i Sverige. I Skolbibliotek för kunsk ap 
och skapande gör hon en grövre förenklad analys i fyra steg som vi presenterar nedan, liksom 
Loertschers taxonomi ur ett skolledarperspektiv. 132 133  
 
Biblioteket som lagerlokal. Biblioteket spelar ingen större roll för undervisningen. På denna 
nivå ligger mycket av det traditionella biblioteksarbetet. Användarna söker själva efter 
relevant material i bibliotekets katalog. För skolledare spelar biblioteket en undanskymd 
roll.134  
 
Sporadisk användning av biblioteket . Det förekommer undervisning i bibliotekskunskap. 
Elever blir skickade till biblioteket utan förvarning till bibliotekarien. Ibland har eleverna 
möjlighet till att få hjälp. Skolledaren ser biblioteket som mediacenter och som en egen 
oberoende enhet. Skolledningen tar ansvar för att biblioteket får tillräckliga resurser för att 
kunna hålla hög standard på sitt utbud. Organisationen beskrivs som kraftfull och vital. Något 
direkt samarbete med lärarna förekommer inte.135 
 
Strukturerad planering, biblioteket integreras i undervisningen. Problembaserat 
undervisningssätt tillämpas. Biblioteket blir ett redskap till att stimulera en undersöknings-
process. Lärare och bibliotekarier planerar tillsammans. Kräver ett aktivt stöd från skol-
ledningen. Skolledaren ser biblioteket som integrerat mediecenter i skolverksamheten. 
Skolledningen uppmuntrar och förutsätter att biblioteket används av både lärare och elever. 
Man samordnar inköp av material till undervisningen och till biblioteket. Skolledningen 
förväntar sig gemensam planering lärare – bibliotekarier och skapar förutsättningar så att 

                                                 
130 Berglund, Höglund &, No wé 2002, s. 1.  
131 Loertscher, David V 1988. Taxonomies of the School Library Mediaprogram 
132 Limberg, Louise 1990. Skolbibliotek för kunskap och skapande: Ett idé- och servicematerial för lärare och 
bibliotekarier om biblioteket i undervisningen, s. 82-84. 
133 Loertscher 1988, s. 46. 
134 Loertscher 1988, s. 48. 
135 Loertscher 1988, s. 48. 
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lärare och bibliotekarier får möjligheter att utveckla sina gemensamma arbetsformer.136 
 
Pedagogiskt utvecklingsarbete. Bibliotekarier och övrig pedagogisk personal arbetar 
gemensamt med utvecklings- och förändringsarbete. Arbetet kräver ett starkt stöd från 
skolledningen. 137 Skolledaren ser det som naturligt att bibliotekarierna deltar i den långsiktiga 
pedagogiska planeringen. Det medför att det finns en framförhållning och beredskap för 
förändringar i bibliotekets medieutbud.138  
 
Det är viktigt att komma ihåg, menar Limberg, att alla nivåerna är acceptabla och nödvändiga 
men först på de högre nivåerna kan biblioteket spela en avgörande roll för undervisnings-
kvalitén. På den högsta nivån menar Limberg, lär sig eleven att använda information på ett 
intelligent sätt som kan komma till nytta även i det privata och yrkesverksamma livet.139 

                                                 
136 Loertscher 1988, s. 48f. 
137 Limberg 1990, s. 82-84. 
138 Loertscher 1988, s. 49. 
139 Limberg 1990, s. 84. 
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6 Resultat och analys 
 
Kapitlet startar med en presentation av vårt fall och i vilket sammanhang det hör hemma. 
Sedan följer en presentation av våra informanter. Därefter presenteras resultatet indelat efter 
våra frågeställningar. Informanternas svar reflekteras mot dels dokument och mot 
teoriavsnittet och delvis tidigare forskning.  
 

6.1 Presentation av vårt fall och kontext 
Vårt studieobjekt utgörs av Linköpings stadsbiblioteks arbete med stödet till vuxnas lärande. 
Antalet årsarbetare på biblioteket är 39 stycken. (Motsvarar ungefär heltidstjänster)140 
Samtliga som arbetar på biblioteket kommer i kontakt med vuxenstuderande, men det är tre 
av bibliotekarierna som arbetar mest med målgruppen. Biblioteket är kommunens största; här 
finns 110 läsplatser, 40 publika datorer, grupprum och en hörsal för 105 platser. År 2000 
flyttade biblioteket in i nybyggda lokaler efter en brand 1996. Utöver huvudbiblioteket finns 
nio filialer. Stadsbiblioteket finns i samma hus, kallat Stifts- och landsbiblioteket, som 
stiftsbiblioteket, informationskontoret, stadsarkivet, länsbiblioteket och ett café.141 
 
Antalet studerande ökade i Linköping precis som i övriga landet i samband med Kunskaps-
lyftets (statens storsatsning på vuxenutbildning) införande 1997. Satsningen upphörde efter 
fem år och sedan 2002 samordnas vuxenutbildningen i Linköping av Kunskapstorget. 
Kunskapstorget har i dagsläget avtal med 16 olika utbildningsanordnare som utför 
vuxenutbildningen.  
 
År 2002 sökte stadsbiblioteket tillsammans med andra kommunala företrädare, medel ur 
statens infrastruktursatsning för vuxnas lärande. Pengarna, som räckte mindre än ett år, från 
hösten 2002 till våren 2003, användes för att göra en elektronisk biblioteksguide. Biblioteks-
guiden utformades i samråd med lärare och elever från utbildningsanordnare som har avtal 
med Kunskapstorget. 
 
Med guiden som utgångspunkt, har man utformat informationssökningskurser som vänder sig 
till de vuxenstuderande. Sedan 2003 har biblioteket och Kunskapstorget ett formellt avtal om 
metodkurser i informations- och litteratursökning för vuxenstuderande. I avtalet ingår 
baskurser och fördjupningskurs i informationssökning samt bibliotekskunskap för SFI, 
svenska för invandrare. Varje kurs är tre timmar lång och ges när man fått mellan sju och tolv 
anmälningar. Under 2004 omfattar uppdraget maximalt 100 dagskurser. Biblioteket ansvarar 
för rekryteringen av deltagare till utbildningen. 
 
Våra intervjuer kom att handla mycket om Kunskapstorget och de utbildningsanordnare som 
har avtal med Kunskapstorget eftersom de är viktiga samarbetspartner till biblioteket. De har 
därför en mycket framträdande plats i vårt empiriska material. Andra aktörer runt biblioteket 
är länsbiblioteket, universitetsbiblioteket och några till. 
 
För att sätta in Linköpings stadsbibliotek i sin kontext följer här lite översiktlig information 
om kommunen, Kunskapstorget, regionförbundet och länet. 
                                                 
140 Bibliotekarie A 040812  
141 Stadsbiblioteket Linköping  
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I länet finns 13 kommuner. Linköping och Norrköping är de största. Utbildningsnivån i länet 
följer riksgenomsnittet. Branschstrukturen i stort följer övriga Sverige.142 
 
I Linköping, som är landets femte största kommun, finns 136.000 invånare. Borgmästaren 
kallar det liten storstad när hon ska beskriva stan för i en tidning riktad till nyinflyttade 
linköpingsbor.143 
 
Linköpings Universitet har funnits sedan 1975 och har idag 25 000 studenter. Utbildnings-
nivån, för båda könen, är något högre i Linköping än i övriga Östergötland. Till exempel är 
andelen med längre högskolestudier 23% bland gruppen vuxna kvinnor 20-64 år i Linköping 
vilket är sex procentenheter högre än för hela regionen. 144 
 
Kunskapstorget har samordnings- och utvecklingsansvar för vuxenutbildningen i kommunen.  
Cirka 4000 elever deltar i utbildning. 145 
 
Socialdemokraterna och Centern regerar gemensamt i Linköping under namnet Folkrörelse-
alliansen.  
 
I kommunen finns förutom myndighetsnämnder (t.ex. socialnämnden) även sex beställar-
nämnder.146 Två av dessa är bildningsnämnden, dit vuxenutbildningen hör, och kultur- och 
fritidsnämnden, dit biblioteken hör. Man har en så kallad beställar-utförar-modell genom att 
nämnderna tillsammans med tjänstemän på kommunledningskontoret handlar upp de 
verksamheter kommunfullmäktige beslutat om. Syftet med modellen är att tydliggöra och 
särskilja ansvaret för uppgifterna. För vuxenutbildningen innebär detta att politikerna i 
bildningsnämnden beslutar om omfattning av och inriktning på utbildningen och sedan är det 
Kunskapstorgets sak att få ihop helheten. 147 Kunskapstorget har som tidigare nämnts avtal 
med 16 olika utbildningsanordnare/utförare. De varierar storlek från motsvarande 15 heltids-
studerande till 1000 heltidsstuderande. Utförarna är både privata och offentliga och utgörs av 
kommunala gymnasieskolor (komvux), utbildningsföretag och bildningsförbund. Största 
utbildningsanordnaren är komvux. Kunskapstorget arbetar med ettårsavtal med utförarna 
enligt lagen om offentlig upphandling med en avtalskonstruktion som gör det möjligt att 
planera på lite längre sikt än ett år.148 
 
Biblioteken hör till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för 
allmänkulturell verksamhet, kulturskola, museiverksamhet, Gamla Linköping, teater-
verksamhet, arrangemang, föreningsbidrag, fritids- idrotts- och friluftsanläggningar m.m. 149 
 
Både utbildning, fritid och kultur finns med när kommunen hälsar nyinflyttade välkomna i 
tidningen Nyinflyttad. Välkommen till Linköping. I den 24-sidiga tidningen presenteras 
kommunen, jämsides med annat material, med rubriker som näringslivskommunen, 
barnomsorgskommunen, framtidskommunen o.s.v. Det är sammanlagt elva olika rubriker 
med ”kommunen” som andraled i ordet. Utbildningskommunen presenteras med rubriken 
                                                 
142 Regionfakta Östergötland. 
143 Nyinflyttad. Välkommen till Linköping. 
144 Regionfakta Östergötland.  
145 Dialog nr 1 2004 s. 25. 
146 Nyinflyttad. Välkommen till Linköping, s. 16.  
147 Dialog nr 1 2004, s. 25. 
148 Intervju med Rektorn 040505. 
149 Linköpings kommun Välkommen till Kultur- och fritid. 
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”Från sexårs till doktorandtjänst”. 150 Betoningen i texten ligger på Linköpings universitet. 
Vuxenutbildning nämns inte. En annan rubrik är Kulturkommunen. 151 Här presenteras 
kommunens kulturskola, teater, museer och konst. Biblioteket nämns inte. Bibliotek återfinns 
heller inte under rubriken Fritidskommunen, utan här dominerar ishockey och skateboard.152  
 
Vuxenutbildning uppmärksammas däremot i en annan av kommunens tidningar Dialog från 
2004. Tidningen omfattar 36 sidor och har ett brett innehåll. Några rubriker lyder: Skolans 
organisation blir tydligare, Familjecentralen i Lambohov, Kris i familjen, Integrationssidor, 
Cykelsida och Myndighetsinformation. En annan rubrik i innehållsförteckningen lyder: Hur är 
det att vuxenstudera? Reportaget omfattar två sidor och har överskriften: ”Följ med på 
kunskapsresan. Det är aldrig för sent att börja studera”. Innehållet bygger på intervjuer med 
tre kvinnliga vuxenstuderande som går utbildningen Virtuell design & kommunikationsdesign 
hos en av de privata företagen som har avtal med Kunskapstorget. Eleverna uttalar sig 
entusiastiskt om utbildningen och menar att dagens vuxenutbildning är något helt annat än 
Komvux som man menar har dålig klang. I reportaget finns en faktaruta om Kunskapstorget 
och en kort intervju med dess rektor.153 
 
Vi lämnar Kunskapstorget tillfälligt och avslutar den översiktliga presentationen med ett 
avsnitt om regionförbundet Östsam och om Länsbibliotek Östergötland. 
 
Länets 13 kommuner samt landstinget är medlemmar i regionförbundet Östsam vars uppgift 
är att hantera regionens gemensamma frågor. Östsams uppgift är att verka för en ekonomisk, 
social och kulturell utveckling av Östergötland. Regionförbundets arbetar med fyra olika 
verksamhetsprogram 
 

- Livslångt lärande 
- Kommunikationer 
- Kultur, folkbildning, natur och fritid 
- Näringslivsutveckling154 

 
I verksamhetsprogrammet skriver man att Östsams ambition är att skapa gemensamma arenor 
för olika perspektiv på livslångt lärande. I programmet nämns folkbildning, folkhögskolor och 
att ta tillvara den resurs som Länsbibliotek Östergötland utgör. Sedan 2004 är Östsam huvud-
man för länsbiblioteket. I arbetsgruppen för livslångt lärande ingår en av våra informanter 
som vi återkommer till längre fram i uppsatsen.  
 
Länsbiblioteket leder ett av de kulturrådsstödda projekt som vi redogjort för tidigare, se 
avsnitt 3.4.1. Det treåriga länsövergripande projektet påbörjades i oktober 2002. Det vilar på 
ett antal delmoment: omvärldsanalys, strategisk förankring, kompetensutveckling, metod-
utveckling och omvärldsbevakning. Hösten 2003 skrev projektledarna en första rapport till 
Kulturrådet.155 I rapporten redovisas, utifrån delmomenten ovan, vad som hänt under första 
året och vad man planerar inför kommande år. Vi återkommer till rapporten längre fram i 
uppsatsen då det är relevant att se vilka aktörer som uppmärksammas i deras rapport.  

                                                 
150 Nyinflyttad, Välkommen till Linköping 2003, s. 11. 
151 Nyinflyttad. Välkommen till Linköping 2003, s. 13. 
152 Nyinflyttad. Välkommen till Linköping 2003, s. 19. 
153 Dialog nr 1 2004 Lambohov, s. 25.  
154 Regionfakta Östergötland. 
155 Bäckström, Urban & Hederén, Anne 2003. Folkbibiotekens roll i vuxnas lärande:Rapport till KUR år 1. 
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6.2 Presentation av informanter 
Bibliotekarie A 
Tog examen på 70-talet och har arbetat länge på Linköpings stadsbibliotek. Intresserade sig 
tidigt för folkbildning och frågor runt vuxnas lärande. Hon är en av tre bibliotekarier som 
arbetar mer direkt med målgruppen. Informanten uppskattar att hon lägger knappt 10% av sin 
arbetstid på målgruppen vuxenstuderande. 
 
Bibliotekarie B 
Tog examen 2002. Hon har arbetat på biblioteket sedan 2000, i början som assistent och 
därefter som bibliotekarie. 2002 blev hon projektanställd och huvudansvarig för byggandet av 
den elektroniska biblioteksguiden. Är idag vikariatsanställd på en av filialerna och 
kompletterar med timtjänstgöring i samband med kurserna i informationssökning. 
 
Rektorn 
Leder Kunskapstorgets verksamhet och är den som avtalar och köper utbildningar av interna 
och externa utbildningsanordnare. Administrationen består av nio medarbetare, inklusive 
Rektorn själv. Informanten har tidigare arbetat med gymnasieutbildning för ungdomar och har 
också erfarenhet från byggbranschen. Har arbetat som rektor för vuxenutbildning även under 
tiden för Kunskapslyftet som föregick Kunskapstorget. 
 
Utbildningschefen 
Högsta tjänsteman för det som utgör bildningsnämndens hela ansvarsområde där 
vuxenutbildning utgör en del jämsides med ungdomsgymnasium, invandrarservice m.m. 
Informanten är tämligen ny på tjänsten (sedan ett år) men känner kommunen sedan förut. Hon 
kommer närmast från en chefsposition på CFL. 
 
Politikern 
Ledamot i bildningsnämnden. Fritidspolitiker sedan drygt tio år. Sitter med i Östsams 
arbetsgrupp för livslångt lärande. 
 
Bibliotekskonsulent/Projektledare 
Informanten arbetar som projektledare på halvtid med länets vuxbib-projekt som stöds av 
Kulturrådet. På den andra halva tjänsten är hon bibliotekskonsulent på länsbiblioteket. I sin 
roll som projektledare agerar hon bollplank, stöd och ger inspiration till kommunbiblioteken i 
den mån de behöver och vill. Hon tillför ett övergripande perspektiv och hjälper biblioteken 
med omvärldsbevakning. Intervjun med informanten skedde per e-post.  
 
Vi lämnar nu presentation av fall, kontext och informanter och går över till att besvara våra 
frågeställningar utifrån intervjuer och dokument. 
 

6.3 De politiska visionerna och folkbibliotekets roll 
Vår första fråga lyder: Vilka är de politiska visionerna för stöd till vuxnas lärande och vilken 
är folkbibliotekets roll? För att besvara denna frågeställning har vi främst studerat dokument, 
bland annat regeringens proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, 
2000/01:72. Denna innehåller mål, strategier och förslag till en utveckling av vuxnas lärande. 
Propositionen framhålls som ett led att nationellt förverkliga de övergripande målen i EU:s 
memorandum.156 Propositionen blir viktig för oss att studera för att få en bild av de politiska 
                                                 
156 Prop. 2000/01:72 2001. Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, s. 21. 



 

 41 

visionerna och avsikterna på nationell nivå gällande stödet till vuxnas lärande. Vilka antas 
även påverka den politiska inriktningen på lokal nivå. Förslagen i propositionen ”…tar sin 
utgångspunkt i en analys av begreppet livslångt lärande.”157 Det betonas att kopplingarna 
mellan kunskapssamhället och det livslånga lärandet är kanske den viktigaste aspekten. En 
aspekt som även framkom vid intervjun med Politikern. 
 

Det livslånga lärandet är nästan ett uttjatat begrepp. Men det som är angeläget är att se att vi 
lever i en förändrad värld. Som ställer allt större krav på människor både inom det sociala livet 
och det ekonomiska, alltså arbetslivet.158 

 
Propositionen lades fram till riksdagen i februari 2001 och betonar att det utvecklingsarbete 
som bedrivits under Kunskapslyftet vidareutvecklas och integreras i verksamheten. Det 
övergripande målet för propositionen är:  
 

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att 
främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt 
en rättvis fördelning.159 

 
I propositionen framförs att fokus på formell utbildning måste förskjutas mot att möta 
individen där den befinner sig. Propositionen pekar på att lärandet förverkligas av de enskilda 
människorna och att samhället skall utgöra ett stöd. 
 
