
 

MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2006:122 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Lärcentrum i biblioteket, möjligheter och utmaningar  
Tre aktörsgruppers syn på lärcentrum och dess samverkan med biblioteket 

 
 
 
 
 

ALEXANDER MAGNUSSON 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© Alexander Magnusson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 

Svensk titel:                      Lärcentrum i biblioteket, möjligheter och utmaningar. Tre 
aktörsgruppers syn på lärcentrum och dess samverkan med 
biblioteket. 

 
Engelsk titel:                     Local learning centre on a library – collaboration with possibilities 
                                          and challenges. 
  
Författare:                     Alexander Magnusson 
 
Kollegium:                     3 
 
Färdigställt:                     2006 
 
Handledare:                     Anette Eliasson 
 
Abstract: The aim of this thesis is to investigate the points of view of three 

groups of actors about their local learning center and its 
collaboration with the library. By interviewing groups of actors 
from the municipal sector, the library staff and students, I aim to 
investigate their associations of the learning centre, what kind of 
services it should offer, and how they understand the role of the 
library staff in specific collaboration between the public library and 
the adult education administration. The study design is based on 
Gunnar Grepperud’s and Terje Thomsen’s three missions for a local 
learning centre; the mission of a broker, a meeting place and a 
motivator. I also use Carol Kuhlthau’s levels of mediation as an 
approach to investigate how the actors want the library staff to work 
in relation to the centre. The major findings show that the actors 
have different associations and expectations of their local learning 
centre. The group of municipal representatives emphasized the 
mission of a motivator as an important element in their strive 
towards the goal to raise the regional level of education, while the 
library staff and the students were more concerned about the local 
learning centre as a physical place with the physical and personal 
service for distance education. At the same time, they all 
emphasised the physical place for studies, the technical utilities and 
the library resources as important factors in creating the local 
learning centre. According to the group of actors, the library staff is 
an important resource as a guide and support for literature and 
information seeking and to makes sure that the students have access 
to course literature and access to loans from other schools and 
institutions. However, the number of tasks has increased and the 
role of the library staff has become more blurred.  
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1. Inledning 
 
När biblioteksverksamhet skall beskrivas och analyseras är det vanligt att olika uppdelningar 
görs. En vanlig distinktion görs mellan undervisningsbibliotek, folkbibliotek och 
specialbibliotek och redovisas ofta utifrån olika perspektiv exempelvis samhällsperspektiv 
eller ett mer användarorienterat synsätt. Att dela upp bibliotek i olika enheter kan ha sina 
fördelar i jakten på profilering och legitimitet för olika biblioteks- och informationsrelaterade 
tjänster men om sanningen skall fram så tycks det mesta av denna diskussion förekomma 
inom professionen.  
 
Frågeställningar kring bibliotekets roll i vuxenutbildning är av särskilt intresse för forskare, 
inte minst ifråga om hur de vuxenstuderande egentligen använder biblioteken. I artikeln De 
studerande och biblioteken1 lyfts de vuxenstuderande fram som en intressant grupp att studera 
på grund av att deras informationsbehov och biblioteksvanor inte blivit kartlagda på samma 
sätt som studerande på grund- och gymnasienivå. Detta sätts i relation till att vuxna som 
studerar på komvux eller kunskapslyftet inte har samma självklara tillgång till bibliotek som 
exempelvis högskolestuderande har och på så vis använder det bibliotek som står dem 
närmast oavsett om det är ett högskolebibliotek, skolbibliotek eller folkbibliotek. Detta gäller 
även de utbildningstagare som valt att studera på distans och kommer som en konsekvens av 
dagens samhällsförändringar med ett ständigt informationsbehov och kunskapsförnyelse. 
Kunskap som inte bara är avsedd för den ungdomsstuderande, utan skall finnas med hela livet 
ut och utvecklas och förnyas med hjälp av det så kallade livslånga lärandet som idag är ett 
nyckelbegrepp för all formell och informell utbildning. I detta lärande ges biblioteket en allt 
större plats som en naturlig institution för informationssökning och kunskapshämtning.2  
  
Den snabba utveckling som skett på det informationsteknologiska området har också till stor 
del bidragit till att det svenska utbildningsväsendet kan förekomma i många fler former än 
den mer traditionella där elever med samma val av inriktning samlas på en bestämd plats på 
en bestämd tid på ett bestämt sätt. Istället kan människor idag välja att studera hemifrån eller 
från andra alternativa studieplatser då den mesta av undervisningen bedrivs elektroniskt med 
hjälp av e-post, Internet, telekommunikation och TV-överföring direkt från lektionssalen. En 
sådan alternativ studieplats är de så kallade lärcentra, som bedrivs i många olika kommuner i 
Sverige. Ibland bedrivs dessa lärcentra i samarbete med folkbiblioteken, som ofta tjänar som 
enda biblioteksresurs på behörigt avstånd för avsevärt många medborgare i Sverige. Då 
människor kanske inte äger den utrustning som krävs, eller har tillgång till den uppkoppling 
som behövs för att kunna bedriva distansstudier, så utgör båda dessa lokaler viktiga resurser 
för att kunna ta till sig undervisning och kunskap utan att behöva lämna sin tillvaro för att 
flytta till en annan ort och studera.    
 

1.1 Bakgrund 
I takt med att nya kunskapskrav hela tiden har tillkommit och att synen på hur den kunskapen 
inhämtas har förändrats, har det även inneburit att synen på utbildning och lärande ändrats 
mycket i sin karaktär. För skolan har det medfört ett annorlunda sätt att bedriva undervisning. 
Den traditionella katederundervisningen med en lärare som förmedlar kunskap är inte längre, 
enligt Peter Almerud, den form av undervisning som råder i ensamt majestät. Istället är det 

                                                 
1 Nowé Karen, Berglund Cecilia & Höglund Lars (2002) De studerande och biblioteken 
2 Nowé, Berglund & Höglund 2002, s. 363.  
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elevens perspektiv som kommer i fokus. Med detta uppmanas eleven till en självständig 
förmåga att söka kunskap, problemlösning och kritiskt tänkande.3 Det är en viktig del av det 
som vi kallar det livslånga lärandet. 
 
Med ett individuellt och problembaserat lärande tillkommer också kraven på att kunna kliva 
ut ur klassrummet och självständigt finna den information som behövs för sina studier. Detta, 
menar Gudrun Thorsteinsdottir, ställer nya krav på biblioteket att kunna vara tillhands för de 
människor som studerar på olika sätt och på eget bevåg behöver få tag på både tryckt och 
elektroniskt lagrad information. 4 Då många väljer att stanna kvar på sin hemort, är det inte 
heller säkert att det är universitets- och högskolebibliotek som studenten väljer i första hand. 
Istället är det folkbiblioteken som får ”rycka in” och, som enda biblioteksresurs inom en 
kommun eller region, ta hand om de studerande och deras behov. Då många av olika 
anledningar är ovana vid studier på högre nivå är också ofta distanselever en mer krävande 
grupp i mer behov av stöd och att det finns någon mänsklig resurs som både motiverar och 
stöttar.5    
 
Olika statliga utredningar understryker även de det livslånga lärandet som en grundläggande 
förutsättning för att kunna svara upp mot de förväntningar som samhället ställer på individen 
idag. Skolverket gav vid millennieskiftet ut en skrift, Lifelong and lifewide learning.6 
Uttrycken åtskiljs genom att det livslånga lärandet är en holistisk beteckning för utbildning 
oberoende av vilken miljö den blir utgiven och mottagen. Det livsvida lärandet tjänar som en 
förklaring på att vi lär oss i både informella och formella sammanhang. 7Konsekvenserna av 
vårt nya sätt att se på lärande har fått konkurrensen om människors kunskapssträvanden att 
hårdna och formerna för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap är ytterst varierande. Detta 
som en naturlig konsekvens av den allt starkare individualisering som det livslånga och 
livsvida lärandet innebär. Skolverket betonar även lika tillgång till livslångt lärande oavsett 
färdigheter eller social bakgrund.8        
 
I en rapport, Debatten om det livslånga lärandet9 framhålls lokala centra för lärande och 
biblioteken som viktiga resurser i det informella lärandet. Utgångspunkten för rapporten är ett 
memorandum från europeiska rådet där EU: s satsning på ett livslångt och ett livsvida lärande 
åskådliggörs. Sex nyckelfrågor som tas upp till debatt är nya grundläggande färdigheter för 
alla, mer investering i mänskliga resurser, innovation i undervisning och inlärning, att 
värdesätta lärandet, nytt tänkande inom studie och yrkesvägledning och att föra lärandet 
närmare individerna. Den sistnämnda frågan är intressant som utgångspunkt i min studie då 
målet för detta är att tillhandahålla lärande så nära individen i tid och rum som möjligt. Med 
hjälp av framförallt Informations och kommunikationsteknik (IKT.), finns möjligheten att de 
som önskar stanna kvar i sin hembygd och låta sig utbildas skall kunna göra detta utan risk att 
stanna i sitt lärande och bli utan betydelsefulla kunskaper. ”Att föra lärandet närmare 
inlärarna kommer att kräva omorganisation och omdisponering av resurser för att inrätta 
centrum för lärande på platser där människor samlas till vardags.”10 Det påpekas även att 

                                                 
3 Almerud, Peter 2000 Biblioteket lyfter kunskapen, s. 7.  
4 Thorsteinsdottir, Gudrún 2005 The Information seeking behaviour among distance students, s. 45. 
5 Grepperud, Gunnar & Thomsen Terje 2001 Vilkår for et regionalt utdanningslöf: vurdering av studiecentret på 
Finnsnes 1996-2001, s. 221. 
6 Skolverket 2000 Lifelong learning and lifewide learning   
7 Skolverket 2000, s. 7. 
8 Skolverket 2000, s. 26.  
9 Utbildningsdepartementet 2001 Debatten om det livslånga lärandet. Den nationella konsultationen om EU-
kommissionens memorandum om livslångt lärande   
10 Utbildningsdepartementet 2001, s. 10. 
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stimulering av lärande i vardagliga miljöer med god hjälp kan underhållas av bibliotek.11 De 
menar också på att biblioteken alltför ensidigt har kommit att betraktas som en 
kulturinstitution när de i lika hög grad kan fungera i tillgängliggörandet av en stor mängd 
elektronisk information samt förmågan att kunna lära ut hanteringen av den. 12   
 
Som ett led i att nå dessa sex målområden lade regeringen fram propositionen om Vuxnas 
lärande och utveckling av vuxenutbildningen13. I ett av lagförslagen vill regeringen att statens 
skolor skall vara ett stöd i kommunernas distansmetoder i vuxenutbildningen genom att 
erbjuda utbildning i form av distansundervisning. En form av stöd inom detta område anser de 
vara just lärcentra eller kunskapens hus. Dessa kan vara både stationära och mobila i syfte att 
nå människor där de väl befinner sig.14 Även biblioteken nämns som en viktig instans i detta 
sammanhang15 
 
Utredningar och forskning visar att lärcentrum och bibliotek båda fyller en viktig roll då 
utbildningen skall komma närmare medborgarna men också då vuxenstuderande i allmänhet 
och distansstuderande i synnerhet ofta är i behov av mötesplatser där de dels kan få stöd i sin 
lärandeprocess men dels också socialt umgänge. 
 

1.2 Mitt ämnesval 
Under hösten 2005 kom jag av en slump i kontakt med en bibliotekstjänsteman på regional 
nivå, som tipsade mig om möjligheterna att skriva uppsats om hur samarbete mellan bibliotek 
och lärcentrum kan yttra sig. Önskemålet om att få detta belyst i en akademisk studie, kom 
från ett bibliotek i Västsverige som sedan en tid tillbaka förfogat över kommunens lärcentrum 
dit i synnerhet högskolestuderande på distans kan sitta och ta del av undervisning via 
telebildöverföring och Internet. En utförligare presentation av kommunen, dess bibliotek och 
själva lärcentret kommer i början av kapitel sju. 
 
Uppsatsen skulle också vara ett led i hur man kan utveckla ett projekt som detta ännu bättre 
för att i bästa mån kunna motsvara användares och andra intressenters önskemål om vad ett 
lärcentrum kan bidra med och om det är ett förenligt arbetssätt att ha det förlagt till 
bibliotekslokaler. Jag hade då inte haft tanken på att fördjupa mig inom detta ämnesområde 
men övertygades att sätta mig in i det då det fanns ett önskemål från biblioteket att få sin 
lärcentrumverksamhet belyst i en akademisk studie. Jag har alltså i och med detta erbjudande 
fått en god möjlighet att få undersöka ett relativt nytt fenomen inom vårt forskningsområde 
samtidigt som jag kan få vara med och utveckla ett projekt ytterligare. Detta genom att jag 
med mitt utomstående perspektiv försöker åskådliggöra viktiga och tänkvärda argument på 
hur de skulle kunna gå vidare i sitt arbete.  
 
Från början var tanken att jag skulle göra en användarstudie och endast skulle intervjua de 
distansstuderande. Men eftersom jag även läst kollegium fyra som studerar biblioteks och 
informationsvetenskap ur ett organisationsperspektiv valde jag att även inkludera andra 
aktörer med inblandning i lärcentret såsom kommun- och förvaltningstjänstemän och 
bibliotekspersonal. På så sätt får jag även verksamheten belyst utifrån vilka målsättningar som 

                                                 
11 Utbildningsdepartementet 2001, s. 43. 
12 Utbildningsdepartementet 2001, s. 26.  
13 Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen (2001). Stockholm: Regeringskansliet. (Regeringens 
proposition, 2000/01:72). 
14 Proposition 2000/01:72, s. 46. 
15 Proposition 2000/01:72, s. 24. 
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lärcentret skall sträva efter samt hur de lokala förutsättningarna ser ut ur ett mer 
organisationsinriktat perspektiv. En motiverad och samarbetsvillig personal gör det dessutom 
enklare för mig att få tag i viktigt lokalt material i form av målbeskrivningar samt att få 
intervjupersoner att ställa upp.  
 

1.3 Problemområde, syfte och frågeställningar 
Idag har forskningen tagit bra fart när det gäller det utökade samarbete som vuxit fram mellan 
vuxenstuderande och folkbibliotek, vilket jag kommer gå igenom senare i avsnittet om 
tidigare forskning. Samarbete kan ses som ett viktigt led i det som läroplanen för de frivilliga 
skolformerna strävar efter. Nämligen att: ”utbildningen skall anpassas till varje människas 
förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall 
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.”16 Det skall alltså finnas förutsättningar för 
gemene man att kunna bedriva studier oavsett geografisk tillhörighet. Något som innebär 
stora möjligheter för kommuner med lågt invånarantal och låg utbildningsnivå att kunna 
hävda människors demokratiska rätt till utbildning utan att vara tvungen till att förändra sin 
tillvaro nämnvärt.  
 
Det som motiverade huvudbiblioteket i min undersökta kommun, till att söka ekonomiska 
medel för att kunna utveckla deras verksamhet med lärcentret var just att de såg ett behov av 
eftergymnasial utbildning bland kommunens invånare.17 Dessa bor i små tätorter eller på 
landsbygden och utbildningsnivån ligger under genomsnittet för landet. Inrättandet av ett 
lärcentrum skulle då kunna fungera som en mötesplats för vuxenstuderande som utöver 
tillgång till modern utrustning också kan få hjälp med informationssökning och granskning av 
bibliotekspersonal. Men ordet lärcentrum säger oss egentligen inte så mycket om vad det 
innebär och ännu mindre vilka syften det skall vara ämnat för. Som ämnesområde inom 
biblioteks och informationsvetenskapen är det också av intresse att undersöka bibliotekets roll 
i de olika former av lärande som existerar idag som exempelvis distansstudier, Komvux, 
Särvux osv. I det här fallet arbetar biblioteket aktivt med distansstuderande genom att 
tillhandahålla lokaler för ett lärcentrum. Men då lärcentret är inhyst i biblioteket och 
personalen får en nära kontakt med de studerande så är det inte säkert att yrkesrollen är 
densamma som på ett vanligt folkbibliotek. Hur kommuntjänstemän och bibliotekarier ser på 
samarbetet vuxenutbildning och folkbibliotek har det gjorts undersökningar om men det har 
inte blivit konkretiserat genom att undersöka en viss form för ett sådant arbete som 
lärcentrum. Dessutom är det ont om forskning om hur användare, det vill säga de studerande, 
anser att det är att ha ett lärcentrum på bibliotek. 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur tre olika aktörsgrupper ser på sitt 
lärcentrum och dess samverkan med biblioteket. Detta utifrån intervjuer av de olika 
aktörsgrupper som är med och skapar lärcentret till vad det är idag, nämligen kommun och 
förvaltnings tjänstemän, bibliotekspersonal och studerande. Tillsammans med teoretiska 
utgångspunkter och analyser är mitt resultat också tänkt att kunna vara ett lämpligt material 
som de olika aktörerna skall kunna använda för att veta hur de förhåller sig till varandra när 
det gäller lärcentret och dess yttre och inre struktur. Uppsatsen skall inte bedömas som en 
utvärdering, även om jag i slutet av min analys och diskussion ger ett visst utrymme för 
personliga reflektioner kring mina resultat. Frågeställningarna som jag har tänkt mig att 
besvara och som skall hjälpa mig att uppnå syftet är följande: 

                                                 
16 Skolverket 1994. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 4. 
17 Projektbeskrivning från kommunen. 
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• Vilka associationer görs till ett lärcentrum idag och vad skulle det kunna utgöra enligt 

de tre olika aktörsgrupperna? 
 
• Vad tycker aktörsgrupperna skall erbjudas i lärcentret?  
 
• Vilken är bibliotekets roll i lärcentret enligt aktörsgrupperna? 
 

1.4 Avgränsningar 
En geografisk och samtidigt naturlig avgränsning för min magisteruppsats är att jag studerar 
förhållandena inom en kommun och dess lärcentrum. Jag kommer också att i huvudsak 
koncentrera mig på forskning från Sverige och Norge då man kan säga att den teoretiska 
forskningen om hur ett lärcentrum kan vara ett regionalt center för högre utbildning och 
kompetenshöjande bland befolkningen i allmänhet är mer etablerad i Norge, samtidigt som 
lärcentret som mötesplats och dess praktiska utveckling kommit längre i Sverige. När det 
gäller bibliotekets roll avser jag att endast undersöka folkbibliotek och om inget annat nämns 
är det folkbibliotek som avses när jag använder ordet bibliotek.          
 