Att individen skall förverkliga och samhället skall utgöra ett stöd är ett perspektiv på det 
livslånga lärandet som stämmer överens med Rubensons förklaring av begreppet från 2001. 
Han menar att förverkligandet av det livslånga lärandet vilar på individen medan staten skall 
utgöra ett stöd. Rektorn menar att en förändring i kommunens uppgifter har skett. Tidigare var 
uppgiften att utbilda vuxna. Numera är uppgiften att stödja det vuxna lärandet. 
 

…till slutet av 90-talet att kommunens uppgift var att utbilda, alltså med vårt Komvux 
då,…medan den rollen förändrades snabbt till någonting annat,…, till att skapa förutsättningar 
för vuxnas lärande.160  

 
I propositionen framförs att förutsättningar för vuxnas lärande kan skapas bland annat genom 
att utveckla det flexibla lärandet. Det flexibla lärandet innebär att individen skall kunna välja 
var, när och hur hon vill lära. Kommunens uppgift blir att organisera lärandet så att det finns 
utrymme för pedagogiska varianter. Detta har Linköpings kommun genomfört genom att 
skriva avtal med 16 olika utbildningsanordnare. Det flexibla lärandet innefattar också 
validering, det vill säga möjligheter till att få tidigare erfarenheter och kunskaper värderade.161  
 
Det framhålls i propositionen att det flexibla lärandet kräver modern teknik men också 
individuell handledning. Den moderna tekniken uppmärksammas som en demokratifråga. 
Alla behöver ha tillgång till IT-tekniken (informations- och kommunikationsteknik) då den 
blir en förutsättning för det flexibla lärandet. På samma gång som IT erbjuder nytänkande när 
det gäller pedagogik och metodik inom undervisningen ställs det större krav på källkritik. Att 
värdera information i ett svåröverskådligt flöde poängteras som en viktig kunskap i dagens 
lärande. Distansstudier och andra former av flexibelt lärande kräver därmed ett visst stöd för 

                                                 
157 Prop.2000/01:72 2001, s. 1. 
158 Intervju med Politikern 040505. 
159 Prop. 2000/01:72 2001, s. 14. 
160 Intervju med Rektorn 040505. 
161 Ds.2003:23 2003, Validering m.m.- fortsatt utveckling av vuxnas lärande. 
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att lyckas. Folkbildningen, arbetsplatser, folkbibliotek och lokala studiecentra är aktörer som 
pekas ut som viktiga resurser för att lärande på distans skall kunna förverkligas.162  
 
Folkbiblioteket uppmärksammas alltså som en aktör som kan ge stöd till det vuxna lärandet.  
Stenqvist som vi refererade till i kapitel tre ansåg att statsmakten borde ta till vara den 
potential som folkbiblioteket kan vara. Han pekar just på de kvalitéer som efterlyses i 
propositionen som nödvändiga för det flexibla lärandet. Dessa är möjligheten till att öka 
människors informationskompetens och dess tillgänglighet för användarna. Rektorn anser att 
folkbibliotekets roll i Linköping är att både stödja studenterna och skolan på olika sätt. 
  

[B]ibliotekets roll är ju inte att vara skola i den bemärkelsen men däremot ett stöd för vuxnas 
lärande.…Stödet kan ju se ut på en mängd olika sätt givetvis, alltifrån traditionell 
bibliotekskunskap till att tillhandahålla böcker och datorer o.s.v.163 

 
Vi kan konstatera att vuxenutbildningen i Linköpings kommun har uppmärksammat 
folkbibliotekets roll i det vuxna lärandet. Länsbiblioteket har upplevt att det skett en 
förändring i inställningen till folkbibliotekets roll. 
 

Jag tror nog att den roll som håller på att formas och tydliggöras för folkbiblioteken i dessa 
sammanhang har funnit sin form om 5-10 år. Jag tror också att vi kommer att få nationell 
draghjälp framöver.… Bara under de 1,5 åren jag jobbat med de här frågorna känner jag att 
attityden har svängt på och runt folkbiblioteken.164 

 
Bland annat anser Bibliotekskonsulenten att regionförbundet Östsam är viktiga att påverka 
eftersom de är möjliggörare för gränsöverskridande samverkan. 
 
I propositionen uppmärksammas alltså biblioteket som en resurs i vuxnas lärande något som 
kan jämföras med EU:s memorandum som endast nämner biblioteket en gång i samband med 
uppräknandet av platser där människor möts till vardags, andra exempel på mötesplatser är 
tåg- och busstationer, idrottshallar, personalmatsalar.165 I Utbildningsdepartementets skrift 
Debatten om det livslånga lärandet påpekas just avsaknaden i memorandumet av att 
framhålla redan existerande institutioner som en resurs i det livslånga lärandet.166 I rapporten 
från Infrastruktursatsningen framkom att många kommuner utvecklar stödet till vuxnas 
lärande genom att satsa resurser på samverkan med biblioteket.167 Detta gjordes även i 
Linköping genom projektet som resulterade i bib lioteksguiden. Samarbetet har sedan fortsatt 
genom finansiering från bildningsnämnden. 
 

Linköping har väl sett det här behovet av lite särskilda åtgärder för vuxenstuderande och det 
visar ju sig i det samarbete som …bildningsnämnden har finansierat och som handlar om ett 
informationsstöd, ett välorganiserat informationsstöd.168 

 
Detta går i linje med propositionen där vikten av samverkan framhålls som betydande vid 
utvecklandet av stödet till det livslånga lärandet. I propositionen påpekas att det handlar om 
att bygga nätverk mellan kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och institutioner. I 
propositionen framhålls kommunernas ansvar att etablera en infrastruktur för livslångt lärande 

                                                 
162 Prop. 2000/01:72 2001, s. 34.  
163 Intervju med Rektorn 040505. 
164 E-post intervju med Bibliotekskonsulenten 040515.  
165 Europakommissionen 2000, s. 20. 
166 Utbildningsdepartementet 2001, s. 26. 
167 Berger & Westin 2004, s. 11. 
168 Intervju med Utbildningschefen 040506. 
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som kan göras genom samverkan och samarbete med andra kommuner, folkbildningen, 
utbildnings- och konsultföretag, parter på arbetsmarknaden och andra berörda aktörer.169  
 
Jämfört med EU:s memorandum har folkbibliotekets roll uppmärksammats mera i Sverige. 
Det innebär dock inte att folkbibliotekets roll är självklar vilket fö rmodligen beror på att 
gränserna mellan olika politikområden är starka. Folkbiblioteket tillhör kulturområdet, inte 
utbildningsområdet. I Linköping har en reell samverkan påbörjats mellan utbildningssektorn 
och folkbiblioteket. 
 

6.3.1 Sammanfattning 
Den politiska visionen som vi uppfattar det är att förverkliga det livslånga lärandet genom att 
samhället utgör ett stöd för lärandet. När det gäller det vuxna lärandet skall utvecklingen som 
påbörjades genom Kunskapslyftet fortsätta. Det flexibla lärandet står i centrum och innebär 
att lärandet skall bli tillgängligt både i rum och tid och i olika pedagogiska variationer. I 
Linköping har man genom avtalen med olika utbildningsanordnare skapat förutsättningar för 
det flexibla lärandet. I propositionen anser man att det flexibla lärandet kräver IT-teknik och 
källkritik. Det är genom den kompetens och det serviceutbud som finns på folkbiblioteket 
som de kan stödja det vuxna lärandet. I Linköping har folkbibliotekets roll uppmärksammats 
inom utbildningsområdet. Länsbiblioteket i Östergötland ser regionförbundet som en viktig 
instans att påverka för att utveckla folkbibliotekets roll i det livslånga lärandet. På nationell 
nivå är folkbibliotekets resurser uppmärksammade men inte tydligt utpekade.  
 

6.4 Aktörerna och erfarenheter av samspelet 
Vår andra fråga lyder: Med utgångspunkt från vårt fall, vilka är aktörerna som deltar i 
samspelet kring vuxnas lärande? Vår tredje fråga lyder: Vilka är erfarenheterna av detta 
samspel? Under detta avsnitt redovisas svaren tillsammans på båda frågorna då de delvis går 
in i varandra. 
 
Svaren från de två bibliotekarierna d.v.s. vilka aktörer de valt att tala om och deras 
erfarenheter och upplevelser av samspelet, bildar utgångspunkt för framställningen på så sätt 
att svaren från bibliotekarierna får stort utrymme och redovisas först. Undantaget är punkt 
6.4.2 om folkbiblioteket som aktör där det mest är övriga informanter som kommer till tals. 

6.4.1 Om användarna 
Bibliotekarierna menar att det är viktigt att så många vuxenstuderande som möjligt verkligen 
anmäls till informationskurserna. Inte bara för innehållets skull utan också för att många 
studenter inte vet hur bibliotek kan användas. 
 

För vi misstänkte då att ligger den [elektroniska  biblioteksguiden, förf. anmärkning] där ute på 
hemsidan då kanske den, en eller två eller ja, enstaka som hittar dit, men om vi kan erbjuda 
någon kurs i informationssökning eller så i samband och då presentera den här guiden, så får vi 
hit dom, vi får träffa dom, dom får informationssökning, biblioteket avdramatiseras lite grann 
och så vet dom att det här finns och vad de kan göra på biblioteket. För det är många som inte 
vet det, faktiskt.170  
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Denna syn ansluter i viss mån till vad Larsson kommer fram till i sin uppsats Bibliotekens roll 
i det livslånga lärande som vi refererade till i kapitlet Tidigare forskning. Hon menar att de 
otraditionella studenterna inte utnyttjar biblioteket i den omfattning som vore möjlig och 
önskvärd och att det råder kunskapsbrist hos studenterna om hur bibliotek skulle kunna 
utnyttjas.171 
 
Införandet av problembaserat lärande i utbildningen har förändrat det som de studerande 
behöver hjälp med, menar en av våra informanter.172 Varje fråga tar mycket längre tid idag 
och är det en rimlig frågeställning är det en rolig utmaning för bibliotekarierna. Men, en del 
frågeställningar går inte att lösa. 
 

… de frågeställningar som eleverna kommer med inte är genomreflekterade kollade mot någon 
handledare och väldigt svåra att förstå. … Som man direkt inser men kära nån det här går ju inte 
att lösa eller säga något om. 173 
 

Rektorn kommer också in på användarna i vår intervju. Han menar att bibliotek i allmänhet är 
väldigt väl anpassade till högskolestuderande och andra vana biblioteksbesökare. 
 

Men de vi vill nå, och når till stora delar, dom kanske aldrig har varit på ett bibliotek eller 
väldigt få gånger och kanske framförallt inte i sitt vuxna liv, det är ju väldigt främmande för dem 
att komma in här.174 
 

Det blir två trösklar för studieovana att ta sig över, menar Rektorn. Dels själva studierna, dels 
att börja använda bibliotek.175 

6.4.2 Om folkbiblioteket 
Vid intervjuerna med bibliotekarierna frågade vi efter måldokument för verksamheten och 
fick till svar att det man går efter är dels själva avtalet med Kunskapstorget och dels kultur- 
och fritidsnämndens mål. ”Nej, jag har inte kulturnämndens mål, jag tror de ligger på deras 
hemsida. Men de är väldigt allmänt hållna. Men inte nedskrivet särskilt för våran verksamhet, 
det har vi inte gjort, nej.”176  
 
Vi har tagit del av det två och en halv sidor långa måldokumentet.177 I dokumentet skriver 
man om övergripande mål för kultur och fritid och därefter mål för biblioteksverksamhet, 
kulturskola, Gamla Linköping och Valla Fritidsområde m.m. Enligt målen ska biblioteken 
utvecklas till ett allsidigt centrum för kultur, kunskap och information. Tillgängligheten för 
funktionshindrade nämns, liksom att böcker och tidningar ska finnas i punktskrift, med stor 
stil och på lättläst språk. Barn och ungdomar nämns inte men de nämns å andra sidan i de 
övergripande målen för nämndens verksamhet där man säger att den gruppen ska prioriteras. 
Slutligen sägs i målen för biblioteksverksamhet att de ska utgöra plattform för det fria ordet 
och vara en verklig institution i demokratin. 178  
 

                                                 
171 Larsson 2002, s. 51. 
172 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
173 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
174 Intervju med Rektorn 040505.  
175 Intervju med Rektorn 040505. 
176 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
177 Kultur- och fritidsnämndens politiska mål.  
178 Linköpings kommun. 
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Vi delar informantens uppfattning att målen för biblioteksverksamheten är allmänt hållna och 
konstaterar också att något specifikt om utbildning och samverkan med utbildningssystem 
saknas. 
 
Bland våra informanter finns ingen från utbildningssidan, t.ex. lärare som har praktisk 
erfarenhet av samarbete på operativ nivå med bibliotek och bibliotekarier. Det närmsta vi kan 
komma är att se vad Rektorn tror om utbildningsanordnarnas inställning. Rektorn menar att 
samtliga har grundinställningen att biblioteket är en ”oerhörd resurs” då självständig 
informationssökning för eleverna ingår i arbetsmetoderna. Han är övertygad om att 
utbildningsanordnarna omfattas av synen att det är positivt för eleverna i deras liv efter och 
utanför studierna att de blir introducerade till och får vana att använda bibliotek. Dialogen och 
kommunikationen mellan bibliotek och utbildningsanordnare är god, menar Rektorn. Hans 
eget, eller rättare sagt Kunskapstorgets, samarbete med biblioteket beskrivs som gediget och 
seriöst, att de har förtroende för varandra och tar gemensamt ansvar. I intervjun nämns ett 
möte som ägde rum för flera år sen mellan utförare och bibliotekarier med syftet att öka 
förståelsen mellan dem. Biblioteket skulle få ge sin syn på det hela och utförarna bli mer 
informerade om ”… vad biblioteket skulle stå till tjänst med…”179 Inför starten 2003 av 
informationskurserna förlängdes studietiden per termin något. Syftet var att en orienterings-
kurs vari informationskurserna ingår, skulle rymmas i kursplanen. På det sättet skapades 
förutsättningar för både lärare och elever i form av tid och pengar. Rektorn menar att det är 
viktigt att arbeta med attitydfrågor. Till exempel så förläggs ibland möten med utförarna i 
biblioteksmiljö, oavsett om mötesinnehållet är relaterat till bibliotek eller inte. Syftet är att för 
utförarna framhålla att biblioteket är en samarbetspartner bland flera andra. Ett annat exempel 
på ”attitydarbetet” är när informationssökningskurserna skulle introduceras för utförarna. Då 
lade Rektorn ner engagemang för att marknadsföra det så positivt som möjligt. 
 

Sen marknadsförde vi det här så att det väcker intresse, så det inte bara är slätstruket utan jag 
skickade ut meddelande. Sådär nu har vi skrivit avtal med biblioteket … passa på att boka tider 
medan dom bästa är kvar och så vidare. Och så får ni en premie … 180 

 
Rektorn framhåller vikten av att ha skapat de rätta förutsättningarna får att få med 
utbildningsanordnarna på tåget. Och det menar informanten att man gjorde genom att skapa 
tid i och med att terminen förlängdes med obligatoriska orienteringskursen där informations-
sökningskurserna ingår. Kurserna hålls alltid på biblioteket. Vi frågade om de funderat på att 
någon gång förlägga kurserna till skolan istället med syftet att komma närmare inlärnings-
kontexten. När Rektorn funderar över eventuella logistikproblem och andra orsaker till 
förläggningen till biblioteket menar han att ”[D]et drabbar istället bara eleverna en gång….”. 
Vidare menar informanten att det är en kulturfråga. ”[D]et var sällan som bibliotekarien var 
ute i klassen. Jag menar det finns ju en kulturfråga här, en historia bakom det hela.”181  
 
När det gäller bibliotekets roll menar Rektorn att biblioteket ju inte skall vara skola, ”… men 
däremot ett stöd för vuxnas lärande, eller till skolan…”182 Stödet kan vara ”alltifrån 
traditionell bibliotekskunskap till att tillhandahålla böcker och datorer och så vidare.”183 
Informanten menar att bibliotek i allmänhet är väldigt väl anpassade till högskolestuderande 
och andra vana biblioteksbesökare. Ibland slår honom tanken att miljön kanske är för ”fin” för 
att passa alla målgrupper. Informantens förhoppning är att de vuxenstuderande ska få upp 
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ögonen för att bibliotek kan användas även till livet utanför studierna, en insikt som är bra för 
deras framtida liv. Vid ett tillfälle under intervjun rörande sin syn på sitt uppdrag, säger 
Rektorn att samarbete med bibliotek ska ingå i jobbet lika självklart som andra delar: 
”ekonomi, arbetsmiljöfrågor eller vad som helst, det ska ingå i vardagen.”184 I direkt 
anslutning till citatet pratar informanten om att projekt tenderar att leva sitt eget liv vid sidan 
av ordinarie verksamhet och att man måste jobba för att få med dem ”på tåget.”  
 
En tolkning man skulle kunna göra av ovanstående är att arbete med biblioteksfrågor är något 
som är förenat med ansträngning och det krävs att man verkligen lägger ner kraft i uppgiften. 
Och informationssökningskurserna som ”drabbar” eleverna för också tankarna till någonting 
lite besvärligt. I vår förförståelse ingår att både ekonomi och särskilt arbetsmiljö av chefer 
anses rätt arbetskrävande, och i den gruppen hamnar bibliotek. Informanten uttrycker explicit 
att attitydfrågor är viktiga och att mycket kraft läggs på det arbetet. 
 
Utbildningschefen, en annan av våra informanter, har vuxenutbildning som en del i sitt 
arbetsområde. Bibliotekarierna, våra informanter, har hon träffat ett par gånger. Informanten 
tycks av intervjun att döma haft ett gott förhållande till bibliotek i hela sitt liv. Hon menar att 
bibliotek, bara i och med sitt grunduppdrag enligt bibliotekslagen har en oerhört stor 
betydelse för vuxnas lärande och att biblioteket utgör ett kunskapscentrum. Bibliotek är också 
”… väldigt brett, väldigt bra, vårt vardagsrum och kulturella rum…”185. Bibliotek som 
institution betraktat har dessutom en stor fördel i att de är så etablerade i det allmänna 
medvetandet ”… bibliotek finns för oss, biblioteket finns hela livet…”186. Det är viktigt att 
bibliotek arbetar med sin självkänsla och kommer till klarhet om sin roll. Ibland vill hon säga 
till biblioteken att de duger bra som de är, de behöver inte vara oroliga för att inte räcka till. 
Anderson och Skot-Hansen identifierar några olika funktioner som bibliotek har.187 
Utbildningschefen kommer in på samtliga funktioner när hon talar om bibliotek som ett 
kunskapscentrum, allas vårt vardagsrum och kulturellt rum och dessutom talar hon om 
grunduppdraget enligt bibliotekslagen. 
 
I intervjun med politikern menar han att biblioteket är en stor kulturbärare och står för 
förmedling av kunskap. Viktiga uppgifter för bibliotekarierna är att guida studenter rätt bland 
litteraturen och att stimulera, både studenter och andra, till läsning av skönlitteratur. Han tror 
att biblioteksbesök uppskattas av många människor och då inte bara för tillgången till 
litteratur, tidskrifter och skivor. Många upplever nog bibliotek som en oas. Informanten själv 
läser helst skönlitteratur men föredrar att köpa sina böcker, vilket i hans fall medför att han 
sällan besöker biblioteket. 
 
Vi refererade tidigare, under punkt 6.1 vid presentation av fallet, till en rapport från 
länsbiblioteket till Kulturrådet om det pågående länsövergripande projektet. I rapporten 
redovisas att projektet har kartlagt organisationen av vuxenutbildning och biblioteksresurser. 
Man konstaterar att situationen i länets 13 kommuner är mycket olika vilket (förutom invånar-
antal och utbildningsnivåer) antas bero på skiftande lokala prioriteringar och synsätt. Kart-
läggning av biblioteksresurserna visar på olikartade förutsättningar avseende motivation, 
kompetens och fysiska resurser såsom media och öppettider. ”Samtliga bibliotek redovisar 
dock en välvillig inställning till projektets syfte, men det är diffust hur denna välvilja skall 

                                                 
184 Intervju med Rektorn 040505. 
185 Intervju med Utbildningschefen 040506. 
186 Intervju med Utbildningschefen 040506. 
187 Anderson & Skot-Hansen 1994. s. 18. 
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kunna omsättas i praktisk handling.”188 Gemensamt för biblioteken är också att de ser 
kompetensutveckling som ett verktyg för vidare utveckling. I rapporten konstateras vidare att 
utbildningsvärldens förväntningar på bibliotek är de traditionella och att bibliotekens roll i en 
lärandeprocess ofta innebär ett helt nytt perspektiv. Projektledarna menar att man genom de 
nätverk man medverkar i har kunnat initiera delvis nya tankar om hur bibliotek kan användas. 

6.4.3 Om utbildningsanordnarna/lärarna 
I intervjuerna med bibliotekarierna framgår att samverkan med utbildningsanordnarna har 
förekommit i flera år, men intensifierades under år 2002 i samband med byggande av den 
elektroniska biblioteksguiden. Före det arbetet gjorde biblioteket en kartläggning av 
utbildningsanordnarna genom besök. ”Och förhöra oss i hur de jobbade, vad de hade för 
litteraturförsörjning och hur de såg på det här med bibliotek.”189 Om de besökte alla 16 
utbildningsanordnarna eller ett urval, framgår inte av intervjun. Biblioteksguiden gjordes i 
samråd med en referensgrupp bestående av lärare och även några elever. Intresset i 
referensgruppen var stort i början men mattades av ganska snart.  
 

Vi försökte … men det var inte alltid helt lätt alltså och få någon ordning på det här alltihopa 
…[D] e var väldigt entusiastiska då när vi började, men sedan så föll de på något sätt ifrån, vi 
tappade kontakten med dem sen. … Men en del av lärarna som på en vårdutbildning som vi hade 
väldigt mycket och intensiv kontakt med från början de bara försvann liksom. Det där kanske vi 
var lite förvånade över.190 

 
Biblioteksguiden tog cirka ett halvår att få färdig och därefter har man konstruerat en 
informationssökningskurs med utgångspunkt från guiden. Det är dessa informationskurser 
man har reglerat i det formella avtalet mellan biblioteket och bildningsnämnden. Vi har tagit 
del av dels offerten från biblioteket om kurser i informationssökning, dels resultatet av 
offerten i form av avtalet mellan biblioteket och bildningsnämnden. I offerten erbjuds 
metodkurser i Informations- och litteratursökning för vuxenstuderande omfattande 3 timmar 
per kurs. I avtalet skiljer både rubricering och antal timmar. Där är rubriken Orienterings-
kurser i bibliotekskunskap och omfattningen är 4 timmar per kurs. Vid intervjuerna med 
bibliotekarierna framkom att kurserna är 3 timmar långa. Förmodligen är det en samman-
blandning av klocktimmar och lektionstimmar. Att kurserna benämns olika kan också noteras. 
Ordet bibliotekskunskap används kanske oftare av människor utanför biblioteksvärlden än 
inom densamma. 
 
För oss ligger det nära till hands att uppfatta offert- och avtalsförfarandet som enbart formalia 
då ingen vikt har lagts vid detaljer som ovan. 
 
Kurserna vänder sig i första hand till elever, men det händer att även lärarna deltar. Det är 
lärarna som anmäler sina elever till informationssökningskurserna, så i den meningen tas 
initiativ till samverkan av lärare. Om man ser på initiativ till fortsatt samverkan och kanske 
framförallt utveckling av samverkan så tycks mycket av det ansvaret vila på biblioteket. 
Guiden och innehållet i kursen har presenterats för lärarna för att de ska veta vad de anmäler 
sina elever till. 
 

[V]i  har gjort utskick och vi har haft uppföljande kontakter med lärare och kollat så att allting 
kommit fram. Och vi har varit ute på lärarmöten och pratat och visat vad det är vi går igenom.191   

                                                 
188 Bäckström & Hederén 2003, s. 2. 
189 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
190 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
191 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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Båda bibliotekarierna hade förväntat sig att fler anmälningar skulle bli resultatet av det arbete 
de lägger ner på att marknadsföra sig. En av informanterna menar att det handlar om att nå 
nyckelpersoner.192 När en av de största utbildningsanordnarna inte anmälde elever i förväntad 
utsträckning tog bibliotekarierna kontakt med studierektorerna för att på något sätt komma 
tillrätta med situationen. 
 

Ja då tänkte vi att vi måste försöka prata med någon där, vi förstod helt inte mekanismerna. Vi 
förstod inte varför de inte förstod att vi hade för avsikt att få hit deras elever. Det kändes lite 
snopet.193 
 

Kontakten resulterade i två saker. Dels att utbildningen skulle ges till lärarna för att öka deras 
kunskap och dels att de fick diskuterat orsaker till att antalet anmälningar inte varit det 
förväntade. Tidsbrist angavs av skolan som en orsak. 
 
När informationssökningsövningarna kan kopplas till undervisningsinnehållet, vilket ibland 
inträffar vid de tillfällen när både elever och lärare medverkar, känner informanterna att de 
träffar rätt. ”Det blir mer fart om man har en bra lärare med sig”194 En av lärarna är ”.. väldigt 
engagerad i det här med biblioteket…”. 195  
 
Ett problem som informanterna upplever är att en del av lärarna inte insett vad 
informationssökning faktiskt innebär; en del verkar tro att informationssökning i huvudsak 
handlar om att söka i Altavista och Google.196 Eller som bibliotekarie A uttrycker det: 

 
Men en vanlig invändning då i början också när vi var ute var att det här med informations-
sökning det kan vi sa en del lärare. Och vad de kan det är att söka på nätet. Lite så där. Och man 
tror att man kan informationssökning om man kan söka på nätet. Och då är man inte så 
motiverad heller om man tror att man kan.197 
 

Bibliotekarierna upplevde skillnad i intresse och engagemang hos utbildningsanordnarna. 
Några är ”på hugget”198 och andras intresse är rätt svalt. De menar att det dels kan bero på 
okunskap, som i exemplet med informationssökning ovan, dels kan det bero på att lärarna har 
för lite tid till sitt förfogande. I Lundströms studie som vi refererar till i kapitlet Tidigare 
forskning framkommer att respondenterna upplevde samarbetet med lärarna något 
problematiskt, med vissa undantag. Lundströms respondenter spekulerade i att lärarnas 
bristande intresse berodde på okunskap om bibliotekets resurser, d.v.s. ungefär detsamma som 
våra informanter när de säger att vissa lärare inte insett vad informationssökning egentligen 
innebär. Lärare och bibliotekarier kommer från olika kunskapsområden. Danermark talar om 
kunskaps- och förklaringsmodeller som en viktig faktor i samverkan. Just information och 
informationssökning är grundläggande begrepp för biblioteks- och informationsvetare vilket 
skiljer dem från lärare. 
 
Vårt huvudintryck, trots att bilden inte är entydig, är att informanterna upplever samarbetet 
med lärarna i viss mån problematiskt. Svårigheterna består i lärare som slutar komma, inte hör 

                                                 
192 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
193 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
194 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
195 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
196 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
197 Intervju med bibliotekarie A 040429.  
198 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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av sig, inte anmäler sina elever och som inte förstår vad biblioteket kan erbjuda förutom det 
som eleverna redan kan. 
 
Flera gånger tar bibliotekarierna upp hur roligt, intressant och lärorik det är att få inblick i hur 
skolan arbetar. ”[V]i är ju inte så 100% insatta i hur man jobbar, va. Men vi är väldigt öppna 
för att få veta det. För att det skall bli så bra som möjligt för alla.”199 Överhuvudtaget framstår 
det att informanterna verkar ha ett genuint intresse i att göra ett så bra arbete som möjligt. De 
vill få alla nöjda men är inte riktigt säkra på att det är tillräckligt bra. De har funderingar om 
att de egna kraven kanske är för högt ställda. När de får bekräftelse i form av positiv 
återkoppling upplevs det som en lättnad. 
 
Folkbildning och studieförbund som samverkanspartner nämns i bibliotekarieintervjuerna i 
egenskap av att de tillhör de utförare som har avtal med Kunskapstorget. I övrigt har 
folkbildning knappt någon plats i intervjuerna. De vet att en av filialerna i kommunen har ett 
tätt samarbete med en dagfolkhögskola. En av informanterna nämner att samarbetet kanske 
kommer att öka om Linköping skulle besluta om att inrätta lärcentrum. 
 
En som däremot pratar mycket om studieförbunden är Utbildningschefen som menar att 
samverkan mellan studieförbund och bibliotek skulle gynna båda parter, men kanske 
framförallt studieförbunden. 200 För att studieförbunden ska kunna hålla sitt primära uppdrag 
levande gäller det för dem att söka sig till miljöer och samarbetspartners som stärker dem. En 
sådan miljö är biblioteket. Kombinationen av folkbildningstanken och bibliotekens uppdrag 
borde vara stark, menar hon, och ställer frågan: ”Studieförbund på biblioteket, det är väl 
folkbildning om nåt?” Utbildningschefen menar också att folkbibliotek bör samverka inte 
bara med vuxenutbildning utan även med grundskola och gymnasieskola. 

6.4.4 Om Kunskapstorget 
Kunskapstorget, i kraft av sin samordnande roll är en viktig samarbetspartner för 
bibliotekarierna. Organisationen representeras för det allra mesta av Rektorn som är samma 
person som dåvarande rektorn för Kunskapslyftet. Samarbetet började redan 1997 under tiden 
för Kunskapslyftet och har sedan fortsatt i form av kontinuerlig dialog och diskussion. 
Bibliotekarierna berättar i intervjuerna att man har regelbundna träffar med Rektorn. De 
upplever ett ömsesidigt intresse och menar att Rektorn har marknadsfört deras tjänster hos 
politikerna. Rektorn är precis rätt person och det är tur att det är just han som företräder 
Kunskapstorget. 201 
 
Kunskapstorget och Rektorn uppmärksammas i Biblioteken i Östergötland, en tidning som 
ges ut av Länsbibliotek Östergötland fyra gånger per år. Ett nummer hösten 2003 var ett 
temanummer om vuxenutbildning och bibliotek. Numret omfattar 38 sidor. Ett inslag på en 
och en halv sida är en intervju med rektorn med rubriken Rektorn som skapar möjligheter.202 I 
intervjun berättas att det genom en lokal orienteringskurs och förlängning av terminen blev 
möjligt att lägga in övergripande moment som till exempel undervisning i informations-
sökning. Rektorn menar att biblioteket behöver känna till skolans arbetsformer och hålla sig 
uppdaterade med vad som händer inom skolvärlden. Som exempel på en då aktuell fråga 
nämns validering. 
 
                                                 
199 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
200 Intervju med Utbildningschefen 040506. 
201 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
202 Hederén, Anne 2003. Rektor som skapar möjligheter, s. 18.  
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I Loertschers taxonomi över skolbibliotekets roll för undervisning finns också en ur 
skolledningens perspektiv. Vid andra nivån betraktas bibliotek som mediacenter och 
organisationen beskrivs som kraftfull och vital. Något direkt samarbete mellan bibliotekarier 
och lärare förekommer inte. Skolledningen tar ansvar för att biblioteket får tillräckliga 
resurser. Tredje nivån, av totalt fyra, kännetecknas bland annat av att skolledningen 
uppmuntrar och förutsätter att bib lioteket används av både lärare och elever. Skolledningen 
förväntar sig gemensam planering av lärare och bibliotekarier. Informanternas uppfattning om 
inställningen hos Rektorn verkar ligga närmare nivå tre än två då han enligt informanternas 
uppfattning förutsätter och uppmuntrar att biblioteket används av både lärare och elever. 
Någon gemensam planering lärare-bibliotekarier förekommer visserligen inte, men det är 
ändå nivå tre som ligger närmast. 

6.4.5 Om kommunen 
Av materialet framgår att kontakter med andra kommunala företrädare än Kunskapstorget och 
utbildningsanordnare förekommer sparsamt. Ett tillfälle som informanterna nämner är då 
ansökan om medel från statens infrastruktursatsning, ungefär 2001-2002, skulle göras. Då 
kom initiativet från kommunen och de blev inbjudna att delta. De hade tidigare under årens 
lopp försökt få medel från bildningsnämnden till utökad service till studerande men fått 
avslag. 203 
 
För närvarande ingår de i en grupp som ska utreda vilken roll biblioteket skulle kunna ha om 
kommunen beslutar sig för att inrätta lärcentrum. Det arbetet görs i samråd mellan bildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. I arbetsgruppen ingår dock ingen tjänsteman från 
till exempel vuxenutbildningen. 
 
I intervjuerna nämns också att de har haft kontakt ett par gånger med utbildningschefen och 
diskuterat utbildning och bibliotek. Kontakten upplevdes positivt. ”Hon är mycket väl 
medveten om biblioteket finns och att vi jobbar på andra sätt än bara lånar in och lånar ut 
böcker så att…”204 

6.4.6 Om politiker 
En av bibliotekarierna kommer in på politiker när hon talar om vikten av samverkan. 
 

Ja, samarbete/samverkan det är någonting som vi på biblioteket behöver mer av, tycker jag. 
Eftersom det kanske är otydligt, får man ju uppfattningen ibland i alla fa ll hos politiker och 
andra utanför biblioteksvärlden, vad biblioteket gör.205  
 

Temat återkommer under intervjun och vi tyckte oss utläsa en viss frustration när det gällde 
politiker i allmänhet. Uppfattningen var att många politiker nog ser bibliotek som enbart in- 
och utlåningsstationer, inte särskilt mycket mer. Synen hos en del politiker tror de ”är lite 
förlegad faktiskt.”, en uppfattning som de, enligt informanten, delar med många i 
biblioteksvärlden. 206 Kontakt med politiker beskrevs som svår att få till. Det framgår inte av 
intervjuerna om man faktiskt gjort några försök att få träffa politiker. Vårt intryck var att man 
betraktade linjevägen i organisationen som den naturliga och enda kontaktvägen. Och svår. 
 

                                                 
203 Intervju med bibliotekarie A 040429.  
204 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
205 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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Informanterna förmodade med andra ord att politiker tänker traditionellt om bibliotek. I vårt 
arbete har vi två studier, av Audunson och Jonsson, som berör beslutsfattares uppfattningar.  I 
Jonssons studie menade beslutsfattarna att litteraturförmedling var bibliotekets viktigaste 
uppgift, så jämfört med den studien stämde informanternas uppfattningar rätt väl. I 
Audunsons studie betonades både bildnings- och utbildningstanken.  
 
I länsbibliotekets rapport till Kulturrådet finns ett avsnitt om strategisk förankring.207 Texten 
ger uttryck för vilken vikt man lägger vid medverkan i nätverk och organisationer. I rapporten 
beskrivs i vilka nätverk/organisationer projektet är representerat: Östsams regionala 
nätverksgrupp, Östgötaforum och Östergötlands Bildningsförbund. Projektet finns också med 
i ett EU-projekt. Rapportskrivarna menar att medverkan i samtliga nätverk är av stort värde, 
men framhåller särskilt projektets medverkan i Östsams regionala nätverksgrupp eftersom det 
är ett sätt att skapa dialog med politikerna i kommunen. Östsam har en roll, menar man, som 
gör det möjligt att nå samverkan över både politikområden och mellan kommuner. Under 
andra projektåret kommer länsbiblioteket via projektet av delta i utformningen av den 
långsiktiga regionala utvecklingsplanen fram till år 2020. I ett annat avsnitt om 
omvärldsbevakning, informationsspridning och forskning/utvärdering skriver författarna i 
rapporten att man är engagerade i många typer av engagemang, ofta av utåtriktad och 
kontaktskapande karaktär. Trots att det tar relativt mycket arbetstid görs bedömningen att det 
är mödan värt. Det är på detta sätt ”tunga” samhällsaktörer kan fås att uppmärksamma nya 
biblioteksdimensioner.  
 