1.5 Disposition 
Min problemformulering och frågeställningar kommer att avlösas av vad som tidigare har 
skrivits om samarbete mellan bibliotek och utbildning för vuxenstudier. Dels som en historisk 
översikt för att kunna påvisa en del av problematiken kring samarbetet mellan bibliotek och 
utbildning och dels som en litteraturgenomgång om var forskningen har behandlat de senaste 
åren när det gäller folkbibliotekets roll gentemot vuxenstuderande i allmänhet. Sedan smalnas 
ämnet av till att belysa dess betydelse för högskolestudenter och för distansstuderande. En 
forskningsöversikt om lärcentrum utanför och innanför bibliotekets väggar följer också på det.  
 
Därefter följer ett teorikapitel där jag, med hjälp av Gunnar Grepperuds och Terje Thomsens 
tre tillskrivna uppdrag för ett lärcentrum, samt Carol Kuhlthaus bibliotekarieroller i 
studiesammanhang, kan närma mig problemet både organisatoriskt och ur ett 
användarorienterat perspektiv. I kapitel sex går jag igenom min metod, varför jag har valt just 
denna metod och hur jag tänker använda den i tillvägagångssätt och i min analys. En 
presentation av den kommun jag studerat samt de respondenter som jag har intervjuat inleder 
sedan det kapitel där jag huvudsakligen sammanställer och presenterar det material som 
framkommit från mina intervjuer. Därefter analyserar och diskuterar jag det empiriska 
materialet i ljuset av mina teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt egna 
observationer och upptäckter. 
 

1.6 Definitioner  
I min uppsats finns några centrala begrepp som var och en kan behöva en extra förklaring 
med vilken förförståelse jag har och hur jag definierar dem.  
 
Lärcentrum: Då jag försökt att skaffa mig en egen uppfattning om vad ett lärcentrum är, har 
jag i första hand inspirerats av Gunnar Grepperud och Terje Thomsens definition som menar 
att ett ”studiecenter i vår sammenheng förstått som en mindre prosjektorganisert, fleksibel og 
koordinerende enhet som har til hovedoppgave å legge til rette for utdanning og 
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kompetanseutvikling i egen region.”18. Jag gör ingen skillnad på begreppen lärcentrum och 
studiecentrum.   
 
Vuxenstuderande: Med detta ganska mångtydiga ord menar jag personer som uppfyller 
kriterierna att studera på eftergymnasial nivå och vara äldre än 25 år.19 För att få en bättre 
översikt om bibliotekets relation till vuxenstuderande använder jag begreppet i en vidare 
mening för att sedan smalna av det till att bara omfatta högskolestuderande på distans.  
 
Aktör: Personer som alltså på ett eller annat sätt handlar i den verksamhet som bedrivs i 
lärcentret.20  Då jag använder ordet aktörer eller aktörsgrupper syftar jag, om inget annat 
anges, på de tre grupper jag intervjuat, kommun- och förvaltningstjänstemän, 
bibliotekspersonal och studerande. Repstad skriver vidare att en aktör kan vara både en person 
eller en organisation/stat21. I mitt fall är det svårt att dra en sådan skiljelinje då jag både 
intervjuar personer som representerar en viss organisation men samtidigt också studerande 
som inte har några övergripande intressen än de rent personliga.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Grepperud & Thomsen 2001, s. 79. 
19 Roos, Gunilla 2001. ”Nya” studerande eller ”gamla”? Rekrytering till studiecentra i Hälsingland, s. 13.  
20 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 141  
21 Repstad 1999, s. 141 
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2. Bibliotek och vuxnas lärande - en historisk återblick 
 
Detta avsnitt kommer att behandla biblioteket och dess relation till vuxnas lärande ur ett 
historiskt perspektiv. Detta för att kunna visa lite av den problematik som biblioteken tampats 
med när det gäller rollen att vara en institution för bildning och mer formell utbildning. 
Utvecklingen redovisas kronologiskt med början i det sena 1800-talet, via 1970-talet då 
bibliotek och vuxenutbildning alltmer kopplas samman, fram till våra dagar som allt mer 
indikerar på en naturlig utveckling mot att sammanfoga biblioteken med alternativa sätt att 
utbilda sig på.     
 
Att bibliotek haft en betydande roll i undervisnings- och lärandemiljöer är inte någon sentida 
funktion. I doktorsavhandlingen Böcker, bildning, makt22 presenterar forskaren Marion 
Leffler en jämförelse av boklån på stadsbiblioteken respektive arbetarbiblioteken i Lund och 
Helsingborg under 1800-talets sista fyrtio år. Vid denna tid etablerades många 
sockenbibliotek i ett bildningssyfte för att öka människors kunskaper. Parallellt ville 
samhällsgrupper med inflytande samtidigt kunna lösa ett samhällsproblem, då den allt större 
gruppen arbetare flyttade in till städerna från landsbygden i samband med industrialiseringen. 
De ansågs av etablissemanget vara i behov av bildning. Målgruppen var framförallt barn 
tillhörande de lägre klasserna men även vuxna arbetare.23 Magnus Torstenssons studie om Att 
analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna24 är också inne på samma linje 
men menar även på att det fanns ett dubbelt syfte med att arbetare skulle tillägna sig 
kunskaper. Arbetarrörelsen hade även dem bildning som ett av bibliotekets huvudsyften i 
strävan att öka respekten i samhället men också ett större inflytande. Förväntade möjligheter 
till förbättring ledde till handling.25 Med detta fick folkbiblioteket redan från början en 
bildande roll för vuxna från båda leden men med olika avsikter. 
 
Att detta bildningssyfte inte längre förknippas lika starkt med dagens bibliotek kan vävas in i 
en intressant diskussion som förekommer i Maj Klassons studie om Biblioteket som 
studiemiljö. Exemplet Östergötland.26 Som empiriskt material valde hon att göra enkäter och 
observationer av stifts och landsbiblioteket i Linköping. Enkäten innehöll frågor som 
fastställde kön, ålder och sysselsättning. Hon beskriver folkbibliotekarieyrket som föremål för 
en professionalisering från folkbildaren mot en kommunal serviceinriktad tjänsteman.27 I och 
med denna utveckling kan det tyckas att biblioteket som en gång var en institution i samhället 
för folkbildning mer, i jakten på identitet och legitimitet valt en serviceroll. Folkbibliotekets 
roll inom utbildning är en av frågeställningarna till hennes rapport som förutom det även 
undersöker hur biblioteket fungerar som studiemiljö för vuxenutbildningens studerande och 
vilka uppgifter man som kommunbibliotek har i relation till folkhögskolor, studieförbund och 
andra utbildningsanordnare.28 Tittar man på det som citeras av Oscar Olsson från 1921 antyds 
det dock inte att det finns något problem med att kombinera bildning och service: 
 
… skall bibliotekarien ha förmågan att umgås med publiken lika väl som med böckerna. Han är där inte bara 
som utlämnare av böckerna utan också vägledare och hjälpare bland böckerna och i studierna. Naturligtvis skall 
                                                 
22 Leffler, Marion 1999. Böcker, bildning, makt: Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i 
Lund och Helsingborg 1860-1901 
23 Leffler 1999, s. 19.   
24 Torstensson, Magnus 1996. Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna: Exemplet 
Sverige och några jämförelser med USA 
25 Torstensson 1996, s. 39-40. 
26 Klasson, Maj 1988. Bibliotek som studiemiljö. Exemplet Östergötland. 
27 Klasson 1988, s. 24. 
28 Klasson 1988, s. 2. 
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han ha särskild utbildning för sitt yrke, ha litteraturkännedom och ha förmåga att ge anvisningar på var 
bibliotekspubliken kan leta sig fram till vad den vill komma åt29 
 
Samtidigt som biblioteksservicen tydligt lyfts fram finns det dock andra uppgifter som anses 
lika viktiga: 
 
Så måste också det kommunala biblioteket stå i förbindelse med och vara ett stöd för kurser, föreläsningar och 
studiecirklar på platsen.30 
 
Att det inte alltid varit så enkelt att skapa dessa bibliotek som är med och stöttar i åtaganden 
som har med studier att göra, visar tidig forskning från 1970-talet. Då genomfördes en rad 
projekt anordnade av skolöverstyrelsen som syftade till att förändra bibliotekets roll för 
vuxnas lärande. Det resulterade bland annat i ett utvecklingsarbete kring bibliotek och den 
kommunala vuxenutbildningen. Rapporten som kallades för BIVUX – biblioteket i 
vuxenutbildningen31, var en förgrening av ett precis avslutat projekt som behandlade lärare, 
elever och bibliotekarier i samverkan och hur man skulle kunna visa på möjligheter att 
integrera samarbetet än mer.32 Det avgränsades till att endast se på hur detta fungerade på 
gymnasienivå. Arbetet som lämnade många frågor att bli besvarade överlappades till att 
omfatta vuxenutbildningens relation till bibliotek samt ett fördjupningsprojekt i 
informationsmetodik. LBS visade sig vara ett projekt som lämnade många problem som 
behövde bli utredda. Bland annat att eleverna hade stora brister i informationsökning, att den 
bibliotekskunskap som gavs saknade förankring till den övriga undervisningen, lärarens och 
bibliotekariens yrkesroller innebar svårigheter och inte minst att tiden inte räckte till för ett 
närmare samarbete.33 
 
Hur lärar- och bibliotekarierollen har förändrats problematiseras genom kommentarer som ges 
av deltagare i projektet. En lärare säger: 
 
Lärarrollen har förändrats både ur lärarnas och ur elevens synvinkel. Rollen har utvecklats från 
pedagogens/specialistens till rådgivarens, uppmuntrarens, tröstarens och terapeutens. Som lärare kände 
vi oss osäkra, onyttiga och överflödiga speciellt i inledningsskedet, när eleverna spreds till bibliotek 
och annat för att samla material.34 
 
Från bibliotekens sida hörs: 
 
Utnyttjandet av biblioteket har ökat successivt under de senaste åren. Den allmänna pedagogiska 
debatten och det nya intresset för alternativa undervisningsformer har gjort att många lärare föredrar 
att arbeta friare, att lämna läroboken och låta eleverna sjä lva söka den information de behöver de 
behöver. Det är givetvis mycket glädjande men det medför också vissa problem. 35 
 
Problemen som nämns är i stora drag behovet av en bibliotekarie som finns tillhands under 
hela dagen, bättre lokaler och material samt ett större biblioteksanslag.36  

 
                                                 
29 Klasson 1988, s. 26.  
30 Klasson 1988, s. 27. 
31 Skolöverstyrelsen 1981. Biblioteket i vuxenutbildningen: rapport från utvecklingsarbete inom BIVUX-
projektet och projektet informationsmetodik.   
32 Projektet kallades LBS-projektet (lärare - bibliotekarie i samverkan) 
33 Skolöverstyrelsen 1981, s. 5ff. 
34 Skolöverstyrelsen 1981, s. 21f. 
35 Skolöverstyrelsen 1981, s. 65. 
36 Skolöverstyrelsen 1981, s. 65. 
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3. Tidigare forskning om bibliotek och vuxnas lärande 
 
Historien visar på att folkbiblioteket som lärande institution har många frågeställningar att 
brottas med när det gäller dess jurisdiktion och professionalitet. I avsnittet som följer skall vi 
se närmare på mer aktuell forskning som gjorts kring folkbibliotekets roll gentemot 
vuxenstuderande. Det kommer sedan att smalnas av till att endast se på forskning om 
högskolestuderande och distansstuderandes relation till folkbiblioteket. 
 
Idag kan vi tydligt märka att bibliotekens samröre med de studerande har blivit mycket 
vanligare. Artikeln De studerande och biblioteken som jag knöt an till i min inledning tar sin 
utgångspunkt i en SOM-undersökning, där statistik på antalet biblioteksbesök under perioden 
1998-2001 i Sverige fördes. De som besökte biblioteken fördelades på kön, ålder, utbildning 
och samhällsklass. Det visade sig att 93 % av dem som bedriver någon form av studier, har 
besökt ett bibliotek någon gång under det senaste året. Siffran kan jämföras med att 68 % av 
de icke-studerande hade besökt ett bibliotek. De som bedriver studier utnyttjar också 
biblioteket i många fler avseenden än bara lån av litteratur. Generellt tyder det också på att de 
som bedriver studier på högskolenivå använder högskolebibliotek i högre grad medan de 
vuxna som studerar på lägre nivå utnyttjar folkbibliotek mer. Denna tendens ser också ut att 
öka vilket ställer ytterligare krav på folkbiblioteket som både skall serva allmänheten med 
skönlitteratur, film, kultur och uppsökande verksamhet och samtidigt de studerande med 
kurslitteratur, studieplatser, grupprum och datorer med anslutning till Internet. Precis som i 
BIVUX undersökningen från 70-talet, pekar detta på att de vuxenstuderande endast kan mötas 
med hjälp av mer resurser i from av bättre anpassade lokaler, längre öppettider och mer 
personal insatta i de studerandes situation och behov eller att folkbiblioteket gör avkall på 
andra verksamheter.37 Undersökningar likt dessa stödjer tankegångarna om biblioteken som 
viktiga resurser bland studerande men vi får inga svar på vad det är mer specifikt som de 
studerande gör på biblioteket, det vill säga på vilka områden som biblioteket spelar en roll och 
i synnerhet de områden där de ännu inte har någon betydelse för de vuxenstuderande.  
 
I SOM-undersökningen fick också de tillfrågade ge bedömningar av bibliotekens service. 
Fördelning gjordes av icke-studerande och vuxna studerande och visade att de som studerade 
hade mer att kommentera när det gällde bibliotekens service än de icke-studerande som gav 
fler svar av formen ”ej uppfattning”. Personalens bemötande och kompetens ansågs av de 
studerande vara bra överlag medan just den fysiska biblioteksmiljön var något som de var 
mindre nöjda med.38 
 
Att de vuxenstuderande inte har blivit kartlagda på samma sätt har även skapat ett behov av 
att undersöka hur folkbiblioteken bättre kan bemöta denna användargrupp. I ett 
forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan i Borås har Anette Eliasson, Eva-Maria Flöög, 
Cecilia Gärdén och Christina Persson skrivit delrapporten Organisation, profession och 
metoder – teori och praktik i sex utvecklingsprojekt39. Delrapporten är framarbetat som en del 
av det uppdrag Statens Kulturråd gav Bibliotekshögskolan som bestod i att tillvarata de 
erfarenheter och lärdomar som uppstod i samband med att folkbibliotekets roll för 
vuxenstuderande undersöktes. Projektet, titulerat som VUXBIB, är förlagt på ursprungligen 
sju olika län eller samverkande kommuner som alla fått medel för att gagna tillgången till 

                                                 
37 Nowé, Berglund & Höglund 2002, s. 375. 
38 Nowé, Berglund & Höglund 2002, s. 371. 
39 Eliasson, Anette Flöög, Eva-Maria Gärdén, Cecilia & Persson Christina 2005. Organisation, profession och 
metoder – teori och praktik i sex utvecklingsprojekt   
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folkbiblioteksservice för vuxenstuderande. Med hjälp av gruppintervjuer, seminarier, 
studiebesök och e-postfrågor, har de exempelvis undersökt projektledarnas upplevelser av hur 
folkbiblioteket kan stödja vuxnas lärande samt hur arbetet med att uppfylla kulturrådets mål 
för projektet har fortlöpt. Det som framkommit rapporterades sedan vidare till en 
kontaktperson på Kulturrådet. Materialet som de fått fram har sedan bearbetats utifrån 
organisations- och professionsteoretiska begrepp men de har även studerat bibliotekets 
pedagogiska metoder och haft ett användarperspektiv för att undersöka hinder och 
förutsättningar i biblioteksanvändandet.40  
 
Rapporten tar exempelvis upp att flera av projektledarna hade svårt med att förankra idéerna 
bland bibliotekspersonalen bland annat på grund av ansträngd ekonomi och konkurrens av 
andra pågående projekt som de var involverade i. Detta har ibland lett till att de har fått arbeta 
på en högre nivå för att kunna engagera bibliotekschefen. Författarna försöker finna 
anledningar till detta och frågar sig om det helt enkelt inte är så att motstånd till förändring 
ofta uppstår i organisationer, då utveckling, fortbildning och målinriktat arbete är på 
agendan. 41 Även på ledningsnivå kan det ofta förekomma tröghet.  
 
Denna verklighet tycks för mig vara främmande när jag besöker det aktuella biblioteket där 
inte minst bibliotekschefen själv engagerat sig i frågan och i samverkan med 
studiebibliotekarien och externa aktörer som vuxenutbildningsenheten och regionbiblioteket 
valt att finna vägar för hur de vuxenstuderande kan få ett ökat stöd i skapandet av alternativa 
studieplatser. 
 
Rapporten belyser ett viktigt forskningsområde där de vuxenstuderandes situation kommer i 
rampljuset. Det är dock baserat på vad informanter inom bibliotekssektorn anser om denna 
grupp och är på så sätt viktig kunskap för mig då jag bland annat vill undersöka hur 
aktörsgruppen från biblioteket ser på bibliotekets roll i det aktuella lärcentret och de som 
studerar där. För att få en tydligare bild av situationen har jag också de studerande som en 
andra aktörsgrupp vilket gör det möjligt för mig att ha deras egen version av hur det är att läsa 
på distans i ett lärcentrum i bibliotekslokaler.    
 
I rapporten identifierades nya erfarenheter och problem i samband med biblioteksutveckling.  
 

• organisationens betydelse inom biblioteket t ex hur arbetsuppgifter fördelas och uppfattas 
av den anställde 

 
• organisationens betydelse utanför biblioteket, t ex i kommunen, där olika verksamheter 

konkurrerar med varandra, och att det ibland finns vattentäta skott mellan olika 
verksamheter som arbetar mot samma mål. 

 
• bibliotekarierollen, vad innebär det att vara bibliotekarie, att arbeta på ett nytt sätt?42 

 
Den sistnämnda frågan kan kopplas till den diskussion om folkbibliotekets roller som Joachim 
Hansson för i ett föreläsningsmaterial till konferensen ”Mötesplats inför framtiden” som hålls 

                                                 
40 Eliasson, Flöög, Gärdén & Persson 2005, s. 7f 
41 Eliasson, Flöög, Gärdén & Persson 2005, s. 41 
42 Eliasson, Flöög, Gärdén & Persson 2005, s. 42 
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varje höst i Borås43. Hansson presenterar en bild av folkbiblioteket som under lång tid få tt 
kämpa med sin självbild och att flera institutionella självbeskrivningar har gjort det gällande 
att folkbiblioteket kan vara en folkbildningsinstitution, kulturinstitution, serviceföretag, 
informationssystem, pedagogisk resurs, minnesinstitution samt ett offentligt vardagsrum. Den 
diskursiva nivån kan med andra ord ligga på olika plan med tonvikt på olika verksamheter.44 
Dessa självbeskrivningar skapas ofta genom de organisationskulturer som råder inom 
organisationen. Medarbetarna kanske ser biblioteket som ett serviceföretag och inte alls som 
en resurs för vuxenstuderande. Dessa institutionaliseringar är naturligtvis inte så lä tta att 
förändra. Frågor som då kan diskuteras är hur det går att lätta på den spänning som råder 
mellan den utomstående diskursiva nivån och den verksamhetsförlaga nivån på landets 
folkbibliotek.45 Denna nivåskillnad kan också vara av intresse då jag intervjuar olika 
aktörsgrupper som kanske har olika syn på hur ett bibliotek skall fungera i samhället.  
 
Osäkerheten om bibliotekets plats i samhället har fått Ragnar Audunson att undersöka de 
symboler och betydelser som olika aktörer tillskriver folkbiblioteket idag. Hans artikel, 
Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: publikums, politikernes og bibliotekarenes 
bilder46, ställer frågan huruvida folkbiblioteket överhuvudtaget anses vara behövda i en 
framtid som i mångt och mycket beskrivs som papperslöst samt vilka tjänster och principiella 
motiv som biblioteket har vid en fortsatt existens.47 Han stolpar sedan upp några tänkbara 
uppdrag. 
 

• Folkbibliotek kan vara knutna till instrumentell problemlösning i människors 
vardagsliv, studier, näringsliv och förvaltning. 

• Folkbiblioteket kan ses som ett redskap för demokrati och ge tillgång till kunskap och 
information som är en förutsättning för demokratisk delaktighet.  

• Folkbiblioteket kan ses som ett instrument för att främja jämlikhet och förhindra nya 
klasskillnader när det gäller tillgång till informations- och kommunikationsteknik.  

• Folkbiblioteket kan ses som ett redskap för folkbildning och utbildning när det gäller 
att förmedla kultur och kunskap om litteratur, historia och samhällsliv.  

• Folkbiblioteket bidrar till en meningsfull och utvecklande fritid genom att låna ut goda 
böcker, god musik och god film.  

• Biblioteket kan vara en mötesplats i lokalsamhället som främjar lokal integration. 48 
 
För att utreda vad de olika aktörerna ansåg vara bibliotekets viktigaste uppgift, skickades 
frågeformulär ut till en samling människor på ca 1000. Dessutom skickades den till politiker 
och bibliotekarier som bestod av 386 resp. 665. Av dessa kom inte alla svar tillbaka men 
tillräckligt för att ge ett ordentligt underlag. Här visade det sig att de tre aktörerna var eniga 
om vad som skulle vara bibliotekets främsta roll även om prioriteringarna var skiftande. 
Nämligen att först och främst betjäna elever och studenter i traditionell utbildning, människor 
som engagerar sig i livslångt lärande och att ge möjlighet till fritidsläsning.     

                                                 
43 Hansson, Joachim 2004. Kulturinstitution, serviceföretag, lärcentrum eller minnesinstitution – Det diskursiva 
spelet om folkbiblioteket under trettio år. Powerpointpresentation under konferensen ”Mötesplats inför 
framtiden” Borås 2004. 
44 Hansson, Joachim 2004, ppt, s. 4 
45 Eliasson, Flöög, Gärdén & Persson 2005, s. 45  
46 Audunson, Ragnar A 2001. Folkebibliotekenes rolle i en digital framtid: publikums, politikernes och 
bibliotekarenes bilder.  
47 Audunson 2001, s. 207   
48 Audunson 2001, s. 210 
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Att vara ett stöd till studerande var det viktigaste hos alla grupper. Politiker och användare 
ansåg dock att tjänster riktade mot det traditionella skolsystemet var viktigare än livslångt 
lärande. Allmänheten prioriterade läsning före tjänster kopplade till livslångt lärande. 
Aktörerna är också eniga om att biblioteket behövs även i det informationsteknologiska 
samhälle vi lever i nu och att dess uppdrag som kulturförmedlare inte får negligeras.49  
 
Om bibliotekens roll i vuxenutbildning och hur olika aktörer ställer sig till detta, undersöker 
Magnus Karlsson och Jan-Ola Pettersson i deras magisteruppsats Vuxenutbildning på 
entreprenad – en studie av vad olika aktörer i en kommun har för åsikter kring informations- 
och biblioteksresurser för genomförandet av vuxenutbildning50, har i sin undersökning tagit 
reda på hur aktörer från vuxenutbildningsförvaltning, utbildningsanordnare och folkbibliotek 
resonerar kring informations och biblioteksrelaterade tjänster för de studerande. Med hjälp av 
Loertschers taxonomier om vilken roll biblioteken har i undervisningen för olika aktörer samt 
Christine Bruce teorier om informationskompetens har de undersökt bibliotekets roll inom 
kommunal vuxenutbildning, hur studerande skall bli mer informationskompetenta och på 
vems ansvar det ligger att det finns tillgång till informations och biblioteksresurser. De kunde 
dra slutsatserna att det saknades riktlinjer för hur ett samarbete mellan bibliotek och 
vuxenutbildning skulle se ut samt att bibliotekariens roll ofta inte var tydlig. Audunsons 
undersökning och magisteruppsatsen hör ihop på så sätt att de båda försöker skönja likheter 
och skillnader hos aktörer med någon sorts intresse för biblioteksverksamhet. Med den 
skillnaden att Karlsson och Pettersson inom ramarna för en magisteruppsats gör en närmare 
studie av hur tre klart definierade yrkesaktörer ser på en vuxenutbildnings behov av 
informations och biblioteksresurser. Denna studie konkretiserar ytterligare då en 
vuxenutbildning utformad som ett lärcentrum i en biblioteksmiljö undersöks utifrån vad tre 
aktörer med intresse för lärcentret har att säga om de aktuella förhållandena.     
 
När det gäller aktörers syn på bibliotek gäller det att kunna hitta former för samverkan som 
både användare, bibliotekspersona l och politiker kan arbeta med. I samverkan med 
användarna gäller det att inte belasta personalen för mycket då det finns andra målgrupper 
som de måste vända sig mot, samtidigt som det gäller att se med användaren och inte på 
densamme. Projektledarna upplevde att istället för att ge service till ännu en användargrupp så 
såg de sig som en stödresurs för de vuxenstuderande. Ett stöd som går in och hjälper när det 
verkligen behövs. Andra valde att byta ut ordet vuxenstuderande till vuxna i lärande.51 Genom 
att se Komvux-studerande, distansstudenter och andra förhållandevis strikt avgränsade 
grupper som en del av alla de vuxna i lärande som tillägnar sig livslång kunskap i både 
informella och formella sammanhang är det mindre risk att en grupp av studerande utelämnas. 
 

3.1 Folkbibliotek och de högskolestuderande 
I mitten av 1990 talet kom Statens Kulturråd med en rapport som undersökte folkbibliotekets 
roll för den allt växande skara högskolestuderande som besökte kommunala bibliotek och 
använde dess tjänster. Den hade titeln Ett bildat folk. De högskolestuderande och 
folkbiblioteken 52  
 

                                                 
49 Audunson 2001, s. 213, 222. 
50 Karlsson, Magnus & Pettersson, Jan-Ola 2005. Vuxenutbildning på entreprenad – en studie av vad olika 
aktörer i en kommun har för åsikter kring informations- och biblioteksresurser för genomförandet av 
vuxenutbildning. 
51 Eliasson, Flöög, Gärdén & Persson 2005, s. 49.  
52 Statens kulturråd 1995. Ett bildat folk. De högskolestuderande och folkbiblioteken 
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Enkäter skickades ut till 18 folkbibliotek och dess besökare för att få en bild av hur olika 
studerandegrupper använde folkbiblioteket. Framförallt rörde sig frågorna kring syftet med 
besöket, var de fick tag i kurslitteratur, var de försåg sig med material till uppsatsarbeten, 
papers och dylikt samt om de använde bibliotekspersonalen till hjälp. Drygt 2500 svar kom 
varav mer än 80 % var studerande i någon form. Av dessa var ungefär hälften 
högskolestuderande.53 Undersökningen visade att de studerande blivit en allt vanligare grupp 
på folkbiblioteken Av de ca 1000 högskolestuderande var det exempelvis 743 som använde 
högskolebibliotek mot 552 som använde ett kommunbibliotek för att få tag i kurslitteratur. 
Skillnaden på knappt 200 personer är sålunda inte större.54   
 
I relation till tidigare forskning diskuteras sedan de studerandes ställning på folkbiblioteken 
och de frågar sig också varför alltfler högskolestudenter väljer att studera där. När det gäller 
de högskolestuderandes ställning så har de ibland ansetts vara en målgrupp inom en annan 
biblioteksstruktur, universitets och högskolebiblioteken. Detta har säkert medverkat till att de 
studerande ofta inte funnits med när de kommunala biblioteken satt upp målformuleringar i 
deras arbete. Detta som konsekvens av att dessa bibliotek tjänar en allmänhet och skall förse 
denna allmänhet med information, litteratur, kultur och samhällsbevakning. Intervjuer med 
bibliotekspersonal i de 18 kommunerna visade att en del tyckte att de studerandes krav tog för 
stort utrymme till den övriga allmänhetens nackdel. En del ansåg också att de studerande var 
en alltför tidskrävande grupp att hjälpa då deras behov med att söka kurslitteratur och annat 
material tog mycket anspråk av personalens tid gentemot andra.55 
 
Detta kan jämföras med Klassons diskussion om hur biblioteket ser på sina användare. 
Grundsynen är ofta den att folkbiblioteken skall tjäna individen till förmån för kollektiven. De 
studerande anses ofta som ett kollektiv av människor som oftast får alltför stor 
uppmärksamhet.56 Fenomenet är intressant ur mitt perspektiv då bibliotekspersonalen är en av 
mina tre aktörer där jag också hoppas få svar på hur de själva ser på sitt samarbete med 
lärcentret och på det allt vanligare utnyttjandet av folkbibliotek bland de studerande.     
 
För högskolestudenterna själva är det service och tillgänglighet som är det primära. För de 
flesta är det också folkbiblioteket som de haft närmast sig under uppväxttiden och den 
trygghet och vana som med åren uppstått där är svår att lämna även om de har blivit 
högskolestudenter. Rapporten pekar även på fördelar som att kurslitteratur får lånas lika länge 
som andra böcker vilket inte är fallet på högskolebiblioteken och många gånger kan även 
antalet läsplatser vara fler. Det fanns dock många som uttryckte problem över de allt fler 
högskolestuderande utöver det rent principiella. Kurslitteraturen vill många ha på samma 
gång, ny litteratur som inte har införskaffats än, sittplatser som ockuperas av studenter, och 
grupparbeten som kräver diskussioner där det av andra helst skall vara en dämpad 
ljudvolym.57 Detta kan skapa problem inte minst i mindre bibliotek som skall finnas till 
förfogande för ett helt samhälle och de olika grupper som det representeras av. Risken finns 
att en satsning likt ett lärcentrum med tillhörande utrymmen sker på bekostnad av andra 
samhällsgrupper inom en kommun.   
 
Det allt ökade trycket på folkbiblioteken från studerande på högre nivå har tvingat dem att 
omdefiniera dess roll gentemot dessa användare. En ansats mot att utveckla 

                                                 
53 Statens Kulturråd 1995, s. 12ff.  
54 Statens Kulturråd 1995, s. 15. 
55 Statens Kulturråd 1995, s. 67f. 
56 Klasson 1988, s. 78. 
57 Statens kulturråd 1995, s. 69ff. 
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folkbibliotekariens roll, har varit inrättandet av studiebibliotekarier. Helena Jannert har med 
sin skrift Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll givit ett underlag för 
diskussion om framväxten av denna nya yrkesroll.58 En studiebibliotekarie har som främsta 
åtaganden att ansvara för folkbibliotekets studiestödjande verksamhet, ha färdigheter i 
pedagogik, kommunikation och teknikanvändning samt propagera externt för folkbibliotekets 
tjänster gentemot studerande.59 Den pedagogiska rollen betonas mycket och 
studiebibliotekarien bör vara en person som både kan ta sig an en enskild student vid 
referenssamtalet vid lånedisken och ta emot större grupper av människor som i studiesyften 
behöver användarundervisning och söksupport.60 Då studenten oftast inte bryr sig om vilket 
bibliotek han eller hon går till är det dock föga troligt att det skulle vara relevant vad 
bibliotekarien har för beteckning. Därför är det också intressant att inkludera hela 
bibliotekspersonalen i diskussionen om bibliotekets roll gentemot lärcentrum än bara 
studiebibliotekarien.          
 

3.2 Folkbibliotek och distansstuderande 
Den nya synen på lärande har tillsammans med IT-utvecklingen bidragit till att allt fler väljer 
andra studieformer än den rent traditionella då utbildningen förkovras på plats, med närhet till 
föreläsningar, lärare och bibliotek. Carol Goodson skriver i Providing library services for 
distance education students, att för många som har barn, lever med ett handikapp, bor i 
glesbygd eller jordbrukssamhällen eller behöver fortbildning och kompetensutveckling är det 
ofta omöjligt att resa till en annan ort för att på heltid ägna sig åt studierna.61 Detta har dels 
gjort att antalet studenter ökat och dels att många studerar på distans. Alla dessa studenter har 
dock fortfarande en sak gemensamt oavsett var och hur man tillägnar sig undervisningen. De 
behöver ha tillgång till litteratur och annan information som hjälper dem att klara av 
utbildningen. Om detta har Gudrun Thorsteinsdottir med sin doktorsavhandling Information 
seeking behaviour of distance students undersökt, där hon tar upp distansstuderandes vanor 
kring informationssökning och hur de använder biblioteken för sina studier. Hon har kommit 
fram till slutsatsen att de lösningar som kommit med hjälp av ny teknik också har medverkat 
till att nya problem har uppstått då det inte alltid finns de adekvata kunskaperna hos de 
studerande som behövs för att tillgodogöra sig information. 62 Här fyller biblioteken en viktig 
funktion och studien som gjordes bland magisterstudenter på distans som studerade biblioteks 
och informationsvetenskap, visade att biblioteken som studieplats användes som första 
informationskälla63 Därför har kraven på litteraturförsörjare blivit än mer hårdare inte minst 
då folkbiblioteken som ofta tjänar som enda biblioteksresurs för många distansstuderande. 
Men hon lyfter även fram den sociala aspekten och att framförallt kvinnor har stort behov av 
att träffa och diskutera med andra kurskamrater. 64      
 
Jakob Harnesk har för distansutbildningsmyndigheten (DISTUM), gjort en studie om 
Biblioteksservice för distansstuderande65 och kommit fram till att litteraturförsörjning och 
bokutlåning är en av de många utmaningar som folkbiblioteken står inför. Att det blir en allt 
högre frekvens av litteratur som går att finna elektroniskt har inte betytt att tryckta böcker och 

                                                 
58 Jannert, Helena 2001. Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll      
59 Jannert 2001, s. 16. 
60 Jannert 2001, s. 14. 
61 Goodson, Carol 2001. Providing library services for distance education students, s. 19. 
62 Thórsteinsdóttir 2005, s. 252.  
63 Thórsteinsdóttir 2005, s. 235. 
64 Thórsteinsdóttir 2005, s. 241. 
65 Harnesk, Jacob 2002. Biblioteksservice för distansstuderande – en förstudie. Rapport 7:2002 
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tidskrifter sjunkit i betydelse bland de studerande, åtminstone inte bland dem som går en 
grundutbildning. Detta skapar lätt problem då studenten ofta befinner sig på en plats och 
kursböckerna på en annan, nämligen i högskolebiblioteket. För folkbiblioteket har det 
inneburit att de har fått agera som en mellanstation där böcker anskaffas genom fjärrlån.             
Men det handlar även om att skapa access till databaser och e-tidskrifter. På många 
folkbibliotek och lärcentra kan det ibland finnas svårigheter med att logga in på högskolans 
nätverk och komma åt den stora mängd digital information som är till nytta. Ett annat område 
som folkbiblioteket också måste bearbeta är begreppet informationskompetens. Kunskaperna 
om att kunna identifiera informationsbehov, distribuera den till rätt person i rätt tid och på rätt 
plats behöver tillsammans med kvalitetsgranskning av information bli bättre. Samtidigt 
behöver kompetensen höjas när det gäller bibliotekariers kunskaper i pedagogik och hur man 
lär ut informationssökning och värdering. Det leder in på det femte området som tar upp 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier som ett viktigt komplement för att 
distansstudenter skall kunna få en fungerande utbildning. Förutom att få lärare att kunna söka 
information bättre behöver även biblioteket få en naturlig roll i utformandet av distanskurser. 
Det sista området betonar samarbetet mellan folkbibliotek, högskolebibliotek och lärcentra. 
Då många av dem som studerar på distans är studieovana så är det viktigt att det skapas 
sociala mötesplatser där de också kan få hjälp med att hantera datorer, söksupport med mera. 
Författaren pekar också på den suboptimering som ofta förekommer i kommuner när lärcentra 
och bibliotek skiljs åt istället för att samarbeta kring målsättningar som ofta ligger i linje med 
varandra.66 Harnesks rapport ger en viss fingervisning om vad som är viktigt att erbjuda i ett 
folkbibliotek med ett tydligt ansvar för distansstudier. Återigen tas diskussionen ned på en 
mer verksamhetsförlagd nivå då jag intresserar mig för bibliotekets roll i lärcentret och vad 
exempelvis ett folkbibliotek skall erbjuda i ett lärcentrum, eller om de nu överhuvudtaget 
anses vara en tillgång i denna verksamhet?                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
66 Harnesk 2002, s. 47ff. 
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4. Forskning om Lärcentrum 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera forskning och fakta om lärcentra i Sverige. Detta för 
att kunna visa på hur den allmänna diskussionen förs kring det som för mig är väsentligt, det 
vill säga vad ett lärcentrum egentligen är. Det färgas naturligtvis mycket beroende på de 
lokala förutsättningarna varav min undersökningskommun säkert inte är ett undantag i den 
frågan. För att ändå skaffa mig en egen bra grund att stå på har jag valt att undersöka hur 
andra ser på lärcentrum men också presentera fakta om förekomsten av denna alternativa 
studieform i vårt land. Jag kommer även att redovisa forskning om lärcentrum i samverkan 
med bibliotek under rubrik 4.1. 
 