6.4.7 Om länsbiblioteket 
Bibliotekarierna berättar att de deltar i kurser, sammandragningar och arbetsmöten som 
länsbiblioteket anordnar. För det mesta är det fråga om allmänna diskussioner och rör oftast 
inte specifikt vuxnas lärande. Det är tre bibliotekarier som arbetar med vuxnas lärande och 
den gruppen har tidigare i en omgång haft formella möten med bibliotekskonsulenten runt 
frågan. För närvarande har man en arbetsgrupp runt frågan om lärcentrum i vilken ingår 
bibliotekskonsulenten. För övrigt så är det mest informella möten och samtal. Konferenser 
och studiebesök som anordnas av länsbiblioteket är inspirationskällor i arbetet. Om 
länsbibliotekets roll och bibliotekskonsulenten säger bibliotekarierna att: 
 

de är mer teoretikerna, projektmänniskorna, de flesta konsulenter jobbar med projekt... [D]e är ju 
väldigt mycket på konferenser och samlar in idéer och bedriver kurser ute i länet.208 

 
Vårt intryck är att man har stort förtroende för bibliotekskonsulenten då hon bidrar med 
värdefulla synpunkter och andra infallsvinklar. De tycks nöjda med sin egen kompetens-
utveckling som de i stor utsträckning erhåller via länsbiblioteket.  
 
Ett exempel på ett studiebesök som arrangerats av länsbiblioteket är en tvådagarsresa under 
våren 2004 till Värnamo bibliotek/studiecenter och Lärandes Lusthus i Sölvesborg. 209 
Medarrangör var Länsbibliotek Jönköping. Vi har tagit del av en utvärdering av resan. Bland 
deltagarna fanns tre av våra informanter; bibliotekarierna och Rektorn samt många andra från 
bibliotek och lärcentrum. Ett av syftena med resan var att lära känna goda exempel på 
integrerade lärcentrum-folkbibliotek. Utvärderingen är en sammanställning av anonyma 

                                                 
207 Hederén & Bäckström 2003, s. 3ff.  
208 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
209 Sammanställning av synpunkter på studieresan till Värnamo bibliotek/studiecenter och Lärandets Lusthus i 
Sölvesborg.   
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synpunkter. Upplägget av själva utvärderingen var uppdelad i fem avsnitt. Ett avsnitt 
handlade om möjligheter för ett samarbete mellan bibliotek och lärcentra, ett annat avsnitt 
handlade om motsvarande hinder. I ett tredje avsnitt frågades efter om resan gett nya tankar 
och inspiration. Av kommentarerna att döma verkar det ha varit lyckade studiebesök, särskilt 
Sölvesborg, som gav många tankar och idéer. De flesta kommentarer är allmänt hållna, medan 
några är mycket konkreta. Man översätter de nya idéerna direkt till sin egen kommun. En 
kommentar från avsnittet om möjligheter lyder: ”kan utnyttja alla kompetens som finns, 
allmänheten har en samlingsplats. Möjligheterna blir större, bredare utbud, bättre ekonomi”. I 
avsnittet om vilka hinder man ser för samarbete finns flera kommentarer relaterade till 
politiska beslut. Det finns också kommentarer om revirtänkande och om relationerna mellan 
lärare och bibliotekarier. 
 
Ett annat dokument relaterat till länsbiblioteket är ett protokoll från ett arbetsmöte  
2003-10-08. Det är anteckningar från ett möte med tre representanter från länsbiblioteket, 
däribland projektledarna för vux-bibprojektet, tio medverkande från de flesta av länets 
kommunbibliotek samt två medverkande från en folkhögskola. De första två punkterna rörde 
ett forskningsuppdrag och en konferens. Östergötlands vux-bibprojekt ”har förmånen är bli 
föremål” för ett pågående forskningsuppdrag vid Linköpings Universitet/Tekniska hög-
skolan. 210 Ämnet är förändringsprocesser inom folkbib liotek. Den andra punkten rörde en 
konferens kring nationell biblioteksstrategi som mötesdeltagarna rekommenderas att 
medverka i. Den tredje och ”tunga” punkten på mötet handlar om lokala utvecklingsplaner. 
Syftet med utvecklingsplaner beskrivs ingående och deltagarna får tips om hur den kan 
skrivas och vad man ska tänka på. Kommunbiblioteken ska ha en lokal utvecklingsplan klar 
30 juni 2004, d.v.s. drygt 8 månader efter mötet. Mötesordförandena/Projektledarna ber också 
de medverkande att utse en kontaktperson per kommunbibliotek som skall vara utsedd senast 
en och en halv månad senare. Mötesordförandena säger att de har förståelse för arbets-
belastningen ute på biblioteken men vädjar till kommunbiblioteken att de verkligen ska ta itu 
med att utse en representant. 
 
Vi reflekterade över tidsperspektiven ovan; åtta månader för att få fram en plan och en och en 
halv månad för att utse en representant samt ordvalet, ”vädjar” säger något om vad som krävs 
för att få processer att fortgå. Perspektiven och vilket ansvar man har är olika beroende på 
vilken position man är i. De som arbetar direkt med användarna har ett ansvar för att den 
löpande verksamheten fungerar parallellt med att man deltar i utveckling av sin verksamhet. 
Projektledares löpande verksamhet ser annorlunda ut.  Det krävs förmodligen stora portioner 
entusiasm, tålmodighet och empati för att komma framåt i processer som denna . 

6.4.8 Om kollegor inom den egna organisationen 
Avseende kollegorna på biblioteket konstaterar bibliotekarierna att alla som arbetar på 
biblioteket kommer i kontakt med vuxenstuderande. Det framgår av intervjusvaren att 
informanterna känner ett ansvar för …” att alla ska tänka lite grann på den pedagogiska 
rollen.”211 Det liknar vad Jannert skriver om studiebibliotekarier som bör hå lla den 
pedagogiska diskussionen levande bland sina kollegor. 

6.4.9 Om andra folkbibliotek, universitetsbiblioteket och övriga  
Bibliotekarierna träffar personal från andra bibliotek i kommunen och länet i samband med 
insatser som arrangeras av länsbiblioteket. Vårt intryck är att de uppskattar möten med övriga 
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211 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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bibliotek tack vare erfarenhetsutbyten o.s.v. men att det inte lett till något djupare samarbete.  
En anledning är att de inte vet om något annat bibliotek som arbetar på liknande sätt som de 
själva. De har begränsade kunskaper om hur andra bibliotek arbetar. Med 
universitetsbiblioteket har man erfarenhetsutbyte och informerar varandra om aktualiteter 
cirka en gång per termin. Vid några tillfällen har de haft kontakter av informell karaktär med 
en av bibliotekarierna hos en av de stora utbildningsanordnarna. 

6.4.10 Sammanfattning 
I denna sammanfattning återkommer vi till den bild i kapitel tre som illustrerar olika aktörer 
runt vuxnas lärande. I nedanstående modell har vi istället satt in vårt fall i mitten och runt om 
finns de aktörer som biblioteket samverkar med. Efter vad som framkommit i materialet har 
vi mellan Linköpings stadsbibliotek och aktörerna dragit olika tjocka pilar för att illustrera 
vilka aktörer som upplevs vara de man har mest samarbete med. 
 
 
 

Figur 3. Schematisk modell över Linköpings stadsdelsbibliotek och aktörer som de samverkar med  
 
De aktörer som bibliotekarierna talar allra mest om är dels Kunskapstorget, och då menar vi  
både organisationen och dess representant Rektorn och dels lärarna som finns anställda hos 
utbildningsanordnarna. Rektorn spelar en nyckelroll och bibliotekarierna uppskattar sam-
arbetet med honom väldigt mycket. Bibliotekarierna menar att Rektorn förutsätter och 
uppmuntrar att biblioteket används av både lärare och elever. Kontakterna med lärarna är 
relaterade till att det är de som anmäler eleverna till informationssökningskurserna och en del 
av dem medverkar dessutom själva vid kurserna. Lärare och bibliotekarier deltar också i 
gemensamma möten. Bilden av samspelet med lärarna är inte entydig. Med några fungerar det 
väldigt bra och man upplever lärarna som engagerade och intresserade av samverkan med 
bibliotek. Med andra fungerar det sämre. Vissa av lärarna upplevs vara mindre engagerade. 
Orsaker till detta kan vara okunskap och tidsbrist.  
 
En tredje aktör som bibliotekarierna dröjde vid, är länsbiblioteket. De tycker att läns-
biblioteket står för värdefulla synpunkter och annorlunda infallsvinklar. Samverkan med 
länsbiblioteket tar sig uttryck i kurser, arbetsmöten, konferenser och studiebesök som 
arrangeras av länsbiblioteket. Ett sådant studiebesök var en inspirationsresa till Lärandes 
Lusthus i Sölvesborg. Av utvärderingen av resan framgår att deltagarna var väldigt nöjda och 
att man tyckte att den gav många nya tankar och idéer. Många av arbetsmötena med läns-
biblioteket handlar inte specifikt om vuxnas lärande utan det är allmänna frågor som 
diskuteras.  
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En annan aktör som bibliotekarierna tar upp är universitetsbiblioteket som de har regelbunden 
kontakt med genom träffar en gång per termin. Det är ett sätt att hålla varandra uppdaterade 
om vad som är aktuellt, kommande förändringar och liknade.  
 
Andra aktörer som bibliotekarierna tar upp är användarna, politiker, kommunen, kollegorna 
på arbetsplatsen och andra bibliotek inom kommunen. Bibliotekariernas uppfattning är att 
intresset för bibliotek är begränsat hos politiker i allmänhet. Länsbiblioteket menar att det är 
nödvändigt att arbeta med strategisk förankring på politisk nivå för att nå framgång i arbetet.  
 
Folkbiblioteket är en aktör bland flera runt stödet till vuxnas lärande. Av naturliga skäl är det 
främst de övriga informanterna som kommer till tals om biblioteket. Rektorn menar att 
Kunskapstorgets och utbildningsanordnarnas samarbete med biblioteket är gediget och seriöst 
och att de tar gemensamt ansvar för att stödet till de vuxenstuderande ska bli så bra som 
möjligt. 
 

6.5 Främjande och hindrande faktorer  
I detta avsnitt kommer vi att ta upp faktorer som informanterna uppmärksammat som 
främjande och/eller hindrande för samverkan. Vissa av faktorerna är allmänt hållna och kan 
sägas gälla all typ av samverkansprocesser. Andra faktorer relaterar specifikt till samverkan 
runt vuxnas lärande. Det har varit svårt att kategorisera faktorerna eftersom gränserna är 
otydliga och svaren delvis överlappar varandra. Vi tycker oss ändå urskilja fem kategorier av 
faktorer. Dessa kategorier är resurser, struktur/organisation, synsätt/grundsyn, 
trygghet/osäkerhet och projekt som arbetsform. Kategorierna formades efter de likheter och 
skillnader som fanns i det empiriska materialet. Efter detta delades informanternas svar in i 
kategorierna. 
 

6.5.1 Resurser 
Alla informanterna tar i någon mån upp resurser som viktiga förutsättningar för samverkan. 
Det är tydligt att de som arbetar verksamhetsnära är mer fokuserade på brist på både tid och 
pengar. Medan de som sitter i strategisk ställning anser att samverkan möjliggör effektivare 
utnyttjande av resurser. Utifrån Danermarks tankar om samverkansprocesser, som vi 
presenterade i den teoretiska ramen, kan detta tolkas som ett ovanifrån perspektiv på 
samverkan. Med det menar Danermark att beslutsfattare ser samverkan som en möjlighet att 
få en effektivare och bättre verksamhet som dessutom blir billigare.212 
 
Från politiskt håll är huvudsyftet med regional samverkan att utnyttja resurserna inom länet 
effektivt. Tjänstemännen på kommunal nivå tror inte att medlen kommer att öka framöver. 
Istället anser man att det behöver utvecklas former för att utnyttja de resurser som finns på 
bästa sätt. En form som det pekas på är samverkan mellan utbildningssektorn och biblioteket 
som skulle kunna innebära både att resurser omfördelas och att nya kan skjutas till. 
Kunskapstorget har också känt av diskussionen om pengar och bristen på pengar. Det 
framkommer i intervjun med Rektorn att fokus allt för ofta ligger på bristen på pengar. En 
bättre förutsättning skulle vara att istället diskutera utifrån att man tillsammans har en stor 
resurs. Det framkommer i intervjuerna att beroende på hur man ser på det kan pengar både 
främja och hindra samverkan. 

                                                 
212 Danermark 2000, s. 10. 
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Den ständiga bristen på pengar kan både främja och hindra. Lokalsamverkan kostar alltid nya 
pengar till exempel. Samtidigt är det möjligt att man just nu börjar inse från båda håll att de goda 
åren aldrig kommer tillbaka. Biblioteken kommer bara att få det sämre, lärcentra som byggts upp 
med t.ex. EU -medel måste om två år finansieras helt kommunalt och det är en ren överlevnads-
strategi att man samverkar och försöker definiera roller för sig som känns värdefulla för 
kommunerna.213 
 

I citatet ovan uttrycks att biblioteket måste samverka och definiera sin roll i det lokala 
samhället. En inställning som kan knytas till Andersons och  Skot- Hansens resonemang om 
att biblioteken anpassar sig till det lokala samhällets behov. De menar att biblioteket gör detta 
genom att prioriterar biblioteksverksamheter som efterfrågas i det omgivande samhället.214 
Bibliotekarierna uppmärksammar också att samverkan görs för att utnyttja resurser effektivt. 
Med anledning av den ekonomiska situationen på biblioteken försöker man finna olika 
lösningar till problemen varav en lösning kan vara samverkan med andra aktörer.  
 

Ja, och just nu är det ju inte så fett, det är mest nedskärningar som i alla kommuner nu va, så 
mycket av sådana här tankar är ju också att man söker samordningsvinster det går ju inte att 
komma ifrån. Även om det är bra va. Det är väl bra att man försöker samverka så mycket som 
möjligt.215 

 
Bibliotekarierna ser resurser som en nödvändighet för utveckling av samverkansformer, något 
som även påpekas från länsbiblioteket. Tillräckliga resurser anser Danermark vara en 
förutsättning för att samverkan skall komma till stånd. Problemet som uppkommer om det 
inte finns pengar är att verksamheten inte kan fortsätta utvecklas.  
 

[O]ch så finns det inga pengar till det. Så att det behöver komma till någonting extra för att man 
skall kunna jobba vidare med vissa saker.216 

 
Tidsbrist och utrustning är resurser som verksamhetsnära informanter tar upp. Biblioteket 
hade vid upptakten av deras projekt mot användargruppen vuxenstuderande mer tid avsatt till 
att jobba med verksamheten. Idag upplever bibliotekarierna att de inte hinner planera 
tillsammans och fortsätta arbeta med utveckling. En annan framträdande aspekt är att tidsbrist 
bland lärare är en orsak till att det ibland är svårt att samarbete med lärargruppen. Bland annat 
har det varit extra svårt med vissa större utbildningsanordnare. 
 

[D]et är inte så att man inte vill komma till biblioteket eller så utan man har helt enkelt för lite 
tid. Lärarna har inte tid.217 

 
En förutsättning för Linköpings stadsbibliotek samverkan med Kunskapstorget har varit att de 
i sina lokaler har studieplatser och den datautrustning som är nödvändig. Några av 
informanterna reflekterade över detta och menade att mindre bibliotek inte har dessa 
förutsättningar för en samverkan. 
 

Det är ju inte så många, många bibliotek är ju mindre i länet, och många har inte den utrustning 
som vi har och det påverkar ganska mycket.218 

 

                                                 
213 E-postintervju med Bibliotekskonsulenten 040515.  
214 Anderson & Skot-Hansen 1994, s. 243f.  
215 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
216 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
217 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
218 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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En reflektion över detta är att för folkbibliotekens del är det viktigt att ha tillgång till 
tillräcklig utrustning för att kunna stödja vuxenstuderandegruppen. Det påpekades också i 
propositionen att det är en demokratifråga att alla har tillgång till teknisk utrus tning och 
information för att kunna bedriva studier. 
 

6.5.2 Struktur/Organisation 
Rektorn ser som sin uppgift att på olika sätt stödja lärandet. Ett sätt att stödja det vuxna 
lärandet menar Rektorn kan göras genom att skapa förutsättningar för samverkan. Detta kan 
bland annat göras genom att schemalägga och skriva avtal. En stabil struktur kan enligt 
Rektorn även främja möjligheter till ett utökat samarbetet. Att bygga strukturer kan alltså 
handla om att från samordnande och ledande positioner utforma konkreta samverkansformer.  
Danermark påpekar i sin teori att en tydlig och klar ledning och uttalade mål är förutsättningar 
för samverkan. 219 Nedanstående citat speglar vikten av en intern stabil struktur: 
 

Vi har kunnat bygga upp system för det här hela vägen som de känner sig bekanta med. Och 
även om det kommit in någon ny så har det funnits en kunskap hos alla 16 och då hjälps man åt. 
Vi vet ju det svåra när vi gick in i det här, så det har varit väldigt lätt att introducera någon ny i 
det här konceptet som vi har jobbat med.220  

 
Ett annat sätt att skapa strukturer för samverkan som påverkar förutsättningarna i Linköping 
och andra kommuner i Östergötland är länsbibliotekets arbete med att bygga upp nätverk på 
lokal och regional nivå. Dessa kontaktnät hjälper folkbiblioteken att utveckla samverkan dels 
mellan varandra och inom den egna kommunen. 
 
Linköpings stadsbiblioteks samverkan med de olika utbildningsanordnarna skiljer sig åt.  En 
stabil samverkansform har underlättat samverkan med några av utbildningsanordnarna. 
Bibliotekarierna upplever att det varit enklare att samverka med de utbildningsanordnare som 
de redan från början haft regelbunden kontakt med. Eftersom de i början träffades regelbundet 
och har kunnat bygga upp en struktur och kontakt som gör att det nu är lättare att föra en 
dialog när det uppstår problem.  
 