Lärcentrum är en ganska ny företeelse inom svenskt utbildningsväsende. Det material som 
finns att tillgå är ofta i form av rapporter av kvantitativ art. EU kommissionens memorandum, 
budgetpropositionen 2002/03:1 och en enkät som skickats ut till landets alla kommuner tjänar 
som bakgrund till Glesbygdsverkets kartläggning av lärcentrum i Sverige 2001, som gjordes i 
slutet av år 2002.67 Som en utgångspunkt för resonemanget betonas propositionens yttrande 
att ”närheten till en högskola kan stimulera till högskolestudier i miljöer där studietraditionen 
och därmed utbildningsnivån är låg”. 68 Glesbygdsverkets kartläggning ligger till grund för en 
mer allmän presentation av lärcentra i Sverige som jag inleder med. 
 
År 2001 fanns det 225 olika lärcentra i Sverige. Dessa var fördelade på 166 olika kommuner 
vilket betydde att somliga kommuner förfogade över fler än ett lärcentrum. Resterande 
uppgifter i rapporten var byggda på de enkätsvar som kommit in till Glesbygdsverket, vilket 
var 132 stycken. Här angavs att 105 av dessa kunde ge högskoleutbildning med en 
sammanlagd kull på ca 9500 studenter.69 Skälet till att så många väljer att förlägga sina 
studier på hemmaplan har med tillgänglighet och geografisk närhet att göra. Det styrks av 
flera olika källor där god tillgänglighet till högre utbildning påverkar den regionala 
rekryteringen samtidigt som många i va let av utbildning gärna söker de alternativ som finns i 
närheten av sin hemort. Detta får en positiv utveckling till rekrytering av arbetskraft, minskad 
utflyttning och ett starkt tillskott i näringslivet och dess utveckling. 70 Undersökningen tyder 
också på att de studerandes sociala bakgrund i mångt och mycket är den motsatta sett till dem 
som studerar på plats på ett universitet eller högskola. Detta kan bekräftas av Gunilla Roos 
artikel ”Nya” studerande eller ”gamla”?, om vilken bakgrund de studerande har som läste på 
lärcentrum i Hälsingland. Hon gör en åtskillnad på nya icke-traditionella studenter och gamla 
studenter och menar att studiecentrens rekrytering i stora delar omfattar människor med en 
annan social bakgrund än de som studerar på universitet eller högskola. Mer än hälften av 
dem som läste på studiecentrum var från familjer utan erfarenhet av högre studier och som 
tillhörde arbetarklassen vilket var betydligt fler än de ordinarie lärosätena.71 Betydelsen av 
lärcentra som en viktig pusselbit i utbildning och vuxnas lärande på lika villkor blir allt 
tydligare.  
 

                                                 
67 Glesbygdsverket 2002. Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001 
68 Budgetproposition 2002/03:1, s. 22. 
69 Glesbygdsverket 2002, s. 14f. 
70 Glesbygdsverket 2002, s. 22f. 
71 Roos, Gunilla 2001, s. 14. 
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Tillgängligheten till flexibel utbildning som grund för ett samhälles kunskapssträvanden är 
det som glesbygdsverket målar upp när bakgrunden till lärcentrum presenteras. Rapporten 
framställer lärcentrum som en miljö för lärande eller en mötesplats. Det är tänkt att studenten 
skall kunna få hjälp med allt ifrån teknisk utrustning, studievägledning och 
bibliotekstjänster.72 Någon allmänt vedertagen definition finns dock inte med hänvisning till 
att lärcentrets roll ständigt förändras.73 Om detta behandlar även artikeln Lokala Lärcentra74 
som även betonar att de skilda lokala och regionala förutsättningarna ofta sätter sin prägel på 
vad ett lärcentrum är. Den gemensamma nämnaren är även här miljön för lärande i form av en 
mötesplats men att lärcentrets funktioner om vad det skulle kunna vara i en viss region 
sträcker sig betydligt längre än så.75 
 
Lärcentrets roll inom en kommun kan i och med variationen av samarbetspartners och former 
för samverkan vara svår att ge en generell bild av. Utifrån de olika uppdragen som redogjorts 
i den norska utvärderingen, kan en viss uppdelning göras mellan lärcentrum som motor i ett 
tydligt samspel mellan lokalt näringsliv, kommun och utbildning, som mäklare gentemot 
utbildningsanordnare i utbildningsbevakning och kvalitetssäkring samt som fysisk och social 
mötesplats mellan studenter och utbildningsanordnare.76 Dessa uppdrag kommer jag att 
återkomma till i teoriavsnittet. Samtidigt handlar det också om att skapa en god plattform för 
lärande som är beläget nära människorna i form av de tjänster som lärcentret förmedlar till 
studerande som lokaler, teknisk utrustning, administrativ och pedagogisk support och 
biblioteksresurser. För att kunna skapa bättre mötesplatser efterlyser Glesbygdsverket mer 
stöd förslagsvis som en fortsättning på kunskapslyftet, ett ”högskolelyft” som denna gång 
skapar stöd och medel till vuxenstuderande på högskolenivå.77  
  
Då lärcentra på en väldigt kort tid fått ett ordentligt fotfäste runt om i landets kommuner 
under en 15-års period, finns det anledning att spekulera om framtiden och vilka utmaningar 
som ligger framför. Grönqvist och Ljusberg poängterar behovet av att kunna erbjuda 
”manliga” utbildningar som kan få fler män att börja studera på lärcentrum än vad som är 
gängse idag. Det måste även till mer utredningar om hur ett lärcentrum kan fungera som 
verktyg för regional tillväxt och utveckling. Dessa frågor är komponenter som behöver 
utredas då man ställer sig frågan om hur infrastrukturen för vuxnas lärande skall se ut i 
framtiden. En annan viktig fråga berör hur lärcentra skall finansieras. Skall det vara ett statligt 
engagemang eller är det kommunernas ansvar att skjuta in pengar i verksamheten?78  
 
Något som i de flesta undersökningar inte har berörts så mycket är de pedagogiska aspekterna 
av lärcentrum. Med det menas hur de studerandes resultat ser ut på lärcentra i förhållande till 
studerande som läser på vanligt universitet eller högskola samt vilka problem de ställs inför. 
Frågan tas upp i Gunilla Roos, Urban Dahllöf och Maud Baumgartens kartläggning om 
studiecentra i samverkan om högre utbildning i Hälsingland.79 De presenterar en översikt 
över vilka människor som läser på studiecentra i Hälsinglands olika kommuner. De lyfter 
fram den bristfälliga högskolestatistiken som inte kan ge klara direktiv om hur de studerande 
bedrivit sina studier. Därför efterlyser de ett större inslag av utvärdering, uppföljning och 
                                                 
72 Glesbygdsverket 2002, s. 2. 
73 Glesbygdsverket 2002, s. 10. 
74 Grönqvist, Ulrika & Ljusberg, Marlene 2004. Lokala Lärcentra  
75 Grönqvist & Ljusberg 2004, s. 1.  
76 Glesbygdsverket 2002, s. 45. 
77 Glesbygdsverket 2002, s. 57. 
78 Grönqvist & Ljusberg 2004, s. 5f. 
79 Ross, Gunilla Dahllöf, Urban & Baumgarten, Maud 2000.  Studiecentra i samverkan om högre utbildning i 
Hälsingland, s. 169. 
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kvalitetssäkring när det gäller distansundervisning och de olika studiecentra, som personalen 
på de lokala studiecentra kan återkomma till för att undersöka de framsteg och problem som 
de studerande gör och har.80                 

4.1 Lärcentrum och bibliotek 
 
Vilken service är det då ett lärcentrum skall kunna stå till tjänst med enligt befintligt 
forskningsmaterial? Här får biblioteken en nyckelroll. Som tillhandahållare av 
bibliotekslokaler, tryckt och elektronisk information samt personlig support i form av 
bibliotekarier, kan studenter få tillgång till information som annars lätt kunnat bli dold genom 
olika mänskliga och icke-mänskliga barriärer. Enkäten visar att samarbete mellan 
folkbibliotek och lärcentrum är utpräglat, däremot är det bara en minoritet som förlagt sin 
verksamhet i gemensamma lokaler.81 Två år senare gjorde en ny enkät som skickades ut till 
landets kommuner och i denna undersökning var biblioteket samlokaliserat tillsammans med 
lärcentrum i 41 enheter vilket var 21 % av de lärcentra som gav sig tillkänna 82  Det är dock 
inte bara biblioteket som fungerar som intressent och samarbetspartner, då samspelet med 
omgivningen kan innefatta allt ifrån mer formella parter som kommun, utbildningsförvaltning 
och högskola till enskilda företag, arbetsförmedling och studieförbund.  
 
Artikeln Efter kunskapslyft kommer lärcentra83 visar precis som titeln anger en naturlig 
koppling till de vuxenstuderande som började med att läsa gymnasiala utbildningar för att 
sedan ta steget till högre studier. Resurser som tilldelades kommunerna för satsning på vuxnas 
lärande tjänade i många fall som ett startkapital när sedan distansstudier och 
lärcentrumverksamhet blev allt mer i ropet. För biblioteken blev det med andra ord en 
fortsättning med vuxenstuderande efter att satsningen på Kunskapslyftet löpte ut i början på 
2000-talet. Artikeln som har sin utgångspunkt från Glesbygdsverkets uppgifter intervjuar två 
bibliotekarier där deras arbetsplats på ett eller annat sätt är involverat i lärcentrum. Här 
problematiseras relationen lärcentra och etablerade högskolor och dess ansvarsfördelning för 
att kunna säkerställa utbildningens kvalité och dess genomförande. Ofta kan det uppstå en 
gråzon där kommunikationen mellan de olika instanserna blir bristfälliga och där det för 
biblioteken också kan bli problematiskt då de kommer in som en viktig tredje komponent i 
åstadkommandet av att utbildningar kan bedrivas på detta sätt. Detta får enligt en av utredarna 
på glesbygdsverket som följd att biblioteken återigen måste identifiera sig i en ny 
utbildningsorganisation och i samverkan med andra aktörer kunna finna sin roll i ett 
lärcentrum. 84 Då strukturerna för samarbete mellan lärcentrum och bibliotek ser olika ut så är 
det återigen de lokala förutsättningarna som bestämmer mycket beroende på om lärcentret 
skapar ett eget referensbibliotek, samarbetar med Komvux och studieförbund eller har 
samlokaliserat sig med folkbiblioteket. 
 
Det har dock gjorts försök att undersöka distansstuderandes tillgång till biblioteksservice. 
Genom att intervjua bibliotekspersonal och medarbetare vid olika studiecentra i Gävleborgs 
län har Ulla Nyberg gjort en studie som behandlar ”biblioteksfrågor vid studiecentra och 
folkbibliotek i Gävleborgs län”85 Hon lyfter fram medieförsörjningen, undervisningen och 
lokaler med läsplatser och information som viktiga beståndsdelar när det gäller 

                                                 
80 Roos, Dahllöf & Baumgarten 2000, s. 170. 
81 Glesbygdsverket 2002, s. 32-33. 
82 Glesbygdsverket 2004. Lärcentra 2003- sammanställning av enkätsvar, s. 27 
83 Stenlund, Annica & Zorn, Henriette 2003. Efter kunskapslyft kommer lärcentra.   
84 Stenlund, Annica & Zorn, Henriette 2004, s. 3. 
85 Nyberg, Ulla 2003. Biblioteksfrågor vid studiecentra och folkbibliotek i Gävleborgs län  



19 

biblioteksservice till distansstuderande och menar även på att denna service behöver ses över 
och förbättras. Det framkommer även att studiecentra och folkbibliotek många gånger kan 
samarbeta då det gäller att informera biblioteken om vilka kurser som kommer att ges inom 
kommunen, undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning, lokaler som är 
ändamålsenliga för studier samt att folkbiblioteket kan vara en informationslänk mellan 
distansstuderande och det högskolebibliotek som distansstuderandena tillhör.86        
  
Om detta skriver Karin Gustafsson när hon med sin magisteruppsats Folkbibliotek och 
lärcentra. Ett pedagogiskt samarbete under utveckling, belyser det pedagogiska samarbetet 
från huvudsakligen bibliotekariens och den lärcentrumsansvariges synvinklar. Med det 
övergripande syftet att undersöka vilken roll som folkbibliotekarien tror att hon kan spela för 
lärcentrets studerande genom att intervjua tre bibliotekarier och undersöka deras syn på hur 
biblioteket skall fungera som studieplats, synen deras yrkesroll, på användarundervisning och 
informationskompetens.87          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Nyberg, Ulla 2003, s. 7f. 
87 Gustafsson, Karin 2004. Folkbibliotek och lärcentra. Ett pedagogiskt samarbete under utveckling. 
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5. Teori 
 
I mina studier i organisationsteori har många intressanta kunskaper varit mig till lags då 
organisationer och dess inre och yttre uppbyggnad förklaras. En organisation är dock inte 
enkel att förklara eftersom det är en dynamisk sammanslutning av människor som verkar i ett 
gemensamt syfte. Det övergripande syftet kan dock fungera som en täckmantel som effektivt 
skyddar insyn utifrån och därmed döljer att det ofta förekommer individuella syften bland 
ledningen och de övriga anställda. Allt detta tillsammans skapar ett organisationsbeteende 
som inte kan beskrivas enbart med allmänt vedertagna kännetecken som dess officiella mål 
och organisationens struktur. I Norman Jacksons och Pippa Carters bok 
Organisationsbeteende i nytt perspektiv88 försöker de skapa en djupare förståelse för en 
organisation. Detta genom att försöka kartlägga underliggande faktorer som har avgörande 
inverkan på organisationen och dess beteende. Som en hörnsten för sin forskning väljer de att 
lyfta fram teorin om semiotik som en grundläggande startpunkt då en organisation och dess 
beteende skall studeras. Semiotik eller semiologi som det också kan heta handlar om 
vetenskapen om symboler. Med hjälp av symboler kan vi kommunicera och göra omvärlden 
begripligare. Mina teoretiska utgångspunkter kommer delvis att kretsa kring vilken innebörd 
aktörerna lägger när de beskriver sitt lärcentrum. Framförallt är det de symboliska innebörder 
som jag tänker använda för att analysera och diskutera lärcentret och vad det skall utgöra. 
Med hjälp av symboler kan vi kommunicera och göra omvärlden begripligare.  
 
Den allmänna uppfattningen som råder om symboler är att det någon typ av visuell bild som 
med sin innebörd bär på en viss typ av information. Ett trafikmärke tjänar här som ett 
ypperligt exempel. Denna föreställning tjänar bara som en av tre olika typer av symboler, 
förutom den ikoniska symbolen finns det även matematiska symboler och lingvistiska 
symboler som frambärs med hjälp av det skrivna och talade ordet. Symbolens karaktärsdrag 
tar sig uttryck i att det som symbolen representerar är frånvarande, godtyckligt eller att den 
skiljer sig från andra symboler.89  
 

5.1 Grepperud och Thomsens tre uppdrag 
Det faktum att två organisationer (vuxenutbildningsenheten och bibliotek) möts kring ett 
gemensamt projekt (lärcentret) ser jag som ett intressant fall att studera utifrån 
organisationsteoretiska utgångspunkter. Inom forskningen om lärcentrum är det framförallt en 
avhandling som kommit att betyda mycket för utvecklingen av denna verksamhet. Gunnar 
Grepperud och Terje Thomsens avhandling Vilkår for et regionalt utdanningsløft är en 
utvärdering av studiecentret i Finnsnes i Nordnorge som ägde rum i slutet av 1990 talet och en 
bit in i det nya millenniet. Utvärderingen har blivit uppmärksammad även i svenska 
lärcentrumsammanhang då den visar på en modell som försöker beskriva lärcentrets regionala 
och nationella uppdrag gentemot utbildningsinstitutioner, enskilda användare, det regionala 
arbetslivet med dess behov kompetens samt andra studiecentra. Syftet med utvärderingen är 
tredelad men för själva rapporten kan två målsättningar sägas vara gällande. För det första vill 
de med sin avhandling undersöka de resultat som studiecentrat visar på utifrån de mål de 
själva satt upp, dess roll och funktion och erfarenheter från annan forskning och verksamhet. 
För det andra ämnar de låta resultaten mynna ut i en mer allmän diskussion om lärcentrum 
och dess syften. 90 

                                                 
88 Jackson, Norman & Carter, Pippa 2002. Organisationsbeteende i nytt perspektiv 
89 Jackson & Carter, 2002, s. 26f. 
90 Grepperud & Thomsen 2001, s. 29-31. 
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I arbetet med utvärderingen i Finnsnes har de identifierat tre olika uppdrag som studiecentret 
bör arbeta med för att främja utbildning på högre nivå och kompetens i den region som centret 
verkar i. De kallas allmänt för tre M.  
 
Mäklaruppdraget 
Som mäklare handlar det om att vara en brygga mellan de som anordnar utbildningar 
(högskolor/universitet och folkuniversitet) och de individer/organisationer som efterfrågar 
utbildning. Flexibilitet betonas också som ett viktigt kännetecken. I detta uppdrag handlar det 
mycket om att knyta kontakter och skapa relationer till de aktörer som kan tänkas ha ett 
intresse av att det finns möjlighet till högre utbildning och kompetensutveckling. Författarna 
lyfter fram fem sådana relationer som utgörs av regionens politiker och kommuntjänstemän, 
gymnasieungdomar och, ”vanliga vuxna”, olika typer av utbildningsanordnare och slutligen 
andra kompetensmäklare.91  
 
Mötesplatsuppdraget 
Det mer konkreta uppdraget som handlar om att skapa en mötesplats för i första hand 
studenter med pedagogisk, teknisk och studiesocial support. Här presenteras svenska och 
finska lärcentra som föregångsländer i förmåga att etablera fysiska mötesplatser, utveckling 
av informations och kommunikationsteknik, goda studiemiljöer, stöd och vägledning för 
studerande med särskilda behov. 92 I detta arbete med att skapa ändamålsenliga mötesplatser 
betonas det också att med olika parter ha förmågan att kunna samverka, gärna i form av 
samlokaliseringar. Det exemplifieras genom att ha lärcentra för olika sätt att utbilda sig. Det 
vill säga vid sidan av högskolestudier också komvux, kvalificerad yrkesutbildning eller 
studieförbund. Men även att inhysa ett modernt bibliotek uttrycks som en fördel vid den 
fysiska planeringen av ett lärcentra.93   
 
Motoruppdraget 
Påminner i stort om uppdraget som mäklare med skillnaden att inte endast vara en brygga 
utan även vara en spjutspets, motiverare och koordinator för att få elever/organisationer och 
institutioner att vilja investera i regionen. 94 
 

5.1.1 Tillämpning i min studie 
Dessa tre metaforer brukar vara de utgångspunkter som används när en slags definition av vad 
ett lärcentrum egentligen är för något, skall presenteras samt för att kunna identifiera vilka 
funktioner ett lärcentrum skall ha i en kommun eller en viss region. I min strävan att besvara 
min första frågeställning och utreda vilka associationer som de olika aktörerna gör till deras 
lärcentrum, kommer jag att använda dessa tre begrepp som en mall som jag sedan gör min 
analys utifrån. Genom att studera intervjumaterialet som jag kommer att samla ihop är det 
min förhoppning att kunna identifiera vilken association/uppdrag som aktören i första hand 
tillskriver lärcentret. För att kunna göra en viss distinktion mellan de olika begreppen som kan 
vara väldigt flytande beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut, har jag valt att fråga 
de olika aktörerna om de ser lärcentret som ett begrepp eller som en fysisk plats för lärande. 
Den fysiska platsen har även den fått olika innebörd beroende på om de ser det som en 

                                                 
91 Grepperud 2001, s. 80. 
92 Grepperud 2001, s. 85. 
93 Grepperud 2001, s. 86-87.  
94 Grepperud 2001, s. 90. 
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integrerad del av biblioteket eller som själva tele-bildstudion där den huvudsakliga 
undervisningen sker genom föreläsningar.    
 
Grepperud och Thomsens teori om lärcentret som en mötesplats kommer även att vara 
underlag då jag analyserar intervjusvaren utifrån min andra frågeställning om vad som skall 
finnas i ett lärcentrum och för vem det är till för.    
 

5.2 Kuhlthaus bibliotekarieroller 
I min ambition att undersöka aktörernas syn på bibliotekets roll har jag valt att använda mig 
av Carol Kuhlthaus modell om vilka roller en bibliotekarie kan anta i sammanhang som 
handlar om informationssökning för sina studier. Hon har med sin studie Seeking meaning – A 
process approach to information services95 blivit en ansedd forskare inom området biblioteks- 
och informationsvetenskap om hur användare upplever bibliotek och informationssökning. 
Studien kom till av två anledningar. För det första beskriver hon biblioteket som länge 
befunnit sig i ett bibliografiskt paradigm där systemen för att finna olika informationskällor 
anpassats mer efter självändamålsenliga syften än för de som besöker och använder 
biblioteket, för det andra är hennes yrkesmässiga erfarenheter som skolbibliotekarie en viktig 
faktor för hennes problemområde. Hon propagerar för en bättre förståelse för användare och 
hur de upplever biblioteket för att kunna skapa bättre biblioteks och informationsrelaterade 
tjänster.96  
 
Kuhlthau beskriver användarens sätt att söka information som en konstruktiv process som 
med inspiration från Taylors behovsanalys och Brenda Dervins ”sense-making” tar sin 
utgångspunkt ur användarens handlingar, tankar och känslor i sin individuella 
informationssökningsprocess. Under denna process går användaren igenom en viss fas som 
går från ett tillstånd av osäkerhet och ängslan inför uppgiften till den fas då de kunde börja 
samla in information om det avgränsade ämnet.97      
I denna process spelar naturligtvis bibliotekarien en viktig roll som länk mellan användaren 
och informationen. Enligt Kuhlthau kan bibliotekarien anta olika roller i sitt sätt att vara den 
länken. De roller som de delas in i är organisatören, lokalisatören, identifikatören, guiden och 
rådgivaren. Grovt uppdelat går nivåerna från en strikt bibliografisk organisatör som förlitar 
sig på sina resurser och samlingar för att kunna förmedla information till en slags rådgivarroll 
som betonar användaren och dess osäkerhet och har som främsta uppgift att vara ett stöd i den 
process som användaren går igenom när hon söker information, från osäkerhetsstadiet till 
granskning av funnet material.98  
 
Bibliotekariers interaktion med användarna kan dock ske på olika sätt. Den ovan redogjorda 
bibliotekarierollerna passar bättre in för den som möter användarna vid referensdisken och på 
ett oförberett sätt skall få fram information till informanten. Men är bibliotekarien förberedd 
och möter användaren i ett pedagogiskt syfte för exempelvis användarundervisning får hon 
rollen som en slags instruktör för informationssökning och lärande.99 Dessa roller kommer vi 
att titta lite närmare på.      
      

                                                 
95 Kuhlthau, C. Carol 2004. Seeking Meaning - a process approach to library and information studies 
96 Kuhlthau, 2004, s. 13.   
97 Kuhlthau, 2004, s. 38ff.   
98 Kuhlthau, 2004, s. 114-120. 
99 Jfr. Kuhlthau 2004, s. 9-10.  
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1. Organisatören, fungerar i ungefär samma roll som den som förmedlar information. 
De skall för användaren introducera de resurser och de verktyg som finns till 
förfogande på biblioteket. Det är dock upp till användaren själv hur de skall 
användas, de tar själva ansvar för hur de söker information. Här finns det både för 
och nackdelar, det negativa är givetvis att användaren inte lär sig att använda 
biblioteket och istället väljer andra vägar att samla på sig kunskap, det positiva är att 
det kan stimulera till oberoende informationsåtervinning som resulterar i 
självgående användare som bara de vet förutsättningarna i biblioteket kan börja 
använda det utifrån egna föreställningar och erfarenheter.  
2. Föreläsaren, koncentrerar sig på att ge en introducerande visning av biblioteket för 
en större grupp, så att besökarna kan orientera sig. Orienteringen utgörs av ett 
tillfälle då det mesta visas upp och är vanligast på skolor och universitet vid 
terminsstarter. Då dessa visningar ofta lämnar användaren med för mycket 
information på en gång kan det lätt uppstå förvirring och en känsla av otillräcklighet 
som sedan bärs med vid nästa besök. 
3. Instruktören, kännetecknas av en bibliotekarie som ger kunskaper i ett visst område 
eller problem kring biblioteksverksamheten. Det kan vara att demonstrera hur en 
databas är uppbyggd eller hur man söker efter tidskriftsartiklar. Dess primära roll är 
att identifiera lämpliga och relevanta källor. Denna nivå är således källorienterad. 
Undervisningen kan bestå av oberoende demonstrationer som upp en särskild typ av 
källa. Här kan ett mer användarorienterat synsätt skönjas även om det är källorna 
som skall stå för det mesta av arbetet.  
4. Handledaren, anses fungera som en slags navigatör genom de olika källor som 
biblioteket förfogar över. Den som skall använda systemet måste veta vilka vägar 
som gäller och kunna lägga upp en strategi för att kunna ta sig förbi de hinder som 
kan vara i vägen. Det handlar alltså inte om att bara visa upp en specifik källa istället 
verkar handledaren som en slags ”pathfinder”.   
5. Rådgivaren, vilken följer eleverna genom deras informationssöknings- och 
inlärningsprocess och ger dem stöd där det behövs. Det finns en medvetenhet hos 
rådgivaren om det dynamiska samspelet mellan tankar, handlingar och känslor i 
processen. Undervisningen är på denna nivå helt integrerad i användarens problem. 
Pedagogik blir en del av undervisningen där tonvikten ligger på individuell 
problemlösning. Rådgivaren är aktivt deltagande i skolans utbildningsplan, det vill 
säga i såväl målformulering och undervisning som utvärdering. Alla i 
utbildningsorganisationen har sina unika roller.100 
 

5.2.1 Tillämpning i min studie 
För att min användning av dessa roller skall ge mig understöd i min analys behöver jag 
rekonstruera dem så att de skall passa min studie. Bibliotekariens roll i lärcentret kan vara på 
en organisatörs nivå. Med detta menar jag att biblioteket endast ställer upp med lokaler och 
utrustning till distansstudenterna. Föreläsaren går ett steg längre och ger också en introduktion 
för varje ny grupp som börjar studera på lärcentret. Instruktören fyller uppgiften att hjälpa till 
med vissa specifika tjänster efter de mål och överenskommelser som har gjorts. Handledare 
har en friare roll och utnyttjar alla de kunskaper de har för att på bästa sätt lotsa studenten 

                                                 
100 Kuhlthau Carol 2004, 122ff. 
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vidare genom alla de hinder som kan uppstå vid distansstudier allmänt och informationsbehov 
i synnerhet. Rådgivaren fungerar också i en slags handledarroll men är också medveten om de 
känslor som användaren kan bära på i informationssökningssammanhang och inte att 
förglömma studera på distans vilket är form som många studieovana personer väljer genom 
att finnas till hands i lärcentret som ett personligt stöd. Då det på biblioteket redan finns 
relativt väl definierade yrkesroller i form av studiebibliotekarie, socialbibliotekarie, IT-
assistent o s v har jag valt att vidga undersökningsområdet till hela bibliotekspersonalens 
olika roller för att bättre kunna spegla bibliotekets inblandning i lärcentret. Då Kuhlthaus 
roller främst riktar sig mot ett pedagogsikt sammanhang har jag också valt att fokusera mer på 
bibliotekariens möjliga pedagogiska roll då det i mångt och mycket är just dessa som de 
studerande möter när de kommer till sin arbetsplats. Det intresserar mig om det rentav kan 
vara så att studiebibliotekarien i första hand också få ta på sig en viss lärarroll då denna aktör 
är fysiskt frånvarande. Kuhlthaus roller tror jag kan vara en god referensram för att kunna 
finna bibliotekets position gentemot studenterna och hur de studerande och aktörer på 
kommun och förvaltningsnivå vill att de arbetar i förhållande till lärcentret. En viss glidning 
kan uppstå i och med att jag undersöker bibliotekets roll med stöd från Kuhlthaus 
bibliotekarieroller i en intervju som också inkluderar övrig bibliotekspersonal. Det är i första 
hand bibliotekariens roll jag vill försöka spegla men för att inte utesluta exempelvis rent 
lokalmässiga faktorer samt åsikter som kommer från biblioteksassistenter, har jag valt att 
bredda min frågeställning till att undersöka bibliotekets roll.            
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6. Metod 
 
I detta avsnitt går jag igenom mitt val av metod och argumenterar för varför just denna metod 
kan hjälpa mig att få de svar jag efterlyser för att nå mitt syfte och mina frågeställningar. Jag 
kommer även att redogöra för de urval jag har gjort samt hur jag har tänkt att urvalen skall ge 
en rättvis bild över aktörernas syn på lärcentra på bibliotek.    
 

6.1 Kvalitativ metod 
För att kunna få reda på vad de olika aktörerna har för tankar och åsikter om området ifråga så 
anser jag att kvalitativa intervjuer är den metod som lämpar sig bäst. Då min uppsats kommer 
att karakteriseras av hur förhållandena är kring ett speciellt lärcentrum, kommer jag att ha en 
relativt tät och koncentrerad studie. Därför borde en kvalitativ studie generera mest till min 
uppsats syfte och frågeställningar. Jag vill undersöka ett relativt nytt fenomen och vill också 
veta bibliotekets relation till detta och för att upptäcka likheter, skillnader, framträdande drag 
och nyanser kring detta ämne behöver jag träffa respondenterna personligen där jag kan utläsa 
och karaktärisera de svar jag får.  
 
Det som utmärker en kvalitativ intervju är möjligheten att få reda på människors förståelse av 
ett fenomen och det intresserar mig att ta reda på huruvida deras förståelse är enhetlig och 
stöpt i samma form eller om det förekommer differenser. Repstad skriver att en kvalitativ 
intervju är en gångbar metod om syftet är att karaktärisera och att studera ett fenomen med 
dess egenskaper och särdrag101. Mitt intresse för lärcentrum på bibliotek anser jag komma 
bäst till sin rätt om jag kan reda ut betydelsen av det och vad det hela handlar om för de som 
arbetar med det.  Till skillnad från en kvantitativ studie med enkätfrågor kan jag med hjälp av 
personliga intervjuer ändra mina frågor eller ställa följdfrågor, allt eftersom intervjun 
framskrider. Det underlättar dels för respondenten som slipper att foga sig efter ett formulär 
eller enkät, denne kan istället ”ta ut svängarna” och känna sig friare i sitt sätt att svara. För 
mig som intervjuar har jag också möjlighet att få förtydliganden, göra korrigeringar och inte 
minst möta respondenten då röstläge och kroppsspråk hjälper till att göra informationen 
rikare. Kommunikation som sker ansikte mot ansikte är att föredra eftersom det ger en 
omedelbar feedback på de frågor som ställs till respondenten. 102  
 
Min uppsats rör sig heller inte kring ett visst bestånd eller hur ofta ett visst fenomen 
framträder även om det kvantitativa inslaget alltid ingår i studier103. Jag vill veta hur 
tankegångarna rör sig kring ett lärcentrum på bibliotek utifrån de olika perspektiv som 
aktörerna representerar. ”The actors point of view” är den jag är ute efter när jag gör mina 
intervjuer.104 
 
Widerberg betonar dock att individen i sig inte får stå i centrum för hur intervjun utformas. 
Det är de sociala mönster och sammanhang som behöver kartläggas och få en förståelse av. 

                                                 
101 Repstad, Pål 1999, s. 9. 
102 Daft & Lengel 1996. Managing information for the competitive edge, s. 176. 
103 Repstad 1999, s. 15. 
104 Repstad 1999, s. 12.  
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På så sätt riskerar inte materialet att analyseras utifrån en individfokusering.105 Det leder 
samtidigt till en trygghet där jag som intervjuar inte behöver vara för tätt inpå respondenten, 
som i sin tur inte behöver lämna ut sig. Vid gruppintervjuer är det också lättare att få en mer 
samlad bild av hur en aktörsgrupp resonerar kring lärcentrum och dess samverkan med 
biblioteket och dess personal.  
 
 Min önskan med min magisteruppsats är att få djup och bredd med det underlag som jag har 
valt att undersöka. Förutom de gruppdynamiska aspekterna som ger det hela ett djup kommer 
en bredare skala av idéer fram i en gruppintervju än i en vanlig individuell intervju. 106 Wibeck 
skriver vidare att ”fokusgrupper används mer på hur deltagare i en viss grupp tillsammans 
tänker kring ett visst fenomen än på vad vissa enskilda skriver”107. En gruppintervju kräver 
dock goda färdigheter i både planering, rekrytering, diskussionsledning och analys. Framför 
allt rekryteringen bör vara igång i god tid för att kunna få människor att kunna ställa upp och 
dessutom få så många representanter som möjligt att kunna vara med. När vi kommer till 
själva diskussionen är det viktigt att samtalet mellan forskaren och respondenten får ett bra 
flyt och att det inte störs av för mycket uppbrott. Wibeck gör en distinktion mellan 
strukturerade och ostrukturerade gruppintervjuer där moderatorn, avgör i hur stor grad man 
väljer att styra frågorna och diskussionen. 108 Min ambition är att låta samtalet få pågå men att 
jag ändå måste försöka styra diskussionen så att det inte riskerar att handla om andra saker än 
det som jag är intresserad av. Om det är möjligt skall jag också kunna ge utrymme för att alla 
som deltar i intervjun att komma till tals. Att både avsändare och mottagare får yttra sig 
rättvist måste jag också ta hänsyn till. Förutom de fördelar med gruppintervjuer som ovan 
redogjorts hade det även minskat mina resor och på så sätt fått ett effektivare arbetstempo i 
uppsatsprocessen. En gruppintervju har dock även vissa nackdelar som jag inte minst fått 
erfara under arbetets gång. Dessa redovisas i kommande kapitel i samband med att jag 
resonerar om mina intervjuer med de olika aktörsgrupperna.      
 

6.2 Tillvägagångssätt och urval 
För att inte mista verklighetsförankringen eller vara helt utlämnad åt mina egna förutfattade 
meningar så har jag även försäkrat mig om att lära känna arbetsplatsen och få en inblick i hur 
verksamheten är organiserad. Några dagar innan jag började med uppsatsen, reste jag till 
platsen för att besöka biblioteket. Här träffade jag bibliotekschefen, studiebibliotekarien, 
utbildningskoordinatorn samt en representant för en organisation som hjälper till och 
finansierar projektet. Vi diskuterade deras och mina ambitioner och önskemål om arbetet, vi 
bokade in datum för utförligare planering av hur jag skulle gå tillväga för att nå mina resultat 
och jag fick en visning av lokalerna som de förfogar över. Under vintern 2006 deltog jag 
också i en konferens anordnad av biblioteket med utgångspunkt i frågeställningar om det för 
mig aktuella ämnesområdet. På denna konferens deltog bibliotekarier från hela regionen 
vilket vittnade om ett behov och intresse för att lära sig mer om vuxnas lärande på bibliotek 
och det var en intressant möjlighet att ytterligare fördjupa mig i ämnet än enbart genom 
litteraturstudier.  
 