En annan aspekt som uppmärksammats som kan hindra och försvåra samverkan är skillnader i 
organisationen. Biblioteket har upplevt att skillnader i utbildningsanordnarnas organisation 
innebär olika förutsättningar för samverkan. En reflektion över detta är att det är svårare att 
samverka med stora organisationer än med de något mindre. Stora utbildningsanordnare har 
många elever ofta på enstaka kurser det innebär att det är många olika lärare som undervisar 
samma elev. De mindre privata utbildningsanordnarna upplevs ha möjlighet till att ett större 
helhetsperspektiv på eleverna vilket då kan tänkas underlätta samordning med biblioteket. 
 

[D]et är så många elever och lärarna har inte koll på dem på samma sätt som på de lite mindre 
privata då. Men de privata utbildningsanordnarna verkar vara lite mer på hugget överhuvudtaget 
än Komvux. 221 

 
Inom politiken är skillnader i nämndernas organisation en orsak som kan hindra samverkan 
mellan olika nämnder i kommunen. Politikern menar att det jämnt diskuteras nya samverkans-
kanaler inom politiken, trots det är de inte alltid är lätta att förverkliga. En reflektion över vad 
som hindrar samverkan inom den kommunala verksamheten är att ”…var och en håller på 

                                                 
219 Danermark 2000, s. 18f. 
220 Intervju med Rektorn 040505. 
221 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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sitt…”och att varje enhet har ”…olika budgetar och man skall ha dem att gå ihop.”222 
Politikern relaterar detta också till den erfarenhet han har av starten av arbetet inom Östsam 
när alla kommuner inom länet skulle börja samverka. 
 

Ja, sen började ett mödosamt arbete därför att förutsättningarna är ju så olika inte minst 
invånarmässigt.(….) Så det är ju ingen enkel process misstänksamheten finns ju sen tidigare 
mellan kommunerna de små var oroliga för att de stora(….)skulle svälja allting och så vidare. Så 
det tog en hel del tid innan det så att säga kunde bli några konkreta resultat. Det är ju svårt att 
komma överens inom en kommun och då när man sitter 13 eller 14 stycken då blir det ju inte 
lättare. 223 

 
Samverkan mellan dels olika kommuner och dels inom samma kommun uppmärksammas 
alltså som problematiskt. Danermark och Kullberg anser att idag är samverkan i olika former 
något som har blivit nödvändigt mellan politikområdena.224 Det framkommer i intervjuerna 
att samverkan mellan nämnderna är aktuellt och prioriterat i Linköpings kommun. Några av 
informanterna upplever att i Linköpings kommun har man varit väldigt tydlig med att arbeta 
för samverkan över politikområdena. Något som bygger på insikten att ”ensam är inte 
stark”. 225 Utbildningschefen påpekar att det i små kommuner är lättare och självklarare att 
samverka. I Linköping är det inte lika självklart eftersom i större kommuner är varje enhet 
stor och därmed självständigare. 
 
En viktig anledning till samverkan mellan de olika politikområden som uppmärksammats är 
den ökade möjligheten till ett helhetsperspektiv på individen. Alltså att de kommunala 
insatserna till en individ kan samordnas och att individen skall uppleva insatserna som en 
helhet.  
 
Från länsbiblioteksperspektiv ser man det som centralt att samverka över politikområdena 
eftersom det skapar möjlighet till att ”… öppna nya perspektiv”.226 I Linköping berörs både 
kultur- och utbildningsområdet av bibliotekets verksamhet med vuxnas lärande. Både 
Utbildningschefen och Rektorn tar upp att dessa olika nämnder måste samverka för att främja 
samarbetet mellan olika kommunala verksamheter. Även samverkan mellan politiker och 
tjänstemän uppmärksammas som en viktig del i den kommunala organisationen. 
Informanterna reflekterar över att det är viktigt att de båda nämnderna agerar samtidigt i 
samma frågor. Konsekvenserna om nämnderna inte samverkar blir enligt Rektorn nämnderna 
inte känner att de är lika delaktiga. Och då finns en risk att diskussionen kommer att handla 
om vem som skall stå för kostnaderna istället för hur uppdraget skall genomföras. 

6.5.3 Synsätt/Grundsyn 
En förutsättning för att samverkan skall fungera menar några av våra informanter är ett 
gemensamt synsätt. Citatet nedan visar att ett gemensamt synsätt kan underlätta samverkan. 
 

Det jobbar jag med att det här synsättet ska genomsyra, oavsett om man är privat, 
bildningsförbund, folkhögskola eller så ska det vara samma synsätt, mer utifrån ett humant 
perspektiv, människosyn, värdegrund och så vidare. Det har vi jobbat ganska mycket med, det 
måste vara ganska lika. Och det tror jag underlättar den här typen av samarbete med biblioteket 
och så vidare. 227 

                                                 
222 Intervju med Politikern 040505. 
223 Intervju med Politikern 040505. 
224 Danermark & Kullberg 1999, s. 9f. 
225 Intervju med Utbildningschef 040506. 
226 E-postintervju med Bibliotekskonsulent 040515. 
227 Intervju med Rektorn 040505. 
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När biblioteket tog initiativ till samarbetet visade de att de tog ansvar för studenterna. En 
aspekt som upplevs som främjande av rektorn är att man tillsammans tar ett gemensamt 
ansvar istället för att bolla över ansvaret på den andra parten. 
 
Det framhålls av informanterna att de pedagogiska metoder som skall användas i utbildningen 
bygger på självständigt och undersökande arbetssätt. Centralt för ett sådant arbetssätt blir 
studenternas tillgång till information. Det är i detta sammanhang som det behövs skapas nya 
bilder och tankar om bibliotekets potentialer i lärandeprocessen. En uppgift som läns-
biblioteket arbetar med. Kommunen har idag inte råd att ställa krav på utbildningsanordnarna 
att upprätta egna bibliotek. Samverkan med folkbiblioteket kan för utbildningsanordnarnas 
del innebära att de pedagogiska arbetsmetoderna kan genomföras. Det som krävs är menar 
Utbildningschefen att det finns ett samstämmigt tankesätt när det gäller de pedagogiska 
metoderna. Traditionellt tänkande inom skolan anser Utbildningschefen hindrar samverkan. 
Rektorn anser att det är ett farligt tankesätt om skolan ser biblioteket som ett surrogat, man 
skickar eleverna till biblioteket utan förberedelse istället för att hålla lektioner. 
 
Vi har lagt märke till att en faktor som upplevs påverka samverkan är individens motivation 
och position. Enligt Danermark så hänger en lyckad samverkan inte så mycket på 
individerna.228 Ändå upplever våra informanter att det är viktigt att få kontakt med 
nyckelpersoner. Om man får tag i rätt person, kan denna förankra samarbetet hos aktören. 
Bibliotekarierna ansåg att det hade haft stor betydelse för deras samverkan med 
Kunskapslyftet att det är just den Rektorn som finns där. Vi ser detta som tecken på att de 
upplever att en person som har rätt befattning och rätt intresse kan synliggöra bibliotekets 
möjligheter dels mot utbildningsanordnarna och dels mot politikerna. Länsbiblioteket har 
också upplevt att det är viktigt att få tag i nyckelpersoner som kan driva frågan. Genom 
Östsam har länsbiblioteket fått tag i personer i rätt positioner som de sedan har kunnat 
utveckla lokal samverkan tillsammans med. Som motsats till detta är det intressant också att 
se att det även framkommer att det inte spelar så stor roll vilken befattning personen har utan 
att istället är det ett individuellt intresse som främjar samverkan. 
 

[D]å behöver det inte vara den som  är studierektor eller så utan någon som är genuint 
intresserad av biblioteket och ett samarbete, som tycker det är intressant, för sen så för de vidare 
då…Det är personerna som gör det.229 
 

Bibliotekarierna upplever att kontakten med lärarna har fungerat olika bra. En orsak som 
framträder i intervjuerna är att lärarnas motivation till att samarbeta. Ett perspektiv som kan 
hindra samarbetet mellan skola och folkbibliotek är inställningen till vad som är informations-
sökning. Biblioteket upplever att vissa lärare inte är motiverade till att samarbeta därför att de 
anser att eleverna får tillräckliga kunskaper i informationssökning under datalektioner. 
Däremot upplever man det mycket positivt om man får kontakt med lärare som är intresserade 
och gärna deltar i informationssökningskurserna tillsammans med sina elever.  
 

[D]et blir en slags dialogpedagogik på ett helt annat sätt om lärarna är med. Det kan bli lite 
stumt när man står där och mal och det är svårare att motivera eleverna. Det blir mer fart när 
man har en bra lärare med sig.230 
 

                                                 
228 Danermark 2000, s. 11f. 
229 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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Vi kan konstatera att biblioteket uppfattar det ibland besvärligt att samverka med lärare. En 
förklaring till att samverkan mellan lärare och bibliotekarier inte alltid fungerar kan relateras 
till Danermark som menar att olika yrkesgrupper har olika kunskaps- och förklarings-
modeller.231 Lärare kan ha olika syn på bibliotekets roll om de ser biblioteket som en 
lagerlokal som i Limbergs taxonomi steg 1 så kan de heller inte se hur biblioteket skall kunna 
medverka i undervisningen. En reflektion som kan knytas till Danermark är att lärarna kan 
uppleva det som intrång på deras område om biblioteket skall börja undervisa. Samverkan 
med biblioteket kan då komma att handla om prestige och makt istället för att fokuseras på 
positiva aspekter.  
 

6.5.4 Trygghet/Osäkerhet 
Vårt material tyder på att det är viktigt att varje verksamhet känner självförtroende i sitt 
uppdrag då de går in i en samverkan med andra parter. Med självförtroende kan verksamheten 
känna sig trygg i sitt uppdrag och med det de kan tillföra i samverkansprocessen. 
Tveksamheter inför samverkan skapar osäkerhet. En orsak till att tveka inför en samverkan 
kan vara att man inte vet vad man vill och vad samverkan kan tillföra verksamheten. Relaterat 
till Danermark pekar just han på att oklarheter i syfte och i uppdrag måste undanröjas innan 
man startar en samverkansprocess.232 Vi har lagt märke till att en orsak till tveksamhet är att 
vid samverkan tangerar man varandras områden. 
 

Utbildarna kan bli tveksamma för de kanske känner : Skall biblioteket bli utbildare?233 
 
Här kan vi se att även en av bibliotekarierna uppmärksammat detta. Bibliotekarien menar att 
lärare inte uppskattar att bibliotekarier får en pedagogisk roll. En orsak som skulle kunna 
förklara att det i många fall upplevs som svårt att lyckas med samarbetet med lärare. 
 

[O]m vi som bibliotekarier får en större pedagogisk roll, då kommer vi att tangera lärarnas 
yrkesroll och det är kanske inte så lätt, som lärare, att tycka att det är bra. Samtidigt som lärarna 
kanske inte vet vad vi kan och kan ge deras elever eller studenter.234 

 
Osäkerheten i att inte veta vad den andra parten kan bidra med uppmärksammas som en 
hindrande faktor. Vi har noterat att informanterna upplever att revirtänkande hindrar 
samverkan. Revirtänkande kan handla om att ha olika budgetar som medför att var och en 
håller på sitt. 
 
För att lyckas med samverkansprocessen måste man gå förbi känslan av osäkerhet och 
komma ifrån rivalitet. Eftersträvansvärt är att istället utgå från målgruppens behov. Det 
framkommer i materialet att samverkan är en möjlighet att på sikt stärka varandras 
verksamheter. 
 

Så att konkurrens kanske, tradition, rivalitet lite och så osäkerhet om vad det egentligen är som 
man vill. Och då tror jag att man får tänka på med utgångspunkt för den vuxenstuderande och se 
på vad är vi redan bra på i våra respektive uppdrag och hur kan vi stärka varandras uppdrag. 235 

 
Som exempel på verksamheter som behöver andra för att stärka sin position i framtiden 
nämns folkbildningen. Utbildningschefen anser att de borde fundera över sin fortlevnad. 
                                                 
231 Danermark 2000, s. 22ff. 
232 Danermark 2000, s. 28. 
233 Intervju med Utbildningschef 040506. 
234 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
235 Intervju med Utbildningschef 040506. 
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Folkbildningen har idag tuffa villkor och skulle kanske kunna hitta nya vägar och lösningar 
genom samverkan. Biblioteket och utbildningen kan stärka varandras roll i samhället. 
 

För utbildningen stärker ju också bibliotekets möjligheter att uppnå sitt uppdrag. Varje gång de 
begär in uppgifter och säger gå till biblioteket och ta reda på det så stärker ju vuxenutbildningen 
bibliotekets möjligheter att klara sitt uppdrag. Så vi är viktiga för varandra.236 

 
Ett sätt att skapa trygghet, som framträder i intervjun med Utbildningschefen, är att söka sig 
till sådana miljöer som stärker verksamheten. Som ett exempel anger Utbildningschefen att 
folkbildningen skulle kunna stärka sin roll genom att samverka med folkbiblioteket. En 
reflektion vi gör är att i ett kortsiktigt perspektiv är det tryggt att hålla kvar vid traditionella 
mönster och ramar. Samverkansprocesser är enligt både Sahlin och Danermark/ Kullberg 
förknippade med oförutsägbara problem. 237 238 Trots denna osäkerhet borde i ett längre 
perspektiv utvecklingsmöjligheterna som samverkan ger gynna verksamheten.  
 

6.5.5 Projekt som arbetsform 
Verksamheten med vuxenstuderande på Linköpings stadsbibliotek startade som ett projekt 
och har därefter fortsatt bedrivas genom avtalet med Kunskapstorget. Samverkansprojekt av 
olika slag menar Danermark och Kullberg är en viktig arbetsform i dagens samhälle. Enligt 
Sahlin brukar ett projekt definieras som en avgränsad och tidsbestämd verksamhet.239 
Inställningen till projekt hos informanterna var lite dubbel. Å ena sidan var våra informanter 
positivt inställda till projektformen och menade att projekt kan främja utveckling av 
verksamheten. De poängterade att projekt måste ses som en start på en lång 
omställningsprocess. Under projekttiden har man tid att bygga upp en verksamhet som skall 
kunna fortsätta efter projekttiden. Å andra sidan menade man också att projekt inte alltid är 
förankrade i verkligheten.  
 

Så det här är ett litet problem med alla sådana här projekt att plötsligt tar de slut. Och så sitter 
man där med ett resultat som man kan redovisa….men fortsättningen? … Ja, vad händer nu?240 

 
Vi lade märke till i materialet att det som upplevdes som mest besvärligt när det gällde 
projektformen var projektanställningen. Dels upplevdes själva anställningsformen som 
otrygg, dels menade de att det finns en risk att värdefull kunskap försvinner i samband med 
att anställningen upphör. Det kan bli svårt att arbeta vidare. En annan negativ aspekt som togs 
upp var att man startar projekt för att det ligger i tiden. 
 

För det är ju hopplöst om man ska sitta med en massa projekt, sånt som är populärt för stunden 
och sen så när pengarna är slut får man lägga ner helt och hållet och så återgå till det man gjorde 
förut.  Det är ju inte riktigt tanken tycker jag, med projekt. Utan projekt är ju utveckling av 
verksamhet och förändring.241 

 
Deltagarna upplever att projekt genererar förväntningar på förnyelse och förändring. Själva 
projektformen förknippas med både positiva och negativa förväntningar. Projekt främjar 
utvecklingen av verksamheten och upplevs som en utmaning i jobbet. Här finns en parallell 
till Sahlin som menar att projekt kan upplevas som en möjlighet till något positivt och 

                                                 
236 Intervju med Utbildningschef 040506. 
237 Sahlin 1996. 
238 Danermark & Kullberg 1999, s. 165. 
239 Sahlin 1996, s. 240. 
240 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
241 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
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utvecklande.242 På samma gång uppfattas projekt som svåra att förankra i verkligheten. 
Projekt är tidsbegränsade och det är svårt att fortsätta utveckla verksamheten efter 
projekttiden. 
 

6.5.6 Kunskap/Utveckling 
Den sista kategorin som vi tagit med handlar om vad som upplevs och uppfattas som positiva 
följer av samverkan. Vi tycker det är intressant att ta med därför att tidigare erfarenheter kan 
påverka inställningen till nya former av samverkan. Vi noterar i intervjumaterialet att man 
upplever det positivt att genom att samverka lär man sig av och om varandra. Det speciella 
med denna aspekt är att det viktiga i samverkansprocessen inte är målet eller slutresultatet 
utan det man lär sig på vägen dit. 
 

[D]et är väldigt spännande och lärorikt tycker vi att det varit, det har gett oss jättemycket…243 
 
Informanternas svar tyder på att samverkan höjer kunskaperna om den andra organisationen, 
den andra aktören, och i det längre perspektivet ökar det förståelsen för varandras 
verksamheter.  
 

Det är väldigt bra när man ansvarar för informationsdisken att veta eftersom vi har väldigt 
många vuxenstuderande som vi hjälper. Att veta varifrån de kommer och hur det hänger ihop, 
jag har lärt mig oerhört mycket och förstår hur utbildnings Sverige ser ut och är uppbyggt idag. 
Med det här flexibla lärandet och så.244  
 

Danermark pekar just på att man skall se samverkan som en lärandeprocess.245 Även Sahlin-
Andersson relaterar projekt till att vara ett experiment och lärande istället för ett idealt 
förlopp. Bibliotekarierna säger att de genom samarbetet har ökat kunskapen och förståelsen 
om vuxenutbildningen. En av anledningarna till att det är lärorikt att samverka är möjligheten 
till ”att få in alla kompetenser och alla synvinklar.”246 När det gäller samarbetet med 
universitetsbiblioteket upplever bibliotekarierna att den kontakt de har gör att de vet vad som 
händer hos varandra och att detta underlättar då de skall hänvisa studenterna. Bibliotekarierna 
är positivt inställda till att vidareutveckla samverkansformerna och tycker att det är en 
spännande utveckling.  