Detta sätt att arbeta medför två positiva konsekvenser, dels blir fler människor som arbetar 
eller studerar på lärcentret informerade och möjligen involverade i mitt uppsatsarbete, något 
som kan få dem att känna sig mer insatta och avslappnade inför de eventuella intervjuer som 
                                                 
105 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 67. 
106 Wibeck, Victoria 2000. Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, s. 39. 
107 Wibeck 2000, s. 42. 
108 Wibeck 2000, s. 45. 
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jag kommer att göra med dem. Dels kan det ses som ett slags förprojekt där jag, som 
bakgrund till mitt uppsatsarbete får en större förståelse för hur de ser på lärcentret och under 
vilka förutsättningar de arbetar med det. Ett förprojekt är något som rekommenderas för att få 
in allt tänkbart material innan forskaren sedan beslutar sig för hur och vad det är man vill gå 
vidare med.109 
 
Min ambition var från början att jag skulle göra en mer renodlad användarundersökning. Efter 
grupphandledning, samtal med lärcentrumgruppen och studier av tidigare magisteruppsatser 
som relaterar till ämnet, fann jag att ett vidgat angreppssätt med fler aktörsgrupper som 
formare av verksamheten, skulle ge mig fler intressanta utgångslägen. Vid min första träff 
med bibliotekspersonal och koordinator fick jag vetskapen om att en referensgrupp tillsatts 
vid begynnelsen för lärcentret med syftet att hitta lösningar som kunde bidra till att få en 
högre utbildningsnivå i kommunen. I denna grupp satt kommunchefen, kommunens 
informationsdirektör, en näringslivssekreterare, förva ltningschefen för barn och utbildning 
och förvaltningschefen för vuxenutbildningen som är en verksamhetsgren under barn och 
utbildningsförvaltningen samt utbildningskoordinatorn. Denna grupp har i nuläget lagts på is 
tillsvidare då svårigheterna med att kunna få ihop sammankomster som passade alla, varit 
alltför stora. Jag såg detta som en god möjlighet att med hjälp av gruppintervjuer av 
medlemmar i referensgruppen, bibliotekspersonal och studerande få en relativt god insyn i de 
föreställningar och åsikter som aktörerna har om lärcentret och bibliotekets roll. Jag gjorde i 
samarbete med utbildningskoordinatorn ett försök att sammankalla 
referensgruppmedlemmarna för en gruppintervju men då detta inte var möjligt under mars 
månad, fick jag sålunda boka in enskilda intervjuer. Av de sju intervjuer som genomfördes 
var tre genomförda som gruppintervjuer, två med bibliotekspersonalen och en med de 
studerande.  
 
Jag valde att enskilt intervjua två personer på kommunnivå som i och med uppdraget har ett 
övergripande ansvar för de kommunala verksamheterna. Vidare valde jag två som är 
verksamma på förvaltningsnivå för att som jag hade förförståelsen av såg på 
lärcentrumverksamheten ur en yrkesmässig synvinkel då de är involverade i och mer insatta i 
utbildningsfrågorna inom kommunen. Dessa kommer att presenteras utförligare i början av 
resultatredovisningen. Jag valde att inte intervjua utbildningskoordinatorn då personen kan 
ses som representanten för lärcentret. Min analys kommer att ha ett andra ordningens 
perspektiv som menas med att jag är intresserad av att veta hur ett fenomen upplevs av någon 
och inte hur någonting är.110 Hur andra aktörer uppfattar lärcentret och dess 
biblioteksverksamhet anser jag gynna uppsatsens syfte bättre än att undersöka hur någonting 
bör vara enligt utbildningskoordinatorn. Däremot har koordinatorn fungerat som en god 
referens och bollplank under hela processen både i diskussioner och med tillhandahållande av 
värdefullt material som berikat mina kunskaper om lärcentrumverksamheten i Sverige. När 
det gäller koordinatorn så ser jag denna tjänst som navet i lärcentrumverksamheten. Det är 
koordinatorn som är den personliga länken mellan de distansstuderande och högskolan. Den 
som ser till att tentor kan genomföras, ansvarar för utrustning och uppkoppling mot Internet 
med mera. Att det blev enskilda intervjuer medför en viss svårighet att tydligt identifiera 
aktörsgruppens åsikter. Frågan som jag ställer mig när det handlar om en enskild person blir i 
detta fall huruvida det är personliga åsikter som framkommer ur intervjun eller om de har 
blivit korrigerade för att komma i linje med vad den gängse uppfattningen är bland de övriga 
på kommun- och förvaltningsnivå.       
 
                                                 
109 Widerberg 2002, s. 43. 
110 Larsson, Staffan 1986. Kvalitativ analys exemplet fenomenografi , s. 12. 
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När det gällde bibliotekspersonalen ville jag gärna ha åsikter från olika röster, inte bara de 
som är insatta och jobbar dagligen med lärcentret. En gruppintervju bokades in där tanken var 
att så många som möjligt från personalen skulle delta. Ganska snart kom jag dock fram till att 
en sådan gruppintervju lätt skulle kunna domineras av bibliotekschefen och 
studiebibliotekarien så att den övriga personalen inte skulle komma till tals eller påverkas av 
de ”korrekta åsikterna” eller som Jan Trost uttrycker sig; låta sig påverkas av social 
styrning. 111 Därför gjorde jag två gruppintervjuer med bibliotekschefen och 
studiebibliotekarien i den ena intervjun och tre från den övriga personalen i den andra. Det 
märktes dock något att samstämmigheten var tydligare under intervjun med den övriga 
personalen som genom att vara lite mindre insatta i verksamheten var försiktiga med att ge en 
avstickande åsikt.    
 
Inför gruppintervjun med studerande ville jag försöka ha ett representativt urval som svarade 
mot de uppgifter som jag tillägnat mig genom en större kartläggning av de vuxenstuderande i 
kommunen. Denna presenteras närmare under rubriken 7.1.4. Med representativt urval ansåg 
jag vara kvinnor mellan 30-40 år gamla som både kom från kommunen eller som var skrivna i 
en annan kommun. I samarbete med utbildningskoordinator och studiebibliotekarie 
kontaktades de studerande i samband med en intern utvärdering som var öppen för alla. Inför 
intervjun som ägde rum ca en månad senare, ställde fem stycken kvinnliga lärarstuderande 
upp. Problematiken med att låta alla komma till tals, blev mer konkret under denna intervju. 
Alla hade åsikter om verksamheten men en klar skiljelinje gick mellan de kvinnor som var 
bosatta utanför kommunen. De var överlag lite mer missnöjda i sin syn på lärcentret och det 
var svårt att inte låta dem få ordentligt med tid för att kunna förklara sig och exempelvis 
belysa skillnader mellan lärcentrum inhyst i ett bibliotek och ett enskilt lärcentrum. De som 
var mer tillfredsställda tenderade att i vissa frågor hamna i skymundan.    
 
I en undersökning som denna är det naturligtvis tänkbart att det finns andra aktörer som skulle 
kunna vara potentiella respondenter. Jag tänker då i huvudsak på politiker, 
utbildningsanordnare och lärare. I de två sistnämnda fallen bedömde jag dem som källor med 
en ytterst begränsad uppfattning om förhållandena på lärcentret då dessa befinner sig på andra 
platser i Sverige. Det skulle också försvåra arbetet genom allt för många resor till olika 
högskolor och universitet. Med aktörer som referensgruppmedlemmar, bibliotek och 
studerande blir det också en jämn fördelning av åsikter som lättare kan jämföras med 
varandra. 
 
Intervjuerna gjordes mellan den andra och den 17: e mars. De spelades in med hjälp av 
intervjubandspelare och längden på intervjuerna varierade mellan en halvtimme och 1 ½ 
timme. Inför varje intervju gav jag respondenten en kort beskrivning om syftet med min 
uppsats och min intervju samt forskningsetisk information om anonymitet och 
konfidentialitet. Beroende på vilken aktör jag skulle intervjua fick jag ändra om något i 
intervjufrågorna så att de skulle kunna passa de olika respondenterna. Frågorna skickades ut 
via e-post till den aktuella respondenten senast ett par dagar i förväg så att de skulle kunna 
hinna sätta sig in i intervjuämnena. För att inte riskera att få alltför tillrättalagda svar valde jag 
att bara skicka ut huvudfrågorna och behålla mina eventuella underliggande frågor för mig 
själv fram till själva intervjutillfället. Intervjuerna kategoriserades kring frågor om lärcentrum, 
dess målgrupper och bibliotekets tjänster och roller. Ofta kom respondenterna in på områdena 
i förväg vilket gjorde att vissa följdfrågor inte togs upp med bedömningen att de redan blivit 
resonerade.                                                         

                                                 
111 Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 46 
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6.3 Metodologiska problem. 
Som jag precis har visat så har jag vid olika tillfällen fått tänka om i mitt metodologiska 
angreppssätt. Inte minst när det gäller hur jag utfört mina intervjuer som både genomförts 
enskilt och i grupp. Det kan med rätta diskuteras hur mycket utrymme de studerande har fått 
med tanke på att de har fått komma till tals vid ett tillfälle som en grupp, medan jag haft två 
gruppintervjuer med bibliotekspersonal och haft enskilda intervjuer med kommun och 
förvaltningstjänstemän. Dessa har sålunda haft lättare att komma till tals och kunna prata till 
punkt.    
 
När det gäller resultatens validitet och reliabilitet har jag reflekterat över hur den första 
frågeställningen mottagits av respondenterna. Har deras associationer givits ur ett lokalt 
perspektiv med hänvisning till deras lokala förutsättningar eller har de beskrivit lärcentrum 
utifrån en allmän definition som gäller olika slags lärcentrum med olika förutsättningar?  
 
Ett problem kan också kopplas till det inte alltid så bekymmersfria förfarandet att skriva en 
uppsats på en annan aktörs önskemål. Det finns många positiva fördelar med att ha en 
uppdragsgivare. Inte minst med tanke på att min arbetsprocess förenklas så till vida att 
respondenter är lätta att få tag på och dessutom villiga att ställa upp på en bandad intervju. Å 
andra sidan är det en uppsats som lätt kan styras efter de önskemål och ambitioner som 
uppdragsgivaren har. Styrningar som väldigt lätt kan få mig längre bort från de direktiv som 
högskolan och institutionen ställer på magisteruppsatser och inte att förglömma, det som jag 
själv vill undersöka. Då platsen för undersökningen ligger på ett visst geografiskt avstånd så 
har det också legat på personalens roll att kontakta studenter och samordna en intervju med 
dessa. Själv har jag hanterat det genom att leva upp till kraven på ny vetenskap som alla 
uppsatser skall kunna visa upp. Genom tidigare forskning har jag försökt identifiera luckor 
där det skulle behövas mer kunskap inom ramen för bibliotek och lärcentrastudier.    
 

6.4 Informationssökningsprocess 
I jakt på tidigare forskning har jag rört mig mest kring litteratur om bibliotek och dess 
samarbete med vuxenutbildningar i allmänhet och distansstudier i synnerhet. Här har 
högskolans bibliotekskatalog varit till hjälp, så också LIBRIS. En annan viktig källa för 
orientering i ämnet har varit gamla magisteruppsatser som förutom sitt ämnesinnehåll också 
varit en källa till andra referenser av högre akademisk dignitet. När det gäller forskning av 
lärcentrum har det inte varit lika enkelt att hitta material. Det handlar mest om utredningar 
och sammanställningar av lärcentrumverksamheten på nationell nivå. Denna information har 
jag fått tillgänglig genom utbildningskoordinatorn. Via dessa rapporter har jag dock fått 
använda mig av Grepperud och Thomsens avhandling som får gälla som något av ett 
standardverk inom lärcentrumutvecklingen. Elektroniska källor har det varit lite lättare att få 
ta på där både CFL: s (Centrum för flexibelt lärande) hemsida, lärcentra.se samt Distum varit 
till hjälp för att kunna hitta material om lärcentrum. Andra källor har varit databaser som 
Nordiskt-BDI, LISA och ERIC.         
 

6.5 Analysmetod 
För att kunna analysera resultaten har jag valt att göra det med hjälp av en kvalitativ analys 
med fenomenografiska utgångspunkter som Staffan Larsson redogör för i sin studie. Den 
riktar in sig på hur människor uppfattar fenomen omkring dem och kan ha olika perspektiv. 
Med det menas att företeelser kan studeras utifrån observerbara fakta, det vill säga hur något 
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är som första ordningens perspektiv eller hur någon upplever något i ett andra perspektiv. 112 
Som jag tidigare påpekat så är det aktörernas associationer och åsikter om lärcentret och dess 
samverkan med biblioteket som intresserar mig 
 
Det intressanta för mig är att veta vilka associationer som aktörerna gör till lärcentret samt 
vilken roll biblioteket och dess personal har i denna verksamhet. Därför är likheter och 
skillnader i deras utsagor om detta fenomen, det som för mig blir föremål för tolkningar i 
enlighet med mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Intervjumaterialet som 
jag spelade in på band, var kategoriserat efter mina frågeställningar i tre områden; definitioner 
mål och ambitioner med lärcentrum, lärcentret som en fysisk och psykisk plats, samt 
bibliotekets roll i lärcentret. När intervjuerna var gjorda så transkriberade jag dem så noggrant 
som möjligt men jag försökte även lyssna på deras sätt att tala om en viss företeelse för att 
kunna utröna nyanser och skillnader. 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
112 Larsson 1986, s. 12. 
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7. Resultatredovisning 
 
Under denna rubrik kommer huvuddelen att utgöras av vad de olika aktörsgrupperna svarade 
på mina olika frågor. Det föregås av både en närmare presentation av kommun, bibliotek och 
lärcentrum samt en presentation av de olika respondenter som jag intervjuat. Kapitlet avslutas 
med en kortare sammanfattning av det som kommit fram under intervjuerna.      
 

7.1 Presentation av kommun, bibliotek, lärcentrum och studerande.   

7.1.1 Kommunen 
Biblioteket som jag har undersökt ligger i en medelstor kommun i västra Sverige. Ungefär 
hälften av befolkningen lever på landsbygden medan resterande lever i mindre tätorter. 
Sysselsättningen består mest av offentlig service men även småföretagande som 
fordonstillverkning, mekanik och livsmedelsberedning. Då flera större kommuner ligger på 
behörigt avstånd är antalet pendlare stort från kommunen. Kommunens högsta beslutande 
organ är kommunfullmäktige som basar över kommunstyrelsen och dess förvaltning. 
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar och samordnar för sociala omsorgsförvaltningen samt 
barn och utbildningsförvaltningen. Det koordinerande arbetet i kommunen görs alltså på 
denna nivå. Arbetet leds av en kommunchef tillsammans med en jurist, en informatör, en 
näringslivsutvecklare, en planeringssekreterare och en projektledare.113     
 

7.1.2 Biblioteket 
Biblioteket fungerar som kommunens huvudbibliotek. Förutom detta finns även sex filialer. 
Biblioteksverksamheten styrs av en bibliotekschef och utgör tillsammans med tio 
bibliotekarier och biblioteksassistenter personalen på biblioteken. Av denna personal är det en 
person som fungerar som studiebibliotekarie med särskilt fokus på de studerande som 
kommer och deras behov. Biblioteket som byggdes 1987 styrs av Barn och 
utbildningsförvaltningen. Under 2005 gjorde dock en ombyggnad så att både turistbyrå och 
konsthall kunde inrymmas. Dessutom fick lärcentret bättre lokaler i form av en större tele-
bildstudio. Idag är biblioteket en tvåvåningslokal med bibliotek och turistbyrå på bottenplanet 
och med telebildstudio, grupprum och konsthall en trappa upp. Konsthallen och 
grupprummen är sammanlänkade med varandra vilket gör det enkelt att öppna upp för fler 
besökare vid behov. Bibliotekets öppettider är tisdagar till fredagar från tolv till nitton medan 
studerande på lärcentret har tillträde från kl. 8:00 på morgnarna. 114    
 

7.1.3 Lärcentret 
Lärcentret invigdes 2001 som ett resultat av ett samarbete mellan biblioteket och 
vuxenutbildningen i kommunen. Det hade vuxit fram i behovet av lokaler när Kunskapslyftet 
startade i slutet av 1900-talet. Biblioteket lät då sina lokaler vara öppna längre tider så att de 
studerande kunde få personlig hjälp och tillgång till det som biblioteket förfogade över. I takt 

                                                 
113 Uppgifter från kommunens hemsida. 
114 Uppgifter från bibliotekets hemsida. 
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med att de som gick den gymnasiala utbildningen blev färdiga växte också ett behov av att 
kunna erbjuda studier på universitets- och högskolenivå. När lärcentret inrättades var det i 
första hand i form av en tele-bildstudio som möjliggjorde att kommunens invånare kunde gå 
en akademisk utbildning på distans. Det är framförallt lärar- och sjuksköterskeutbildningar 
som erbjuds och bland utbildningsanordnarna finns Karlstads Universitet, Högskolan i 
Trollhättan och Uddevalla och Nätuniversitetet. Förutom tele-bildöverföring investerades det 
även i tio bärbara datorer som med en trådlös Internetuppkoppling kunde användas överallt i 
bibliotekslokalen.             
 
Satsningen på lärcentrum var en av anledningarna till att biblioteket byggdes ut under 2004-
2005. Telebildstudion blev större men det tillkom även två grupprum med en flexibel vägg så 
att ett större rum blev möjligt, exempelvis då det förekommer tentor. Framförallt är det en 
koordinator från vuxenutbildningsnämnden samt studiebibliotekarien som finns till hands för 
studenterna. För att kunna utveckla arbetsformen än mer och sprida kunskaper samt 
erfarenheter vidare, valde barn och utbildningsförvaltningen att genom biblioteket söka 
pengar från regionbiblioteket i Västra Götaland, vilket resulterade i projektet Jullen. I den 
projektbeskrivning som finns tillgänglig står det att en av målsättningarna med lärcentret är 
att erbjuda så många olika målgrupper som möjligt en chans till utbildning och 
utveckling utan att behöva flytta. Det kan handla om högskolekurser, 
företagsutbildningar eller varför inte en konferens med kollegor i övriga landet eller i 
ett annat land?”115 
 
Syftet är hämtat ur den övergripande målsättning som kommunen tagit fram som 
bland annat verkar för att kommunens utbildningsnivå skall höjas. Därför vill de 
genomföra utbildningssatsningar på eftergymnasial nivå bl. a i samarbete med 
universitet och högskolor och utveckla förutsättningar för distansstudier i 
kommunen. 
 
I Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2003-2006 står det också att 
Lärcentrum;  
 

• utgör en länk av kommunens utvecklings- och tillväxtarbete vad gäller 
förmedlande av flexibla högskolekurser eller annan efterfrågad utbildning. 

 
• marknadsför, förmedlar eller efter upphandling genomför adekvat efterfrågad 

utbildningsinsats tillsammans med Uppdragsutbildningen gentemot 
näringsliv/förvaltningar/organisationer.  

 
• samverkar med kommunbiblioteket 

 

7.1.4 De studerande 
Tre år efter starten, våren 2004 gjordes en enkätundersökning av studiebibliotekarien och 
utbildningskoordinatorn bland dem som studerade på lärcentret. Med hjälp av denna 
undersökning kunde värdefulla synpunkter från eleverna komma till uttryck samtidigt som en 
kartläggning kunde göras över vilka det är som studerar, vad de studerar och varför de har 

                                                 
115 Uppgifter från lärcentrets hemsida samt projektbeskrivning. 
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valt det. 117 stycken fick möjlighet att svara varav dessa både var distanselever eller personer 
som haft någon annan studierelaterad kontakt med lärcentret under treårsperioden. Av 117 
enkätutskick besvarades 66 stycken (56 %). 
 