6.5.7 Sammanfattning  
Många av de faktorer som informanterna pekar på kan både tolkas som främjande och 
hindrande. Att samverka är komplext och beroende av olika förutsättningar som påverkar  
både starten och det förväntade slutresultatet, målet. Att samverka idag ses oftast som en 
självklarhet men det är tydligt att det inte alltid är så lätt att genomföra i realiteten. Nedan gör 
vi en sammanfattande uppställning av de faktorer som vi tolkat att informanterna uppmärk-
sammat som antingen främjande eller hindrande för samverkan inplacerade utifrån våra 
kategorier.  

                                                 
242 Sahlin 1996, s. 137. 
243 Intervju med bibliotekarie B 040429. 
244 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
245 Danermark 2000, s. 46. 
246 Intervju med bibliotekarie A 040429. 
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Tabell nr 2. Främjande och hindrande faktorer för samverkan 
 
Det vi lagt märke till genom denna uppställning är att det framträder fler främjande faktorer 
än hindrande. Detta kan tolkas som att informanterna har klarare uppfattningar av vad som 
främjar samverkan och är osäkrare på vad som hindrar. En annan tolkning skulle kunna vara 
att de hindrande faktorerna är svårare att ta på och beskriva detaljerat. Utifrån uppställningen 
kan vi se mönster i olika riktningar. Som vi ser det kan många av faktorerna tolkas som både 
hindrande och främjande. Med uppställningen avser vi inte att vara fullständiga utan vill 
belysa de faktorer som tydligast framkommit i materialet. De flesta faktorerna kan sägas ha en 
generell natur, med det menar vi att de kan sägas gälla all typ av samverkan och är inte 
specifika för fallet.  
 

       Faktorer 
 
 
Kategorier 

 
     Främjar 

 
        Hindrar 

 
Resurser 

- effektivt utnyttjande av de resurser 
som finns tillgängliga 

- bibliotekets tillgång till lektionssal, 
datautrustning och studieplatser 

- samordningsvinster 

- brist på pengar och tid 

-      begränsningar i lokaler och 
datautrustning 

  
Struktur/ 
Organisation 

- skapandet av förutsättningar genom 
att schemalägga och skriva avtal 

- ett gemensamt system för samverkan 

- regelbunden kontakt 

- små organisationer  lättare att 
förankra samverkan 

- samverkan prioriterat inom  
kommunen 

- inblandade nämnder agerar 
samstämmigt 

- lokala och regionala nätverk  

- ostabil struktur och ledning för 
samverkan 

- olika organisationer med olika 
regelverk och uppdrag 

- olika budgetar 

- var och en håller på sitt 

- stora organisationer med många 
personer inblandade 

 
Synsätt/ 
Grundsyn 

- gemensam syn på användarnas behov  

- gemensamt synsätt på undersökande 
undervisningsmetoder 

- revirtänkande och rivalitet 

- traditionellt tänkande inom 
utbildningen 

 

 
Osäkerhet/ 
trygghet 

- nyckelpersoner, motiverade och 
intresserade 

- självförtroende i det egna uppdraget 

- möjlighet till att stärka varandras 
uppdrag 

- man vet inte riktigt vad man vill 

- man vet inte riktigt vad samverkan 
kan ge 

 
Projekt som 
arbetsform 

- utveckling av verksamhet och 
förändring 

- tid att bygga upp en stabil samverkan 

- genererar förväntan på förnyelse 

- tidsbegränsad insats  
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En faktor som alla våra informanter nämnde var resurser. Brist på resurser är ett tydligt 
exempel på en faktor som framträder som både hindrande och främjande i materialet. Tid och 
pengar anses vara en förutsättning för samverkan, samtidigt som det vid nedskärning blir 
nödvändigt att samverka för att utnyttja resurserna väl. Ett annat mönster vi kan se är att 
synsätt som traditionellt tänkande och revirtänkande hänger samman med att inte kunna se 
vad samverkan kan ge. En reflektion är att samverkan leder till att man lär sig om varandra på 
samma gång som att tillhöra olika organisationer kan försvåra och hindra samverkan.  
 
Som vi ser det är det tydligt att informanterna upplevde att individen var viktig i 
samverkansprocessen. Att de personer som ingår i samverkan har samma mål gentemot 
användarna och att man träffar nyckelpersoner som har rätt position och motivation i den 
andra organisationen. Några av informanterna uppgav att rivalitet hindrar samverkan. Något 
som kan skapa rivalitet är att tillhöra olika yrkesgrupper. En aspekt som vi relaterar till  
Danermark som menar att individer har olika kunskaps- och förklaringsmodeller.247 
 
I vårt fall uppfattas kommunens och regionens inställning till samverkan som främjande 
faktorer. Linköpings kommun och regionförbundet Östsam har prioriterat samverkan mellan 
olika verksamheter. Vi antar att detta har påverkat utvecklingen av stadsbibliotekets 
samverkan med Kunskapstorget positivt. 
 
Den sista kategorin kunskap/utveckling tog vi inte med i uppställningen, utan vi ser den mer 
som ett perspektiv på vad man får med sig efter ett samverkansprojekt. Oavsett om samverkan 
fungerar väl eller ej upplever våra informanter att man lär sig något som gör att inställningen 
till fortsatt samverkan är positiv.  

6.6 Behov av utökad samverkan 
Våra informanter är överens om att det vuxna lärandet inte är ett övergående fenomen. 
Människors behov av att lära sig saker för sin egen skull, för arbetet eller för ett kommande 
arbete kommer troligtvis inte att minska. Orsaken är att ”i ett samhälle där arbetskraften inte 
räcker till måste vi ha stora möjligheter till utbildning.”248 Av denna anledning behöver 
utbildningen bli tillgängligare och flexiblare för de vuxna i större utsträckning än idag. I 
materialet framkommer det att utbildningen behöver bli tillgängligare i ”tid och rum och 
innehåll och metod”. 249  Exempel på flexiblare utbildning som informanterna nämner är 
webburen utbildning, utbildning på företag och lärlingssystem. 
 
Vår analys av det här materialet ger en likartad bild av synen på det livslånga lärandet som  
Rubenson beskrev. Rubenson menade att det finns tre deltagande parter mer eller mindre 
delaktiga i det livslånga lärandet.  Den aspekt som framkom i materialet är att det förmodligen 
kommer att bli närmare och utökad samverkan mellan kommunen och näringslivet.  
 

Det tror jag nog är några av de viktigaste sakerna att vi har ett som sagt var utav utbildning och 
möta människor så att säga där de finns och och det behov man upplever att man har. Sen undrar 
jag om inte så att säga lärandet i de egna organisationerna måste alltså i(…) vidareutbildning på 
arbetsplatsen. Tror jag kommer att bli tydligare i framtiden.250  

 

                                                 
247 Danermark 2000, s. 23f. 
248 E-postintervju med Bibliotekskonsulent 040515. 
249 Intervju med Utbildningschefen 040506. 
250 Intervju med Politikern 040505. 
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Marknaden är inblandad enligt Rubenson och dess behov styr inriktningen på utbildningarna 
medan staten har ansvar för att det skapas möjligheter till lärande. Något som påtalas av 
informanterna som ser kommunens uppgift som att vara ett stöd för lärandet. Rubenson menar 
att förskjutningen mot det civila samhället gör att individen har fått eget ansvar att förverkliga 
lärandet.251 Rektorn påpekar att individens medvetande om att fortsatta studier är nödvändigt 
måste höjas. 
 
I propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen efterlyses fler flexibla 
utbildningsformer vilka kräver fler öppna studieplatser.252 Det uppmärksammas att detta är 
något som till exempel biblioteket kan stå till tjänst med. Från länsbiblioteket har man sett att 
synen på bibliotekets roll framöver håller på att formas. Och att utvecklingen driver på en 
nationell bibliotekspolitik som tydliggör folkbibliotekets roll i detta sammanhang. 
 

Bibliotekens roll i en lärandeprocess innebär ofta ett helt nytt perspektiv. Genom nätverken och 
löpande kontakter med representanter från utbildningssidan har vi dock kunnat initiera även 
andra tankar kring hur biblioteket kan användas och den problematik som kan uppstå när 
studerande möter bibliotek. Vi skapar bilder av bibliotekens potential och det har visat sig vara 
värdefullt.253     
 

Ett sätt att använda biblioteket är att skapa ett lärcentrum i bibliotekets lokaler. Något som 
debatteras i Linköping och som våra informanter kom in på då vi pratade om utökad 
samverkan och framtiden. Lärcentrum är aktuellt och diskuteras just nu i nämnderna i 
kommunen. Kultur och fritidsnämnden har gett stadsbiblioteket i uppdrag att lägga fram ett 
förslag på hur de kan bli en del av ett lärcentrum. Utbildningschefen ser bibliotekets 
inblandning i vuxnas lärande i olika steg vilka vi kan relatera till Limbergs version av 
Loertschers taxonomi. 
 
Steg ett: Kunskaps- och informationscentra, det grundläggande biblioteksuppdraget. Man kan 
relatera denna nivå till Limbergs första nivå. Biblioteket fungerar som en lagerlokal och tar 
inte del i undervisningen.  
 
Steg två: Biblioteksuppdraget byggs på och blir ett Studiecentra, i detta steg ger man sig in på 
utbildningsområdet och det ”förutsätter att man har lokaliteter, att man har datautrustning”.254 
En viss handledning anser Utbildningschefen att det ingår i detta steg ”då inte nödvändigtvis 
ämneshandledning”. 255 Detta stämmer bäst överens med Limbergs tredje nivå som handlar om 
att biblioteket fungerar som ett redskap i undervisningen. 256 Utbildningen använder sig av ett 
problemorienterat arbetssätt och biblioteket stimulerar i sökningsprocessen. 
 
Steg tre: Uppdraget byggs på ytterligare och biblioteket blir då ett lärcentrum. Detta menar 
hon kräver ämnesstöd handledning och ett nära samarbete med skolan. I lärcentrumuppdraget 
anser Utbildningschefen att det ingår ”vägledning, utbildningsinformation …och vägarna 
kanske till att validera och så.…Och då är det en ny verksamhet i biblioteket.”257 Limbergs 
fjärde nivå innebär att biblioteket spelar en avgörande roll på utbildningskvalitén. 
Bibliotekarierna är med och planerar tillsammans med övrig pedagogisk personal. 

                                                 
251 Rubenson 2001, s. 29f. 
252 Prop. 2000/01:72, s. 30 ff. 
253 E-postintervju med Bibliotekskonsulenten 040515. 
254 Intervju med Utbildningschef 040506. 
255 Intervju med Utbildningschef 040506. 
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Lärcentrum i Linköping ses inte av alla som en självklar utveckling. Det framkom i 
intervjuerna att när frågan togs upp i bildningsnämnden undrade vissa varför det var aktuellt 
när Kunskapstorget finns. Från utbildningssidan ses biblioteket som en bra plats för en del av 
ett lärcentrum. Det påpekas att man inte tror att det kommer att avsättas speciella medel för 
uppbyggnaden av ett lärcentrum i Linköping. Istället kommer det förmodligen att handla om 
att använda de lokaler och resurser som redan finns.  
 
Det påpekas att för utbildningen styrs verksamheten av de nationella målen, de kommunala 
målen och även bildningsnämndens specifika mål. Om biblioteket blir ett lärcentrum i den 
bemärkelsen att de utvidgar sin verksamhet och blir en del i utbildningssektorn måste de vara 
observanta på att de hamnar under fler regelverk. En aspekt som vi ser i materialet är att man 
ser risker för biblioteket med att bli ett lärcentrum. Det påpekas att biblioteket måste tänka 
igenom om det är något man vill. Det är viktigt att utvecklingen formas så att det inte blir på 
bekostnad av andra användargrupper. 
 

Kommer de vuxenstuderande? Det gäller att utnyttja de möjligheter som finns eller spränger vi 
blir det för fullt och dominerar det för mycket på biblioteket? Tappar biblioteket någonting?258 

 
Bibliotekarierna tycker att det är en spännande och intressant utveckling om biblioteket blir 
en del i ett lärcentrum. Det uppmärksammas att det är positivt att politikerna redan i 
diskussionsskedet har uppmärksammat folkbiblioteket som en aktör när det gäller 
Lärcentrum. Detta relateras till att i många kommuner har man byggt upp Lärcentrum utan att 
folkbiblioteket har varit delaktigt. Detta uppfattar bibliotekarierna tyder på att man vill ha ett 
samarbete med biblioteket. 
 

För många kommuner är det ju tyvärr så att man har startat lärcentra först men inte samordnat 
med biblioteket först och det har man ju gjort här. Så jag hoppas ju att det finns en tanke med det 
här så att vi kanske kommer att bli en del av ett lärcentra i biblioteket.259 

 
Vi har uppmärksammat att bibliotekarierna anser att ett större samarbete med kommunen 
skulle göra att det skulle bli lättare att även samverka med andra aktörer utöver Kunskaps-
torget och dels att utveckla och fördjupa den samverkan de redan har. Möjliga samverkans 
parter som de skulle kunna se sig ha utökat samarbete med är bland annat universitetet och 
folkbildningen. Folkbildningen har de redan ett visst samarbete med genom Kunskapstorget. 
Men skulle kunna tänka sig att utveckla samarbetet genom att inkludera andra områden. Med 
Medborgarskolan har de redan haft diskussioner om att utveckla ett samarbete. Med 
Universitetet har de idag inte mer samverkan än de träffar de har regelbundet med 
universitetsbiblioteket. Högskolestudenter är inte kommunens ansvar men om Linköping 
bestämmer sig för att bygga ett Lärcentrum kommer det att bli naturligare att även samverka 
med universitetet.  
 
Bibliotekarierna tycker att ”…framtiden är ljus … det är en rolig utveckling.”260 Men en av 
bibliotekarierna säger också: ”Jag vet inte riktigt var det barkar hän”261 Vi kan se att det finns 
en viss osäkerhet i hur verksamheten kommer att utveckla sig. En osäkerhet som vi uppfattar 
beror på de hindrande faktorer som tidigare tagits upp i resultatet. Bland annat en frustration i 
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att omvärlden inte ser vad biblioteket kan göra. Bibliotekarierna är överens om att det finns ett 
behov av utökad samverkan med olika aktörer inom det vuxna lärandet. 
 

Ja, samarbete/samverkan det är någonting som, som vi på biblioteket behöver mer av, tycker jag. 
Eftersom det är ganska otydligt får man uppfattningen ibland i alla fall hos politiker och andra 
utanför biblioteksvärlden vad biblioteket gör. Så för att förändra synen på vår roll och att vi 
faktiskt kan vara en resurs då för vuxnas lärande så bör man samarbeta och samverka och vi, vi 
kan ju inte alla delar så man måste ju såklart ha kontakt och samarbete med lärare eller de som 
anordnar utbildningar och som jobbar mer med detta än vad vi gör. Så att ja, mer samarbete är 
bra.262 

 
Bibliotekarierna påtalar att samverkan kan bland annat medföra att fler blir medvetna om vad 
folkbiblioteket kan göra. Andersons och Skot-Hansens studie visade att samarbete utåt gör 
biblioteken mer synligt för användare och politiker.263 En ökad synlighet i kommunen gör att 
mängden användare ökar vilket kan resultera i ett tillskott i budgeten. Vilket förbättrar 
möjligheterna att tillmötesgå användarnas informationsbehov, något som kan förknippas med 
ovanstående citat. 

6.6.1 Sammanfattning 
Våra informanter hade en samstämmig uppfattning om att vuxnas lärande inte är ett 
övergående fenomen. I svaren från de informanter som sitter i beslutsfattande ställning 
framgår att de ser att samhället skall fungera som ett stöd men att ansvaret för lärandet vilar 
på individen. Ett sätt att utveckla stödet till vuxnas lärande i Linköping kan komma att ske 
genom uppbyggnaden av ett lärcentrum, något som diskuteras just nu i kommunen. 
Bibliotekarierna är positiva till utvecklingen och tycker att det är en spännande utveckling. 
Utbildningschefen ser möjligheter för biblioteket att stödja vuxnas lärande i tre steg. Från 
dessa steg kan det dras paralleller till Limberg och Loertschers taxonomi. Lärcentrum i 
biblioteket skulle, enligt bibliotekarierna, kunna innebära att samverkan med aktörerna runt 
vuxnas lärande kan fördjupas och att samverkan kan bli aktuellt med även andra aktörer 
utanför Kunskapstorget. Bibliotekarierna anser att biblioteket skulle tjäna på att samverka och 
samarbeta mera. Det är bland annat viktigt för att synliggöra bibliotekets roll för både 
användare och politiker.  
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7 Diskussion 
I diskussionen avser vi att resonera kring våra resultat i relation till tidigare forskning, teori 
och annat förekommande material i uppsatsen. Detta görs med utgångspunkt från uppsatsens 
syfte och frågeställningar, men även utifrån andra funderingar och teman som uppkommit 
genom det empiriska materialet. En del av resonemangen har tidigare berörts flyktigt i 
resultat- och analyskapitlet och diskuteras nedan mer utförligt. Frågeställningarna utgör grund 
för kapitlets disposition även om resonemangen delvis går in varandra.  
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka ett folkbiblioteks samspel med andra aktörer inom 
infrastrukturen runt vuxnas lärande. Vår avsikt har varit att öka vår förståelse för hur 
bibliotekarier och andra nyckelpersoner resonerar kring samspel och att spegla många 
aspekter på företeelsen vuxnas lärande. Det har gjorts genom en fallstudie på Linköpings 
stadsbibliotek.  
 
I vår teoretiska ram tog vi upp en studie om danska folkbibliotek gjord av Anderson och Skot-
Hansen. De analyserade olika typer av folkbibliotek och såg att känne tecken för det som de 
kallar provinsbibliotek var många olika uppgifter och förpliktelser i samhället. Utmärkande 
för provinsbibliotek var också att de samarbetade mycket med utbildnings institutionerna på 
orten. 264 Linköpings stadsbibliotek är ett stort folkbibliotek med många olika uppgifter och vi 
tycker oss se likheter mellan provinsbibliotek och Linköpings stadsbibliotek. Jämsides med 
arbetet med de vuxna som studerar har biblioteket också ansvar för att all annan verksamhet 
som pågår på ett stort folkbibliotek. 
 

7.1 Politiska visioner och folkbibliotekets roll 
Vi bröt ner vårt syfte i fem frågeställningar. Den första frågeställningen handlar om vilka de 
politiska visionerna för stöd till vuxnas lärande är och vilken roll folkbiblioteket har. För att 
besvara frågan valde vi att läsa propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av 
vuxenutbildningen och jämförde denna med informanternas svar och annat material, bland 
annat texter av Rubenson. Den politiska visionen, som vi uppfattar det, är att förverkliga det 
livslånga lärandet genom att samhället utgör ett stöd för lärandet. Både dokument och 
informanternas svar genomsyras av detta och att initiativ till lärande idag vilar på individen. 
Samhällets uppdrag är inte längre att utbilda utan det är istället att skapa möjligheter för 
individens lärande. Stödet innebär att erbjuda en mångfald av olika utbildningsformer och 
lärmiljöer. För att kunna utgöra ett verkligt stöd är det nödvändigt med samverkan mellan 
olika aktörer där biblioteket utgör en del. På nationell nivå är folkbibliotekets resurser 
uppmärksammade men inte tydligt utpekade. 
 
För folkbiblioteket liksom för andra verksamheter är det viktigt att följa med i samhällets 
förändringar. Centrum i debatten om det livslånga lärandet handlar om att vikten av att 
individen kontinuerligt utbildar sig under hela livet. Från Kunskapslyftet fram till idag har det 
skett en förändring i synen på bibliotekets roll i lärandet. Vårt material tyder på att biblioteket, 
åtminstone i någon mån, flyttat fram sina positioner och fått en tydligare roll. Till exempel 
menar Hellsten, som på uppdrag av CFL kartlagt bibliotekens roll i vuxenutbildningen som vi 
tog upp i kapitlet Tidigare forskning, att biblioteket fått en mer framträdande roll än 
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tidigare.265 En liknade bild av den senaste utvecklingen ges av bibliotekskonsulenten, en av 
våra informanter. I uppföljningen av infrastruktursatsningen som gjorts av Myndigheten för 
skolutveckling visade det sig att många kommuner satsat på folkbibliotekets verksamhet 
gentemot de vuxenstuderande. Det årliga anslaget från Kulturrådet till vuxbib-projekten visar 
också att statsmakterna ser att folkbibliotekens roll är viktig för stödet till vuxnas lärande. 
 
Stenqvist som vi refererade till i kapitel tre menar att det är helt nödvändigt för folk-
biblioteken att man lyckas etablera en tydlig roll i kunskapssamhället.266 Han tycker sig se 
positiva tecken på att det skulle kunna lyckas och pekar på bland annat Kulturrådets satsning 
via vuxbib-projekten. Vår infallsvinkel i det här arbetet är folkbibliotekets samspel med sin 
omvärld i stödet till vuxnas lärande. Som vi ser det tycks samverkan för folkbiblioteken leda 
till positiva återverkningar. Det är viktigt att det arbetet fortsätter, dels för att få till ett så bra 
stöd som möjligt till vuxnas lärande, dels med tanke på folkbibliotekets position gentemot 
andra kommunala verksamheter, då de flesta kommuner befinner sig i svåra ekonomiska tider. 
Att folkbibliotek initierar och driver samverkan med det omgivande samhället är en del i 
strategin för att förstärka sin roll i stödet till vuxnas lärande, som vi ser det.  
 
Enligt målen för kultur- och fritidsverksamheten i Linköping ska biblioteket vara ett allsidigt 
centrum för kultur, kunskap och kultur med ett särskilt ansvar för funktionshindrade samt 
barn och ungdomar. Verksamheten gentemot de vuxenstuderande, som formaliserats via 
avtalet mellan biblioteket och bildningsnämnden, har möjligen lett till att verksamhet riktad 
till vuxenstuderande fått en fastare etablering i bibliotekets totala verksamhet. Det i sin tur 
kan medföra att Linköpings stadsbibliotek blir mer synligt för politiker och andra aktörer. 
Skot-Hansen menar att effekterna av bibliotekets samverkan är större insikt i brukarnas 
behov, fler besökare och ökade resurser. I ett långt perspektiv skulle alltså verksamheten runt 
vuxnas lärande leda till att politikerna får upp ögonen för folkbibliotekets ökade roll i 
utbildningssamhället. Här tycker vi oss se några likheter om man tänker på en del av 
resonemangen i intervjuerna. Bibliotekarierna tyckte att de hade ökat sin kunskap och fått 
ökad insikt om brukarnas behov. I intervjuerna menade de att de lärt sig om utbildnings-
systemet, om pedagogiska metoder och om vad användargruppen behöver hjälp med. De 
upplevde det också positivt att bibliotekets synpunkter efterfrågats i samband med 
utredningen om eventuellt införande av lärcentrum i kommunen. Det tolkar vi som ett uttryck 
för en bättre förankrad roll i utbildningssammanhang och i kommunen i stort, än tidigare. 
Detta har till viss del uppnåtts genom den samverkan man har. 
 
Resonemanget hittills har gått ut på att det har hänt en del positivt när det gäller hur 
bibliotekets roll och betydelse uppfattas av politiker och beslutsfattare. I vårt material finns 
också motbilder. Till exempel så upplever bibliotekarierna att politiker i allmänhet har en 
förlegad syn på folkbibliotekets roll. I kapitlet Tidigare forskning tog vi upp Jonsson som 
också han menade att oftast har beslutsfattarnas syn på folkbibliotekets uppgift inte ändrats 
trots att förutsättningarna i samhället har förändrats. För att fortsätta på temat bilden av 
biblioteket och dess uppgift så har vi i det empiriska materialet exempel på dokument där 
biblioteket är helt osynligt. Det är i den 24-sidiga tidningen som riktar sig till nyinflyttade 
linköpingsbor, Nyinflyttad, där vare sig bibliotek eller vuxenutbildning nämns. Tidningens 
avsikt är att presentera kommunen och dess verksamhet. Med tanke på att bibliotek är den 
mest besökta kulturinstitutionen i landet kan det synas märkligt att biblioteket överhuvudtaget 
inte nämns.  
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Så bilden är inte entydig utan det tycks handla, som mycket annat, om långsiktigt och 
tålmodigt arbete. Strategisk förankring hos politiker och beslutsfattare ses av biblioteks-
konsulenten på länsbiblioteket, en av våra informanter, som oerhört viktigt för att få dessa att 
uppmärksamma nya dimensioner av hur bibliotek kan användas. Regionförbundet Östsams 
centrala roll lyfts fram särskilt. 
 

7.2 Aktörerna och erfarenheterna 
Vårt syfte är nedbrutet i fem frågor. Två av frågorna handlar om vilka aktörerna är i 
Linköping och vilka erfarenheter man har av samspelet. Förutom om användarna, som ju är 
den viktigaste gruppen i sammanhanget, talades mycket om Kunskapstorget och utbildnings-
anordnarna. Andra aktörer var folkbibliotek, länsbiblioteket, universitetsbiblioteket, andra 
kommunala verksamheter och politiker. 
  
Våra informanter menar att användarnas bild av biblioteket bör avdramatiseras och att det 
finns kunskapsbrister hos många om hur bibliotek kan användas. Ett annat hinder som nämns 
är att biblioteket har en del kvar att göra när det gäller att skapa en miljö som är välkomnande 
för alla grupper i samhället inbegripet de som kommer från icke akademiska och studieovana 
miljöer. Exempel på hur biblioteket försökt ta hänsyn till användargruppens synpunkter är när 
de ingick i en referensgrupp inför byggandet av den elektroniska biblioteksguiden. Som 
utvärdering av kurserna har studentgrupperna fått ge synpunkter och kommentarer på innehåll 
och upplägg av kursen. Vissa förändringar har gjorts efterhand för att bättre anpassa kurserna 
till användarna. Ett praktiskt exempel är att de har ändrat tidsschemat för att det bättre skall 
stämma överens med skolans upplägg. När det gäller skapandet av den elektroniska 
biblioteksguiden tycker vi oss se likheter med det som Sahlin-Andersson kallar en 
lösningsdriven process. Enligt henne startar ofta projekt med att man kopplar ihop en lösning 
med ett problem man haft sedan länge.267 Lösningen kan till exempel vara en finansierings-
möjlighet. Linköpings stadsbibliotek hade förgäves under några år försökt få medel för att 
tillgodose de vuxenstuderandes behov och när de sedan fick medel ur infrastruktursatsningen 
beslöt man sig för att bygga en biblioteksguide. Hur genomtänkt det beslutet var, är svårt att 
säga. Enligt en av informanterna rådde vid denna tid något av ”portalhysteri”. Det skulle 
kunna vara så att andra alternativ inte diskuterades i någon större omfattning. Enligt Sahlin-
Andersson så är det ungefär så det brukar gå till även om det ideala vore att ha ett klart mål, ta 
fram alternativa handlingsvägar för att nå målet och värdera alternativen noga före beslut. 
Kanske hade andra vägar varit väl så bra eller bättre för att tillgodose användarnas behov. 
 
När rektorn talar om bibliotekets uppgift och roll använder han uttryck som vad biblioteket 
ska stå till tjänst med och vid ett tillfälle säger han att biblioteket ska vara ett stöd till vuxnas 
lärande eller ett stöd till skolan. Båda sorterna av stöd innebär naturligtvis stöd till mål-
gruppen men vid det andra fallet sker det under skolans premisser på ett helt annat sätt än vid 
första. Man kan jämföra med den av Loertschers nivåer som beskriver att relationen lärare - 
bibliotekarie inte i egentlig mening är kollegial utan mer att likna vid relationen chef - 
underställd. 
 
Kunskapstorget och utbildningsanordnarna/lärarna var viktiga samarbetspartners för 
biblioteket. Bibliotekarierna var som framkommit i analysen odelat positiva till Kunskaps-
torget och dess representant Rektorn. Man menade att Rektorn spelat en mycket betydelsefull 

                                                 
267 Sahlin-Andersson 1996, s. 122. 



 

 70 

roll och att han marknadsfört biblioteket gentemot politikerna. Rektorns betydelse lyfts även 
fram i några av de dokument som vi tagit del av.  
 
Utbildningsanordnarna/lärarna var förstås en nyckelgrupp och samtalen kom att kretsa mycket 
kring denna grupp. Bilden av samspelet mellan bibliotekarier och lärare var inte entydig, 
ibland fungerade det bra och ibland mindre bra. Bibliotekarierna efterfrågade mer samverkan 
med lärare eftersom när de väl fick kontakt med en motiverad lärare upplevde de att det var 
lättare att göra kurserna intressanta för de studerande. Tidigare studier har pekat på samma 
svårigheter med kontakten mellan bibliotekarier och lärare. I Lundströms studie som vi tog 
upp i kapitlet Tidigare forskning redovisas att informanterna ansåg att problemen berodde på 
att lärarna inte förstod vikten av bibliotekets roll i undervisningen. 268 I vår teoretiska ram 
redogjorde vi för de taxonomier, utarbetade av Loertscher, som speglar skolans förhållnings-
sätt till skolbibliotek. I de högsta nivåerna förekommer reellt samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier och relationerna kan betecknas som kollegiala.269 I de lägre nivåerna inser inte 
lärarna betydelsen av skolbibliotekets roll i undervisningen och relationen lärare - 
bibliotekarie är mer att betrakta som chef - underställd. Vi menar att resonemanget åtminstone 
delvis kan föras när det gäller utbildningsanordnare och folkbibliotek. Om vi relaterar till 
taxonomierna kan lärarnas syn på bibliotekariernas roll och betydelse sägas ligga på de lägre 
nivåerna. Eftersom bibliotekarierna inte har någon större betydelse för undervisningen ser 
man antagligen ingen poäng i att arbeta för att delge dem någon vidare information och 
kunskap om skolans verksamhet. En av bibliotekarierna i vår studie uttrycker det som att det 
är ”snopet” att skolan inte förstår. Det är viktigt att understryka att vi faktiskt inte har 
intervjuat några lärare. Det som vi resonerar om här är enbart upplevelser från 
bibliotekarierna.  
 
Hellsten diskuterade också skillnader i bibliotekets engagemang kontra utbildningsanordnares 
engagemang i samverkan i den studie som vi refererade till i avsnitt 4.1 i Tidigare forskning. 
Han menade att en av förklaringarna är brist på utblick, som han alltså relaterade mer till 
utbildningsanordnare än bibliotek, och att man är så inbäddad i sin vardag. 270 Här menar vi att 
det finns paralleller mellan vår studie och Hellstens diskussion.  
 
En orsak till de i någon mån problematiska relationerna kunde enligt bibliotekarierna i vår 
studie bero på lärares okunskap om vad informationssökning innebär. Det finns många studier 
som visar att lärare i allmänhet har en otydlig bild av vad informationssökning som för-
modligen bottnar i egna bristfälliga kunskaper. En följd av dessa suddiga föreställningar är att 
eleverna förväntas utveckla informationsfärdigheter utan egentlig undervisning. 271 Vi har som 
tidigare sagts, visserligen inte intervjuat lärare, men med utgångspunkt från bibliotekariernas 
upplevelser av skillnader mellan deras och lärares syn, tycks vårt material bekräfta en sådan 
bild. I våra intervjuer framkommer att bibliotekarierna menar att informationssökning är 
något annat och mer komplext än vad lärarna tycks tro. Informanterna ger uttryck för detta när 
de säger att lärarna inte vet vad biblioteket kan tillföra utöver det som eleverna redan kan. I 
forskningsöversikten av Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving redogörs för en 
studie som visade att när lärarna utsätts för samma utmaningar som de försätter sina elever i 
med avseende på informationssökning, får de en djupare förståelse för vad de kräver av sina 
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elever.272 Våra informanter vittnade ju om att de tycker sig nå bättre resultat vid lärar-
medverkan på kurserna eftersom de kan vara med och påverka kursinnehållet utifrån vad 
eleverna håller på med just då. Deras medverkan kanske gör dubbel nytta, både för eleverna 
men även för dem själva då de utsätts för samma utmaningar som eleverna.  
 
I intervjun med Rektorn framkom inte något som andades problem i relationerna mellan 
lärare och bibliotekarier utan det han uttrycker är att utbildningsanordnarna ser biblioteket 
som en värdefull resurs. Skillnaden kan troligen förklaras med det faktum att han befinner sig 
långt från den dagliga verksamheten.  
 
Stadsbiblioteket i Linköping har, som vi tidigare redogjort för, ett avtal med bildnings-
nämnden om kurser i informationssökning. Avtalet, som föregicks av ett offertförfarande från 
bibliotekets sida, reglerar villkor såsom pris, antal kurser o.s.v. Vi kan se i vårt empiriska 
material; offerten, avtalet och presentationen, att beteckningen på informations söknings-
kurserna skiljer sig åt beroende på vem som talar om dem. I bibliotekets offert talar man om 
metodkurser i informations- och litteratursökning bestående av tre delar; informations-
sökningskurser på bas- och fördjupningsnivå och en tredje kurs i bibliotekskunskap för SFI 
(svenska för invandrare). I intervjuerna med oss talade informanterna hela tiden om 
informationssökningskurser. I avtalet som sedan kom till stånd, utfärdat av bildnings-
nämnden, talar man om kurser i bibliotekskunskap. En rimlig gissning är att ordvalet var 
omedvetet, vi tror inte att den som skrivit på bildningsnämnden funderat så mycket på 
definitionen av undervisning i informationssökning. Det som sedan erbjuds är informations-
sökningskurser. I presentationen, en enkel broschyr i tryckt form, håller biblioteket fast vid 
sin vokabulär. Man talar i rubriken om informationssökningskurser som består av de i offerten 
refererade tre delarna. ( På webbplatsen däremot talar man om ”biblioteks- och informations-
kurser” i rubriken, men längre ner i texten återkommer ”informationssökningskurs”). Hur 
man betecknar något säger en del om vad man lägger i begreppet d.v.s. hur man definierar 
det. Just definitionen av informationssökning och hur det skiljer sig från andra kunskaper är 
ett av de problem, som, enligt forskningsöversikten av Limberg, Hultgren och Jarneving, 
brukar förknippas med undervisning i informationssökning. 273 Begreppet har utvecklats över 
tid och kallades från början bok- och bibliotekskunskap och är i princip fokuserat på källor 
och söktekniker. Efter hand har termen bytts ut mot färdigheter i informationssökning och 
senare till informationskompetens. Informationssökning som är ett vidare begrepp än 
bibliotekskunskap kom under 80-talet och senare, under 90-talet har det allt oftare ersatts med 
informationskompetens som ligger ett steg högre i komplexitet. Begreppet informations-
kompetens nämns inte i den dokumentation från Linköping som vi tagit del och begreppet 
användes knappt av informanterna. Det skulle kunna bero på att Linköpings stadsbiblioteks 
ambitioner med informationssökningskurserna är på en nivå som kanske inte når upp till 
”informationskompetensnivå”. 
 
En ofta omdiskuterad fråga i forskningen är i vilken mån undervisning i informationssökning 
skall integreras i ämnesundervisningen. Vad ger bäst effekt; att koncentrera sig på att lära sig 
urskilja dimensioner och olika aspekter i informationssökning eller är det bättre att integrera 
informationssökning i ämnesinnehållet, med risk för att informationssökningen osynliggörs? 
Olika forskare rekommenderar integration överlag, det svåra ligger i att få med de båda 
delarna samtidigt.274 Enligt forskningsöversikten av Limberg, Hultgren och Jarneving finns 
det studier som visar att ämnesintegrerad undervisning påverkar elevernas prestationer i 
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positiv riktning såväl med avseende på ämneskunskaper som färdigheter i informations-
sökning. Informationskurserna på Linköpings stadsbibliotek pågår en halvdag och förläggs 
alltid till biblioteket. Det är lärarna som ansvarar för att eleverna anmäls. Oftast är deltagarna 
enbart elever, någon gång medverkar lärare. Kunskaperna hos bibliotekarierna är för det 
mesta bristfällig om aktuellt innehåll i ämnesundervisningen. Informationskurserna befinner 
sig med andra ord ganska långt från inlärningskontexten.  Flera av informanterna menar att ett 
syfte som uppnås med kurserna är att eleverna vänjer sig vid att använda biblioteket. Det kan 
vara en anledning till att förläggningen till biblioteket för dem är självklar. En annan kan vara 
att biblioteket har många datorplatser. Frågan är om det är absolut nödvändigt att befinna sig 
på biblioteket för att vänja sig vid att använda bibliotekets resurser? Åtkomst till vissa av 
databaserna och andra elektroniska resurser som bara nås via bibliotekets datorer, referens-
verk på biblioteket och liknande talar för en förläggning till biblioteket. Å andra sidan är det 
många resurser som går att nå även från datorer utanför biblioteket. Vi menar att det borde 
finnas fördelar med att förlägga kurserna i skolmiljö vilket skulle medföra ett närmande till 
lärarna och aktuellt inlärningsinnehåll.  
 