Enkäten visade på några relativt säkerställda faktauppgifter. För det första var det en 
betydande majoritet som var kvinnor, 87 %. Åldersfördelningen indikerade också att de som 
väljer att studera på distans oftast är mellan 35-55 år gammal. De flesta studenter är även 
kommuninvånare medan en andel på 28 % kommer från närliggande kommuner. Många av de 
studerande var också förvärvsarbetande på hel- eller deltidstjänst. 
 
73 % var anslutna till något universitet eller högskola, övriga tillhörde folkuniversitet och 
studieförbund, komvux på annan ort eller hade annan utbildningsanordnare. Att många 
arbetade vid sidan av kan också gälla som skäl till varfö r de börjat studera. Hälften av dem 
som svarade var nämligen där för att få fortbildning inom sitt yrke eller för att höja sin 
kompetens.  
 
Av resultatet att bedöma visade det sig också att studenterna var nöjda eller mycket nöjda 
med lärcentret, både när det gällde studiemiljön, tillgängligheten samt personalens 
bemötande. Den något låga uppslutningen bland de studerande behöver jag dock ta med i 
beräkningarna116                 
   

7.2 Presentation av respondenterna 

7.2.1 Presentation av kommun och förvaltningstjänstemännen 
För att hålla respondenterna anonyma har jag valt att använda fingerade namn på kommun 
och förvaltningstjänstemännen genom att kalla dem på kommuntjänstemannanivå för Karin 
respektive Kristian medan de två på förvaltningsnivå fått namnen Filip respektive Fredrik. 
Frågorna som ställdes fick anpassas något efter respondenten och med tanke på att det var 
enskilda intervjuer. 
 
Karin: 
Har det övergripande ansvaret för kommunens verksamheter med samordning och 
utvecklingsfrågor som huvudsakliga sysslor. Är chef för kommunstyrelseförvaltningen och 
för de andra förvaltningarna på tjänstemanna sidan. Hon är också kommunens ledande 
tjänsteman och är delaktig tillsammans med kommunstyrelsen i planering, ledning och 
samordning av den kommunala verksamheten.  
 
Hennes medverkan i referensgruppen skulle kunna förklaras som en konsekvens av hennes 
övergripande ansvar över kommunens verksamhet. Men det är också uppenbart att 
kommunens låga utbildningsnivå var drivkraften till att hon har haft en aktiv roll i 
utvecklingen av lärcentrumverksamheten som hon ser som en viktig del av denna målsättning 
som gör det möjligt att studera på hemmaplan. 
 
Kristian: 
Är kommunens informatör och ansvarar för kommunens interna och externa information, 
kommunikation och marknadsföring. Han är även informationsansvarig för kommunens 
hemsida och projektledare för en satsning på e-konsultation. Jobbar också med det som kallas 

                                                 
116 Uppgifter från en enkätundersökning i samarbete mellan vuxenutbildningsenheten och biblioteket (2004). 
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kriskommunikation och har även ett antal utvecklingsprojekt bland annat det som kallas 
24timmarsprojektet eller den framtida samlade e-förvaltningen.  
 
Kristian var en av initiativtagarna till att ett lärcentrum skulle etableras i kommunen. De tog 
reda på förutsättningar för att starta upp distansstudier och var sedan med i uppförandet av ett 
lärcentrum fram till hur det ser ut idag.  
 
Filip: 
Verksamhetsansvarig som leder, planerar, samordnar och är föredragande i barn- och 
utbildningsnämnden. Har det övergripande administrativa ansvaret för kommunal förskola, 
grundskola, barnomsorg, fritid och kultur. Det är också under hans förvaltning som 
bibliotekets verksamhet ligger.  
 
Hans relation till lärcentret är förutom ett ansvar för biblioteket också att undersöka hur 
många sökande det var, hur många som verkligen var där, vilken kategori av människor som 
studerade och varför de är här. Mycket för att kunna påvisa verksamheten för politiker om hur 
det går så att den inte skall bli för anonym i det skiktet.   
 
Fredrik: 
Enhetschef för vuxenutbildningsenheten i kommunen som bland annat ansvarar för Komvux, 
gymnasieskolan med vissa individuella program, svenska för invandrare (SFI) samt 
Lärcentrum.  
 
Som ansvarig för förvaltningen som förfogar över lärcentret har han varit en av 
initiativtagarna till att ett lärcentrum skulle inrättas. Det är under honom som 
utbildningskoordinatorn arbetar.   
 

7.2.2 Presentation av bibliotekspersonalen 
Som redogjorts så valde jag att utföra två olika intervjuer med personalen på biblioteket. Den 
första gjordes med bibliotekschefen och studiebibliotekarien och den andra med en 
bibliotekarie och två biblioteksassistenter. Av dessa är det framförallt bibliotekschefen och 
studiebibliotekarien som arbetar med lärcentret. De övriga titulerar sig som IT-assistent som 
jobbar med datorer och IT-systemen och som också har en del ansvar för AV-medier som 
exempelvis CD-skivor. En socialbibliotekarie med service till äldre och handikappade i form 
av talböcker, lättlästa böcker, ”boken kommer” samt en biblioteksassistent med tonvikt på 
filialerna inom kommunen.  
 
Deras relation till lärcentret är naturligtvis mycket nära, då de förfogar över lokalerna och 
över den utrustning som finns att tillgå för distansstudier. Det är framförallt 
studiebibliotekarien som finns till hands för studenterna i form av hjälp med sökning av 
kurslitteratur, instruktioner i databashantering, samt användarundervisning för nya studenter i 
början av terminerna. Bibliotekschefen har ett övergripande ansvar för 
biblioteksverksamheten och har även varit den drivande i utbyggnaden av biblioteket vilket 
förutom konsthall och turistbyrå också har inneburit större telebildstudio, två grupprum och 
fler datorer till förfogande för de studerande. Deras relation till lärcentret blir naturligtvis 
påmind på ett helt annat sätt då det ingår i deras arbetsrutiner i synnerhet för 
studiebibliotekarien. Även under dessa intervjuer fick jag anpassa mina frågor utefter den 
aktör jag ställdes inför vilket på ett naturligt sätt kom att innebära mycket diskussioner kring 
bibliotekets roll i lärcentret. 
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7.2.3 Presentation av de studerande 
Av de fem som intervjuades var fyra anknutna till Högskolan i Karlstad och dess 
lärarprogram. Deras inriktning är naturvetenskaplig. Den femte deltagaren läser på högskolan 
i Dalarna med svenska för barn i tidiga åldrar som huvudämne. Att alla är kvinnor kan 
förklaras av den höga andel kvinnor som är registrerade vid lärcentret. Studierna bedrivs på 
lite olika sätt beroende på vilken högskola som ger kursen. Av dessa är det också två som bor 
inom kommunen medan resterande tre pendlar från grannkommunerna åtminstone en gång i 
veckan. 
 

7.3 Vad associeras med ett lärcentrum? 
I litteraturen kring lärcentrum kunde vi läsa att verksamheten kunde associeras med olika 
termer, framförallt kring abstrakta begreppsliga termer (mäklare eller motor) eller i de mer 
konkreta och verksamhetsförlagda (mötesplats). I frågan om lärcentret fann jag tre tänkbara 
alternativ i form av lärcentrum som ett begrepp, en integrerad del av bibliotekslokalerna eller 
själva telebildstudion. Så här svarade de tre olika aktörsgrupperna :  
 
Kommun- och förvaltningsnivå 
 
Karin: 
”Jag tycker jag känner på något sätt att det skall vara en motor, alltså man skall kunna driva lite 
utbildningsfrågor framåt då, vara en motor i detta. Samtidigt också en samlingspunkt det är nog det 
som jag… det skall ligga lite på framkant här vad det gäller att utveckla ett nytt tänk i sättet att lära sig 
då inom alla olika dimensioner.” 
 
Lärcentret får en viktig funktion som en mötesplats dit studenter kan komma och studera men 
hon understryker vidare under samtalet att den viktigaste funktionen är att vara visionär och 
en spets i förmågan att utveckla lärandet inom kommunen.    
 
Kristian: 
För honom är det mycket associerat med vad lärcentret är idag och han diskuterar kärnfrågor 
som distansstudier och möjligheten att sitta och läsa på hemmaplan. Det som han dock 
betonar är att det inte bara skall läsas utbildningar som ger högskolepoäng, det måste även 
finnas rum för folk som behöver studera inom arbetslivet för att utveckla sig eller behöver 
konferera med externa parter på annan ort. För honom är lärcentrum mer än bara tele-
bildstudion eller biblioteket.   
 
… Det är ju ändå ett centrum och… ett fysiskt centrum har oftast många affärer och caféer och allt 
man kan tänka sig. Det är samma sak här då, här finns ett centrum med telebild, med personer, med 
böcker, med datorer alltså verktygen för att på något sätt förkovra sig. 
 
Filip: 
Ja alltså… man kan ju säga att det är ett centrum för lärande, då det är bara frågan om vilket lärande 
och det klart att är man ansvarig för förskola grundskola ja då är det ju den utbildning som bedrivs där 
i mångt och mycket men för mig i ett lärcentrum det är nog mer fokus på vuxnas lärande 
 
Han kopplar lärcentret mycket till biblioteket och föredrar det framför exempelvis en 
grundskola vilket han tror för många skulle innebära att man går tillbaka till den plats där 
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grundutbildningen genomfördes vilket kanske skulle kännas som tillbakagång i utvecklingen 
och han betonar symbolvärdet i lokaler i största allmänhet.   
 
Fredrik: 
Lärcentret beskrivs av honom som själva kittet emellan distansstudier och kommun, han 
menar personligen att det än så länge inte går att inkludera all vuxenutbildning inom 
kommunen. Det är viktigt att hålla isär det kunnande och den kompetens som går ut ur 
kommunen.    
 
För mig är det väsentliga med lärcentrum som ett nätverk… ett nätverk av personer som försöker 
bygga utbildningar ut till människor om man säger så, det tycker jag är lärcentrum. 
 
Bibliotekspersonalen: 
 
Vid intervjuer med bibliotekspersonalen framkom det tydligt att deras referensramar är 
inrymda i biblioteket och dess lokaler. Utbyggnaden har starkt bidragit till att lärcentret och 
bibliotekslokalerna numera i högre grad anses vara ett.  
 
  Nu vill vi ju se hela biblioteket som ett lärcentrum och försöker arbeta bort den benämningen 
lärcentrum på det rummet (tele-bildstudion reds. Anm.) det är ju varhelst man kan hitta en studiemiljö 
i det här huset så är det ju lärcentrum. 
 
De tänker också på sin egen syn på folkbiblioteket som ett centrum för lärande under alla tider 
och hänvisar bland annat till egna studier då stadsbiblioteket var den naturliga platsen för 
studier.   
 
Den övriga bibliotekspersonalen är inne på samma linje.  
 
… Hela biblioteket är ju ett centrum för lärande… från början var det lite mera telebildstudion, men 
det har vi gått ifrån. Speciellt nu när vi har byggt ut och fått studierummen de sitter mycket där också 
då 
 
Studerande: 
 
Bland de studerande är det lite olika bud på vad ett lärcentrum egentligen är. Någon ser det 
som en samlingslokal där man teoretiskt skall kunna få hjälp med olika praktiska bekymmer 
som man har. Det går dock att skönja att det finns en viss skillnad mellan de personer som 
studerar på hemmaplan och de som bor i grannkommuner vilket de båda citaten ger en 
fingervisning om.  
 
Jag tolkar det som att det är båda (tele -bildstudio och bibliotek reds anm.) i form av böcker Internet 
och sånt och att man kan kopiera, man kan skriva ut och allt sådant praktiskt som man behöver för sina 
studier då 
 
Jag associerar det med det här rummet och tele -bildsändningen en gång i veckan, det är det för mig , 
det är inte resten av biblioteket 
 

7.4 Vad skulle lärcentret kunna vara? 
Då jag ville försäkra mig om att kunna få till stånd en problematiserande diskussion om 
lärcentret ville jag undersöka om lärcentret, som det ser ut idag, motsvarade de från början 
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ställda förväntningarna. Denna fråga riktade sig i huvudsak till respondenterna på kommun- 
och förvaltningsnivå och bibliotekspersonalen.  
 
Kommun och förvaltningstjänstemän: 
 
Karin: 
Det finns ju alltid saker man kan förbättra. Sen har det väl haft en ganska bra utveckling skulle jag 
vilja säga för vi startade ju i ganska liten skala då...och nu har det ju blivit tillbyggt här så vi har fått en 
tillbyggnad med ett kulturhus och i det uppdraget låg ju också då framförallt att man skulle bygga till 
lärcentrum så att det fanns bättre studiemöjligheter… sen kan det ju alltid bli större eller det kan 
utvecklas på olika sätt men detta var väl det som stämde för oss här i kommunen. 
 
Mycket av förutsättningarna för framstegen är goda samarbeten och hon finner att 
bibliotekspersonalen är mycket framåt och vill gärna pröva nya sätt att arbeta och det 
exemplifieras genom startandet av projektet.  
 
Kristian anser att lärcentret är mer än vad det var från början men ger det en naturlig 
förklaring genom att se till så att företeelser förändras i takt med samhället. Dagens 
studiebehov och teknikutrustning behöver lösas med dagens lösningar och inte gårdagens. 
 
Filip menar på att det är så pass nytt ännu så att det är svårt att redan nu svara på det. Rent 
resultatmässigt är han dock intresserad av att få en bra bild av om det har blivit fler 
studerande och om lärandet ser annorlunda ut nu.        
 
Fredrik: 
Utifrån den volym som använder lärcentrum idag vad jag förstår så kan man nog inte begära så 
mycket mer. 
 
Bibliotekspersonal: 
Med de förutsättningar vi har haft så tycker jag att vi har försökt att ta tillvara på huset och 
utbyggnaden. 
 
Nja det blev ju en del förbättringar i och med utbyggnaden det blev det ju det blev ju större rum här 
och större plats där ute och ett litet kök för dem och så. 
 
En generell översikt ger alltså intrycket att en viss mättnad råder då de relativt nyligen valde 
att bygga om biblioteket så att det skulle anpassas bättre för lärcentrumstudier. För några av 
kommuntjänstemännen och bibliotekspersonalen fanns det dock områden som kunde 
utvecklas ytterligare och här hade även de studerande åsikter.  
 
Kommun och förvaltningstjänstemän: 
 
Fredrik saknar framförallt bättre möjligheter till social gemenskap i form av ett café i 
anslutning till lärcentret. I dagsläget finns det ett mindre pentry dit studerande kan göra kaffe 
och förvara sin mat.  
 
Andra området som betonas av personerna på kommun och förvaltning, är marknadsföringen 
och svårigheterna med att nå ut till andra tänkbara användare av lärcentret än bara 
distansstuderande.  
 
Karin: 
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Man måste nog satsa mycket på marknadsföring skulle jag tro så det blir känt att du kan stanna kvar på 
hemmaplan och studera. 
 
 
Kristian: 
…Att det inte enbart är för att läsa läroutbildningar, eller 5 poäng engelska eller vad det nu kan tänkas 
vara utan att företag och organisationer också skall ta del av det här då i syfte att utveckla sig på jobbet 
eller att minska resekostnader, miljön och allt detta. Det skulle jag vilja se i större utsträckning. 
 
Bibliotekspersonalen 
 
Bibliotekspersonalen för återigen frågan ner på en verksamhetsnivå då de för fokus bort från 
lärcentrets tänkbara målgrupper till lokalmässiga frågor som de ser som problematiska:  
 
Samma dag som intervjun genomfördes med bibliotekschefen och studiebibliotekarien, 
framfördes en barnteater i konsthallen som är förlagd på samma plan som telebildstudion och 
grupprummen. Respondenterna såg en viss problematik med denna händelse som exempel.  
 
Det här samutnyttjandet kände jag imorse att oj, är det en tyst barnteater då går det väl an att sitta och 
plugga i logen bredvid, för den var inte upptagen av teatergruppen, det vara bara det att det var så 
mycket musik i teatern så det gick inte att sitta och plugga därinne. Så att fler…ibland är det ju slut på 
utrymmen 
 
Den andra bibliotekspersonalgruppen lyfter fram bristen på lokaler för studenterna för att 
kunna ta pauser, kunna fika och göra i ordning kaffe. Då det inte finns någon naturlig plats för 
förtäring får oftast telebildstudion även vara lunchrum för de studerande.  
 
Detta bekräftas av de studerande som gärna skulle vilja ha en kaffeautomat och rymligare 
utrymmen för fikaraster. En annan studerande tycker att det är bra med gratis utskrifter men 
kan ändå se ett bekymmer med det då kopiatorn inte finns i anslutning till telebildstudion: 
 
Det känns lite som att man gör intrång hos bibliotekspersonalen och man skall gå in via deras 
personalavdelning här för att kopiera och så och det tycker jag inte känns riktigt lika bekvämt helt 
enkelt 

  

7.5 Vad skall erbjudas i lärcentret? 
Min andra frågeställning ligger till grund för frågan och är intressant på det sätt att lärcentrets 
samhällsfunktioner lätt får mycket utrymme medan det faktiska utseendet och de konkreta 
tjänsterna kan glömmas bort en aning. När de olika aktörsgrupperna delger sina önskemål om 
vad som skall finnas i ett lärcentrum så är det framför allt möjligheten till bra ändamålsenliga 
lokaler, tillgången till teknik och personlig service som framkommer.  
 
Kommun- och förvaltningstjänstemän: 
 
Karin tycker det är viktigt med en social gemenskap för studenterna där de kan träffas på ett 
naturligt sätt. Det skall även finnas den teknik som behövs samt administrativ och pedagogisk 
support. Med pedagogisk support menar hon att lärcentret kan komplettera det som hemmet 
inte kan ge genom att de där kan träffa personal som kan hjälpa dem och inte minst andra 
kurskamrater som genom att man bara träffas och diskuterar utgör en betydelsefull faktor.   
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Kristian riktar ansvar till vuxenutbildningsenheten genom att se till så att det finns kurser och 
utbildningar att erbjuda som tilltalar invånare att börja studera och därmed även bli kvar inom 
kommunen. Hjälp med teknik och litteratur skall det också erbjudas. Annars har han svårt för 
att direkt kunna veta vad studenterna har för önskemål och tycker det är viktigt med en dialog 
så att det finns utbildningar som matchar dagens behov bland dem som studerar.  
 