7.3 Hindrande och främjande faktorer 
Vid analysen av vår fjärde frågeställning som behandlade främjande och hindrande faktorer 
på samverkan, delade vi in innehållet i olika kategorier. Indelningen är inte oproblematisk 
eftersom det inte finns några vattentäta skott mellan kategorierna. Kategorierna är resurser, 
struktur/organisation, synsätt/grundsyn, osäkerhet/trygghet och projekt som arbetsform. 
Resultatet av analysen samlade vi i en sammanfattande tabell. Av tabellen framgår att de 
främjande faktorerna är fler än de hindrande. Detta relaterar vi till fallet där vi upplevt att våra 
informanter överlag är positiva till samverkan eftersom de upplever att i ett långt perspektiv 
gynnar samverkan verksamheten på flera sätt. Alla informanter kom in på resurser. Det 
utmärkande med denna faktor upplever vi är att informanterna ansåg att brist på resurser även 
kan främja samverkan. Informanternas svar genomsyrades av att samverkan till viss del 
handlar om att gemensamt effektivt utnyttja befintliga resurser.  
 
En av våra reflektioner rör avtalet som biblioteket har med Kunskapstorget och som på något 
sätt känns som en utlöpare utav det goda samarbetet med Kunskapstorgets företrädare, 
Rektorn. Avtalet, som löper årsvis, ger biblioteket pengar till verksamheten beroende av 
antalet utförda kurser. Och det är ju gott och väl, men det finns ju också nackdelar, som vi 
uppfattade det. I någon mån kan man säga att avtalet fungerar begränsande eftersom det har så 
starkt fokus på det formella lärandet och Kunskapstorget. Intresset var starkt knutet till 
Kunskapstorget och eventuella andra utbildningsanordnare, utanför Kunskapstorgets sfär, 
hamnar helt utanför intresset. Också annat lärande kommer i skymundan som vi uppfattade 
det. Vid intervjuerna nämndes att företag och organisationer kan köpa informations-
sökningskurser men i de fallen är det annan personal från biblioteket som ansvarar för 
uppgiften. Men det kanske inte kan bli på något annat sätt, resurserna är begränsade och 
räcker till arbete runt Kunskapstorget men inte mer. 
  
Bibliotekarierna, som i och för sig var positiva till samverkan med Kunskapstorget, menade 
samtidigt att stödet till vuxnas lärande inte i längden kan bygga på ett avtal som löper årsvis 
då det skapar en otrygg situation. Rektorn däremot upplevde att avtalet skapar stabilitet och 
kontinuitet. Vi kan konstatera att samma förutsättningar utifrån olika positioner upplevs 
antingen som främjande eller hindrande för samspelet. 
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Som vi tidigare diskuterat upplever bibliotekarierna att det är viktigt att träffa rätt personer 
som är motiverade och intresserade. Danermarks tankar, som vi tog upp i teoriavsnittet, menar 
att man inte ska överdriva personkemins betydelse för hur samverkan utfaller medan vi 
uppfattat att Blomberg lägger större vikt vid individernas betydelse. Informanternas syn 
verkar ligga närmare Blombergs syn.  
 
Projektformen, som Danermark och Kullberg menar är ett viktigt inslag i dagens samhälls-
processer, var enligt våra informanter inte helt problemfri. Projekt är lätta att starta men 
svårare att implementera i en redan ekonomiskt pressad verksamhet. Det här blir särskilt 
kännbart när anställningen av persona l står och faller med projektet. En av våra informanter 
var projektanställd och huvudansvarig vid byggandet av den elektroniska biblioteksguiden. 
När biblioteksguiden var klar och projektpengarna var slut, avslutades också anställningen. 
Anställningen återupptas sporadiskt vid de tillfällen som informationssökningskurser pågår. 
Det här leder naturligtvis till att det inte finns tillräcklig tid för planering och utveckling av 
verksamheten, precis som bibliotekarierna påpekade. Enligt vår uppfattning borde detta 
betraktas som ett allvarligt problem för Linköpings stadsbibliotek. 
 
 

7.4 Utökad samverkan 
Vår sista frågeställning är om det finns behov av utökad samverkan. Informanterna tror alla 
på att utbyggnad av verksamheten mot vuxnas lärande och ökad samverkan kommer att ske 
framöver. En aktör som bibliotekarierna såg som aktuell för utökad samverkan var 
universitetsbiblioteket. Idag finns det samverkan men den är inte särskilt utvecklad.von 
Knorring Aineström och Spieß som vi refererade till i tidigare forskning menar att ett 
samarbete med universitetsbibliotek borde prioriteras av de kommunala biblioteken. 275 
 
Alla informanter talade om lärcentrum som en möjlig utveckling. Informanterna i 
beslutsfattande ställning var mer eftertänksamma än bibliotekarierna och menade att 
förutsättningarna för formerna behöver utredas grundligt innan beslut. Bibliotekarierna 
däremot uttryckte explicit att de var positiva till en sådan utveckling, samtidigt som vi tyckte 
oss märka en viss osäkerhet som inte uttrycktes klart. I rapporten från CFL av Hellsten 
framkom att man kan se två utbildningsarenor växa fram parallellt i landet, dels den 
kommunala vuxenutbildningen, dels den som sker via bibliotek/lärcentrum. Liknande 
tankegångar fanns hos våra informanter i beslutfattande ställning när de funderar över ett 
eventuellt lärcentrum i kommunen. Ska man ha lärcentrum, i så fall i vilken form och är det 
ekonomiskt försvarbart med tanke på problematiken med dubbla arenor? En annan intressant 
aspekt som kom fram i materialet var om fo lkbiblioteket tappar något om de blir ett lär-
centrum. Kommer det att gå ut över andra användargrupper? Temat vuxenstuderandes behov 
kontra andra gruppers behov var något som Forslund resonerade om i sin översyn av 
bibliotekslagen. Han menade att vuxenstuderandes behov inte får gå ut över andra användar-
grupper. Vi uppfattade inte att bibliotekarierna i vår studie hade funderat över om det kunde 
innebära några risker för folkbiblioteket om biblioteket utökar sin pedagogiska roll. 
 

                                                 
275  von Knorring Aineström  & Spiess 2002, s. 59 
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8 Reflektioner 
 
En av fallmetodens fördelar är att man i en och samma studie kan samla in olika typer av 
material. Vi har använt oss av intervjuer och dokument och tycker att de kompletterat 
varandra på ett bra sätt. Vi menar att vi lyckats få in flera synvinklar inom fallet, då vi 
intervjuat människor som alla arbetar med vuxnas lärande men utifrån mycket skilda 
positioner. Under studiens gång har vi upptäckt luckor i materialet som skulle kunna ha fyllts 
om vi hade gjort en större studie. Exempel på luckor är intervjuer med lärare, bibliotekschefen 
på Linköpings stadsbibliotek och en politiker från kultur- och fritidsnämnden. Särskilt det 
faktum att lärare saknas får betecknas som en av studiens brister eftersom lärare naturligtvis 
utgör en nyckelgrupp. Som vi tidigare berört i avsnitt 2.3.1 Urval inom fallet, var anledningen 
till att vi uteslöt lärare helt enkelt att studien skulle ha blivit för stor om vi tagit med 
ytterligare en grupp aktörer. Vi valde istället att belysa det mer övergripande perspektivet 
genom att ha med informanter som arbetar på strategisk nivå. Vi skulle möjligen ha kunnat 
pressa in en intervju till alternativt bytt ut en av våra informanter till en lärare istället. Vi är 
osäkra på om det skulle ha inneburit några fördelar. Det förefaller osannolikt att vi skulle hitta 
en lärare vars erfarenheter av samspelet skulle ha varit någorlunda representativ för den stora 
och heterogena gruppen lärare. Det är dessutom stora skillnader mellan utbildnings-
anordnarna. Resultatet av en intervju med en lärare hade istället kunnat bli väldigt skevt. 
 
En annan reflektion vi har är att materialet blir spretigt och till viss del ojämförbart i en 
fallstudie. Vi har upplevt att det ibland har varit svårt att sammanställa materialet, samtidigt 
som dess komplexitet har gett möjlighet att skapa en bredare bild av fallet. 
 
Det skulle vara intressant med fortsatta studier inom området. Bland annat beroende av att vi 
upplevt att det inte finns mycket forskning om folkbibliotekets samspel och att det idag är 
aktuellt att samspela på olika sätt. I vår studie reflekterar bibliotekarierna över samarbetet 
med lärare och upplever det i många fall otillräckligt. Ett perspektiv som hade varit intressant 
att få med vore lärarnas syn på samverkan med folkbiblioteket. Ett annat vore att intervjua 
användargruppen för att få ett grepp om behovet och upplevelsen av verksamheten från deras 
perspektiv. Verksamheten mot de vuxenstuderande ser säkert olika ut i olika kommuner. Det 
vore även intressant att göra en jämförande studie mellan olika folkbiblioteks verksamhet runt 
vuxnas lärande. 
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9 Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har antalet vuxenstuderande ökat med anledning av stora satsningar på 
vuxenutbildning. Folkbiblioteket har sedan länge en tradition av vuxna och studerande tack 
vare sin historiska folkbildande roll. Begreppet livslångt lärande, som har varit och 
fortfarande är aktuellt, inbegriper att människor uppmuntras att kompetensutveckla sig och 
lära under hela sin levnad. Vi undersöker i denna uppsats hur ett folkbibliotek, mot bakgrund 
av de politiska visionerna om livslångt lärande, samspelar med andra aktörer runt stödet till 
vuxnas lärande. Undersökningen genomförs som en fallstudie på Linköpings stadsbibliotek. 
Vårt syfte är nedbrutet i följande frågor: 
 

• Vilka är de politiska visionerna för stödet till vuxnas lärande idag och vilken är 
folkbibliotekets roll? 

• Med utgångspunkt från vårt fall, vilka är aktörerna som deltar i samspelet runt vuxnas 
lärande? 

• Vilka är erfarenheterna av detta samspel? 
• Vilka faktorer främjar respektive hindrar samspelet? 
• Finns det behov av utökat samspel och i så fall på vilket sätt? 

 
I kapitel två presenteras undersökningens metodiska tillvägagångssätt. Fallstudiemetodens 
syfte är att ge en mångfacetterad helhetsbeskrivning av fallet. Inom fallstudien har vi gjort 
kvalitativa studier. Vi har både genomfört kvalitativa intervjuer och dokumentstudier. Här 
redovisas även hur urvalet inom fallet har skett. 
 
I det tredje kapitlet tecknas en bakgrund till ämnesområdet. Avsnittet tar sin början med 
livslångt lärande och dess innebörd. Folkbiblioteken har de senaste åren fått en tydligare roll 
inom lärandet. Det beror bland annat på att de pedagogiska metoderna idag i allt högre 
utsträckning bygger på självständiga och undersökande arbetsätt. Bland andra Kulturrådet 
menar att det är nödvändigt att samverka på både nationell, regional och lokal nivå för att 
kunna ta tillvara bibliotekets möjligheter och därigenom utveckla stödet till vuxnas lärande. 
 
De vuxenstuderande är en heterogen grupp vad gäller utbildningsbakgrund och ålder. Vi 
redogör för vilka förutsättningar och villkor som enligt vuxenpedagogiken är viktiga för att 
lärandeprocessen bland vuxna ska fortgå. Ett villkor handlar om att personen behöver ha 
tillräckliga motiv för att lära. Vuxna behöver också en begrip lig, meningsfull och hanterbar 
lärsituation.  
 
I detta kapitel fortsätter vi med exempel på samverkansprojekt där folkbibliotek är 
involverade. Efter detta presenteras de aktörer som i olika former samverkar runt vuxnas 
lärande. Några av dem är utbildningsanordnare, lärcentrum, högskolebibliotek, 
arbetsförmedling och nätuniversitet.  Kapitlet avslutas med en redogörelse av översynen av 
bibliotekslagen. I den nya lydelsen fastslås att bibliotek skall samverka och att kommuner och 
landsting bör anta biblioteksplaner.  
 
I kapitel fyra tas ett urval av tidigare studier upp som behandlar vuxnas lärande och 
folkbibliotek. Några av studierna tar upp samverkan mellan folkbibliotek och 
utbildningsinstitutionerna och den problematik som kan finnas i de relationerna. 
Studiebibliotekarierna är en framväxande yrkesgrupp på folkbibliotek och lärcentrum. Vi 
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redogör för deras arbetsfält. Ett par av studierna, en norsk och en svensk, tar upp politikers 
syn på folkbibliotekets roll.  
 
I nästa avsnitt, kapitel fem, tar vi upp de teoretiska utgångspunkter som används i studien. 
Vuxnas lärande hänger i viss mån ihop med livslångt lärande. Vi diskuterar, utifrån Kjell 
Rubenson, livslångt lärande och hur han menar att ansvaret för lärandet har växlat mellan de 
tre aktörer som han ser som viktiga i sammanhanget; staten, det civila samhället och 
marknaden. Idag, menar Rubenson, ligger ansvaret i hög grad på individens egen motivation 
och förmåga och samhället utgör ett stöd.  
 
Sedan tar vi upp samverkan i allmänhet och därefter företeelsen projekt. Förutsättningar för 
lyckade samverkansprojekt är enligt Berth Danermark en tydlig och klar ledning, ett klart 
uttalat mål, tillräckliga resurser och att skillnader mellan de medverkande avseende synsätt, 
organisation och regelverk har identifierats. Dorte Skot-Hansens och Marianne Andersons 
analysmodell för folkbibliotekets roll och huvudfunktioner presenteras. Dessa fyra funktioner 
är relaterade till kultur, kunskap, information och till sociala funktioner. 
 
Därefter tar vi upp samverkan mellan bibliotek och skola och redovisar David V Loertschers 
taxonomier som speglar synen på skolbibliotekets grad av delaktighet i undervisningen. 
 
I kapitel sex redovisas resultat och analys av det insamlade materialet. Resultatet redovisas 
under sex rubriker, varav de första två innehåller presentation av fall respektive informanter. 
De följande rubrikerna representerar frågeställningarna. När det gällde de politiska visionerna 
konstaterar vi att den rådande uppfattningen är att ansvaret för lärandet vilar på individen och 
att samhället skall utgöra ett stöd. Stödet kan utgöras av fler flexibla utbildningsformer och 
lärmiljöer. Folkbibliotekets roll blir i detta att vara en resurs som kan tillhandahålla service i 
form av kompetens och teknik. De mest framträdande aktörerna som uppmärksammats som 
partners till folkbiblioteket i samspelet runt vuxnas lärande är jämsides med användargruppen, 
Kunskapstorget och utbildningsanordnarna. Upplevelsen av samspelet var att det var viktigt 
att träffa på nyckelpersoner som var motiverade och intresserade. De främjande och hindrande 
faktorerna som framkom redovisar vi i en sammanfattande tabell utefter de fem kategorier vi 
delat upp materialet i. I en av kategorierna, resurser, var det intressant att se att brist på 
resurser uppfattades som både hindrande och främjande. Överlag var informanterna positiva 
till samverkan och upplevde att de kunde lära sig mycket om bland annat användargruppen 
genom samspelet. Informanterna ansåg att det fanns ett behov av ett utökat samspel. Utökat 
samspel kan komma att ske om Linköping beslutar sig för att bygga upp ett lärcentrum.  
 
I kapitel sju diskuterar vi resultatet av analysen och relaterar den till teori och tidigare 
forskning. I diskussionen försöker vi dels att fördjupa tidigare reflektioner och dels att ta upp 
nya infallsvinklar. Bland annat reflekterar vi över hur samspelet kring det vuxna lärandet kan 
generera positiva återverkningar för folkbiblioteket. Kapitel åtta utgörs av våra reflektioner av 
vårt arbete samt förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas med denna sammanfattning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuschema 
Övergripande frågeteman till de olika intervjuerna. 
 
 
Bibliotekarierna 
 

• Vilken är din bakgrund? 
• Hur startade projektarbetet mot gruppen vuxenstuderande? 
• Vilka samverkar ni med inom arbetet med vuxenstuderandegruppen?  
• Vad är positivt med att samverka och vilka svårigheter uppstår?  
• Vilka främjande och hindrande faktorer upplever ni förekommer vid samverkan? 
• Vilka dokument styr verksamheten? 
• Hur ser ni på den framtida utvecklingen?  
• Anser ni att det finns ett behov av utökad samverkan för att stödja det vuxna lärandet? 

 
 
 
Rektorn, utbildningschefen och politikern 

 
• Hur ser du på folkbibliotekets roll för vuxnas lärande?  
• På vilket sätt kan biblioteket stödja vuxnas lärande? 
• Vilka främjande och hindrande faktorer upplever du förekommer vid samverkan? 
• Hur tror du den framtida utvecklingen blir?  
• Finns det behov av utökad samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen för 

att stödja vuxnas lärande? 
 
 
 
Bibliotekskonsulenten 
 

• Hur ser du på länsbibliotekets och bibliotekskonsulenten roll gentemot 
folkbiblioteket? 

• Vilken roll anser du att folkbibliotekets har i det vuxna lärandet?  
• Vilken betydelse har strategisk förankring hos politiker och tjänstemän?  
• Vilka främjande och hindrande faktorer upplever du förekommer vid samverkan? 
• Hur tror du den framtida utvecklingen blir?  
• Finns det behov av utökad samverkan för att stödja det vuxna lärandet?  

 