Filip nämner studiemiljön som en viktig komponent som skall kunna göra det möjligt till att 
alltid få en sittplats och i avskildhet kunna ta till sig kunskap. Tekniken är en annan funktion 
som skall finnas så att det går att föra en tvåvägskommunikation med andra lärare och 
studenter. Möjlighet att kunna vara där en hel dag och kunna fika behövs också och behöver 
man hjälp med litteratursökning, beställningar skall det finnas en engagerad och intresserad 
personal att konsultera. 
        
Bibliotekspersonalen: 
 
Bibliotekets personal framhäver också tekniken men vill även inte fö rringa personalen som 
finns på plats som förutom biblioteksservice och teknikhjälp även kan fylla en viktig funktion 
som en medmänniska som studenterna i brist på fysiska klasskamrater mycket väl kan känna 
vara en tillgång. En av bibliotekarierna menar att det är många som börjar läsa som bara har 
erfarenheter av gymnasiestudier och kan behöva någon att växla några ord med och få 
uppmuntran av. Många gånger handlar det om att studenterna har svaren men med lite hjälp 
på traven av en andra person så brukar det lossna. Den fysiska tillgängligheten i form av 
generösa öppettider bedöms också som en viktig förutsättning.  
 
Studerande: 
 
De studerande får i korta drag beskriva hur deras vardag ser ut på lärcentret och vad de 
förväntar sig av lärcentret när de kommer dit. Det som är det väsentliga för dem är att de kan 
komma och ta del av undervisningen via telebild och att de kan skriva ut material som de 
sedan kan jobba med. Utskrifter och kopior är gratis vilket uppskattas mycket av de 
studerande. Då några av de studerande har familj ser de också biblioteket som deras 
arbetsplats med en bra studiemiljö där de kan få arbetsro. Det som några tycker skall finnas är 
en kaffeautomat så att de slipper göra det själva på morgnarna.       
 

7.6 Vem skall bli erbjuden ett lärcentrum? 
För frågeställningarna om vad ett lärcentrum är och vad det skall erbjuda, var det även viktigt 
och intressant att reda ut vilka målgrupper som lärcentret vänder sig till. Distansstuderande är 
den grupp som otvivelaktigt får mest utrymme men svaren från respondenterna visar att 
ambitionen sträcker sig längre än så. På kommun- och förvaltningsnivå finns det en klar 
uppfattning om att fler användargrupper skulle kunna dra nytta av lärcentrets tjänster.  
 
Kommun och förvaltningsnivå: 
 
Karin påminner om ett av målen med lärcentret som är att marknadsföra, förmedla och 
genomföra utbildningsinsatser gentemot näringsliv och andra organisationer, främst inom den 
lokala och regionala sfären. I strävan efter kompetenshöjande menar hon på att lärcentret på 
plats skulle kunna erbjuda fortbildningar och yrkesutbildningar till företagare eller andra 
förvärvsarbetare som är i behov av ny kompetens som finns på annan ort. Detta utan att 
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behöva resa samtidigt som fler kan ta del av innehållet samtidigt. Som tidigare redovisats är 
detta även Kristians övertygade åsikt och han förklarar anledningen enligt följande. 
 
Vi är för små för att vara alltför specialiserade som jag tycker utan vi måste erbjuda, och det vet jag ju 
att man gör, jag menar detta är ju saker vi har diskuterat bland annat hur vi får aktivare företag, vi har 
ju läkare, tandläkare… det finns många grupper på ön som skulle kunna ha en distanskonferens 
 
Filip är också inne på att bredda de olika utbildningar som erbjuds på centret. Han ser gärna 
att barn i 7-9 klasser får tillgång till tele-bildstudion genom att exempelvis ta del av vad som 
händer i riksdagen och kunna interagera med en riksdagsledamot.  
 
Fredrik lyfter fram de andra filialerna som också är kopplade till lärcentret och tänker sig 
också företag och studieförbund som lärcentrets utnyttjare.   
 
Bibliotekspersonalen 
 
Bibliotekspersonalen är även de öppna för att andra grupper kan få komma och ta del av 
utbildning men de pratar då i stort om andra sorters lärande såsom folkbildning och 
campusstuderande som pendlar från kommunen. De nämner även att några satsningar på 
vidareutbildningar inom vård har ägt rum där biblioteket också köpt in kurslitteratur. Men 
bibliotekschefen och studiebibliotekarien antyder också att det är högskolestuderande som är 
mest prioriterade. De tio bärbara datorerna får till exempel inga andra ha till förfogande. För 
de tre övriga är det inte lika viktigt vem som har tillgång till lärcentret. De berättar också att 
det bland annat anordnats frukostträffar och filosofikvällar med föreläsare på annan ort som 
ett led i att erbjuda den vanlige medborgaren förkovran. De berättade även om att försöken att 
satsa på att få företag att utnyttja lärcentret och att näringslivssekreteraren involverats för att 
utveckla denna verksamhet men det har inte hänt så mycket på den fronten och under båda 
intervjuerna markeras det också att detta inte ligger på bibliotekets uppdrag att även få in 
dessa i aktiviteterna kring lärcentret. I diskussionen kom det även fram att den ursprungliga 
gruppen som var komvux-studerande inte längre synts till. Om detta beror på ett 
generationsskifte så att de som läst komvux gått vidare till högskolestudier eller att satsningen 
på högre studier på distans gjort att de kommit i skymundan, var det svårt att svara på  
 
Studerande 
 
För de studerande formulerade jag frågan huruvida de tyckte att andra grupper var välkomna 
till lärcentret, flera uttryckte sig positivt.  
 
Jag ser det som en fördel med fler användare för då blir det mer pengar, möjligheter och intresse och 
när det krånglar, så blir det inte bara en som blir gnällspik 
 
De var dock eniga om att det inte fick ta den utvecklingen att de som studerar blir utan någon 
plats att sitta och studera särskilt för dem som bor i kommunen och måste ha tillgång till sin 
utrustning för att komma åt undervisningsmaterial och litteratur. Men utbyggnaden har gjort 
det möjligt att sitta i hela biblioteket och det medför andra förutsättningar i studerandet. 
 

7.7 Bibliotekets roll i lärcentret. 
Genom att undersöka aktörernas åsik ter om varför biblioteket som lokal används, vilka 
tjänster biblioteket skall bistå lärcentret med och hur aktörerna ser på bibliotekarien i denna 
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lärandemiljö vill jag försöka förstå bibliotekets roll och om den är annorlunda jämfört med 
hur det är på en mer traditionell biblioteksarbetsplats.   
 

7.7.1 Biblioteket som lokal  
Med syftet att undersöka hur biblioteket arbetar med lärcentret och hur de olika aktörerna ser 
på dess uppgifter och roller ville jag först ha reda på varför biblioteket valdes som lokal för ett 
lärcentrum och om det fungerar att ha det i lärcentrumsammanhang. Denna fråga riktades i 
första hand till medlemmarna i referensgruppen och de studerande.  
 
På kommun- och förvaltningsnivå anges den bristfälliga tillgången på lokaler som en 
bidragande orsak till att bibliotek och lärcentrum är samlokaliserade Men tankarna om att 
bibliotek och utbildning hör ihop finns också, åtminstone på förvaltningsnivå. Till saken hör 
också att biblioteket fick lediga lokaler i samband med en kommunal organisationsförändring 
samtidigt som vuxenutbildningen var i behov av lokaler för att starta kunskapslyftet vilket 
öppnade upp för ett samarbete. Att de även har flexibla öppettider både på kvällar och på 
förmiddagar när biblioteket är stängt för allmänheten gör också inverkan på valet av lokal.  
 
För de studerande är valet av bibliotek som lokal positivt mottaget även om ett par av 
studenterna inte använder biblioteket utan går till sitt eget bibliotek i hemkommunen. En 
student från kommunen är däremot väldigt nö jd med att lärcentret är förlagt till ett hus som 
har så mycket annat att erbjuda i form av konstutställningar, teater och dylikt som gör att det 
blir ett levande kulturhus som innebär ett lyft för kommunen.  
 

7.7.2 Bibliotekets tjänster 
 
Kommun och förvaltningstjänstemännen 
 
Kommun- och förvaltningstjänstemännen har en ganska traditionell syn på hur bibliotekets 
personal skall vara till användning. Biblioteksservice i form av hjälp med att söka litteratur, 
vara ett stöd och även kunna visa upp ett bra kontaktnät med andra bibliotek så att de 
studerande har smidig tillgång till material utanför bibliotekets väggar. Hur biblioteket väljer 
att utveckla verksamheten är mycket upp till dem och vilka resurser de får.  
 
Karin ser gärna en större satsning på marknadsförig så att människor vet att det går att 
studera inom hemkommunen.  
 
Krister är i stort inne på samma linje men tycker också det är viktigt att reda ut vilka tjänster 
vuxenutbildningen skall ge och vad som faller på bibliotekspersonalens lott. Likadant är det 
för Filip men han tycker också att det är viktigt med en god samverkan och uppkoppling 
gentemot andra bibliotek så att tillgängligheten till litteratur ökar.  
 
För Fredrik är det i synnerhet studiebibliotekariens tjänster som är viktiga och skall kunna 
vara ett stöd i alla de sammanhang som har med informationsökning i relation till studier att 
göra.  
 
 
Bibliotekspersonalen 
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Bibliotekspersonalens beskrivning av deras tjänster gentemot de studerande vid lärcentret 
återges bäst av studiebibliotekarien. Det är oftast hon som tar emot studenterna genom att de 
kommer med en litteraturlista på böcker de behöver få tag i. Hon tar emot dem en och en och 
visar upp bibliotekskatalogen för att kombinera hjälpen med att få tag i böckerna men även 
en fingervisning om hur studenterna skall lära sig at söka material. En viktig del är även att 
finnas till hands på morgnarna när inte utbildningskoordinatorn är där, att öppna upp 
lokalerna, ge tillgång till utrustning. Lokalerna i sig är också en viktig förutsättning som ges 
för studier då tillgången till det mesta som behövs är åtkomligt inom lärcentrets väggar och 
stimulerar till lärande. Den andra gruppen tycks ha mindre referensarbete än 
studiebibliotekarien men har framför allt fått en större arbetsbörda med att beställa fjärrlån 
från andra bibliotek. Det blir även en del sökningar i databaser som presstext och 
mediearkivet. Men annars så finns det ingen riktig beskrivning på vad bibliotekspersonalen 
skall bistå med för tjänster i denna verksamhet.   
 
Studerande 
 
Studenterna tycks förvänta sig dessa tjänster också och en student tycker det är viktigt att de 
känner att biblioteket vill hjälpa dem men att de också har de kunskaper som behövs för att 
kunna möta en students behov. Erfarenheter av bibliotekarier på ett annat lärcentrum som inte 
är välvilliga att ställa upp med service och datorer sitter i bakhuvudet på en student. 
 

7.7.3 Bibliotekariens roll 
Hur ser då aktörerna på bibliotekarien? Är det en helt traditionell roll med tjänster som inte 
nämnvärt skiljer sig mot en vanlig folkbibliotekarie eller får hon nya och ovana uppgifter?  
 
Kommun- och förvaltningstjänstemän 
 
Karin lyfter fram bibliotekarien som en serviceguide som beroende på vilken målgrupp han 
eller hon har i fokus bör ha en viss pedagogisk kunskap i mötet med de studerande.    
 
Kristian menar också på att bibliotekarien skall vara med och hjälpa till med sökningar, 
litteraturtips. Men sedan utökas även uppgifter till att se till så att det fysiska lärcentret 
hanteras väl ifråga om utrustning. Håller med om att viss pedagogik kan ingå i 
bibliotekarieyrket men att det då måste vara klart vad för slags pedagogik som lärs ut. 
Samtidigt är det viktigt att det finns en tydlighet i vad en bibliotekarie skall erbjuda och vad 
exempelvis utbildningskoordinatorn står för 
 
Fredrik tycker att tiden då bibliotekarien kategoriserades i grupper med olika titlar tillhör den 
gamla synen och finner att bibliotekarien som kulturförmedlare med viss pedagogisk 
inriktning får anta en mer varierande yrkesroll vilket han tycker har fungerat bra i kommunen. 
Han riktar stor tacksamhet mot utbildningskoordinator och studiebibliotekarie som med sin 
flexibilitet finns till hands på lördagar när det är tentamenstillfällen.    
 
 
Bibliotekspersonalen 
 
För bibliotekspersonalen innebär det att rollen förändrats på så sätt att det finns fler uppgifter 
att göra och att det är mer tidskrävande då fjärrlånen ökat i omfång och inte minst har det 
blivit mer arbete med att se till så att datorer är i funktion, fylla på med papper i skrivarna och 
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se till så att tekniken med tele-bildöverföringen är intakt. Detta har gjort att kontakten med 
kommunens IT-tekniker blivit tätare då det flera gånger krånglat med tekniken. Till detta har 
det även blivit mer att göra på kvällarna. Det som förut var relativt lugna kvällar har bytts ut 
till mycket kulturarrangemang som också inneburit nya åtaganden för bibliotekarien. Nya 
uppgifter har också tillkommit då de ibland får vara tentavakter och kolla legitimationen hos 
dem som skall tentera. Något som också intresserade mig var i hur stor utsträckning de 
pedagogiska aspekterna av yrket etablerats och jag funderade också över om det rentav var så 
att studiebibliotekarien i avsaknad av lärare på plats även fick hjälpa dem med rent 
studiemässiga frågor. Som exempel tog jag studieteknik då många av dem som studerar på 
distans inte har så stor vana vid studier på eftergymnasial nivå. Detta hade 
studiebibliotekarien inte stött på, den undervisning hon ger är i första hand 
användarundervisning och personlig assistans när studenterna kommer och skall få tag på 
böcker och annan information. Bibliotekschefen håller med men kan ändå känna igen sig i 
situationen.  
 
vi är inga lärare, det är vi inte, men ibland är det svårt det här när de kommer, ber om hjälp och vill ha 
någon att diskutera med, det finns inte någon i närheten, det är klart de har sina distansstudier då om vi 
pratar om det men det kanske är så att man behöver någon att bolla tankar med och sen sitter de ju 
själva i regel på svaren, det är inte så komplicerat i regel tycker jag. 
 
Studerande 
 
Studenterna skakar på huvudena när jag frågar om de uppfattar bibliotekarien som någon 
pedagogisk hjälp i sina studier. De gånger de behöver hjälp med något så är det 
utbildningskoordinatorn som de vänder sig till. Men i första hand är det datorn och 
kommunikationen med högskola, lärare och kamrater som är det centrala för deras vistelse på 
lärcentret. Därför är de väldigt beroende av att tekniken fungerar och att de kan få ta del av 
undervisningen. De efterlyser fler tekniker som skulle kunna bistå dem fortare när det uppstår 
krångel istället för som det är nu när en enda tekniker i kommunen fungerar som resurs. 
 
För studenterna var det först och främst utrustningen i telebildstudion inte alltid varit det som 
de hoppats på från början.  
 
När man studerar på distans så är datorn det centrala verktyget och funkar inte det så blir det… man 
kan inte se på meddelanden man kan inte få sina uppgifter man kan inte kommunicera med varandra 
man kan inte göra någonting och det måste bara funka och finns det ingen datatekniker som kan hjälpa 
till omedelbart… 
 
En klar skiljelinje kan urskiljas mellan de personer som hör hemma i en annan kommun och 
de som bor nära biblioteket. Alla uppfattar personalen som väldigt hjälpsam men då en del 
andra har tidigare erfarenheter av lärcentrumstudier samt bibliotekarier som varit mindre 
benägna att låna ut datorer till studenter så går det att tyda att studerande från utomstående 
kommuner är mindre nöjda med hur verksamheten är upplagd mot de annars väldigt nöjda 
och tacksamma studenterna tillika kommuninvånarna. Hela idén med lärcentrum är de 
positiva till då några av dem har familj och barn eller jobbar halvtid och att detta flexibla sätt 
att studera på lämpar sig väl för dem.        
 

7.8 Sammanfattning 
Lärcentrum associeras av personer på kommun- och förva ltningsnivå mycket till att ha en 
betydelsefull funktion i målet att höja utbildningsnivån och för att kunna behålla invånare och 
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den kompetens som de förfogar över. De gör många symboliska associationer när de 
beskriver lärcentret såsom en motor, ett köpcentrum och ett nätverk.   
 
För bibliotekspersonalen är det naturligt att prata om lärcentret som en assimilerad del av 
biblioteket. En tydligare uppdelning var det förr då lärcentret bara var en mindre tele-
bildstudio. Studenterna utnyttjar biblioteket i varierande grad vilket också påverkar deras bild 
av vad lärcentrum är för dem. Några ser det som tele-bildstudion andra vidgar det till 
grupprum, studieplatser och litteraturhyllor.    
 
När det gäller utformningen av lärcentret är dock de flesta nöjda med hur det har blivit 
åtminstone utifrån de förutsättningar som kommunen har. Innan biblioteket byggdes ut var det 
för litet enligt flera källor men sedan lokalerna blev nyare och framförallt rymligare så har det 
i allt högre grad motsvarat förväntningarna. Det som genomgående saknas bland aktörerna 
generellt är möjligheterna till förtäring av olika slag. En bättre marknadsföring finns det också 
som några på kommunnivå skulle vilja se mer av   
 
I frågan vad som skall erbjudas ryms svaren inom en ganska stor spännvidd som social 
gemenskap, teknisk utrustning, bra kurser att studera och personligt stöd och råd. På frågan 
hur studenterna utnyttjar lärcentret kretsar det mesta kring tele-bildstudion och 
föreläsningarna. De kommer dit och tar del av sändningarna och de skriver också ut mycket 
material eftersom information och litteratur finns på nätet. 
 
En intressant fråga var för vilka grupper lärcentret skall vara till för och alla är överens om att 
det är fler än distansstuderande som bör vara välkomna dit, i första hand campusstuderande 
och folkbildningar. Sedan spretar det åt olika håll beroende på vem som svarar. De som 
nämns mest är företagarna som enligt flera på kommuntjänstemanna sidan, skulle kunna ha 
oerhörd nytta av lärcentret med minskade resekostnader och fler deltagare som dessutom är 
ett miljövänligt alternativ. 
 
Bibliotekstjänsterna gentemot lärcentrum är mycket förknippade med den traditionella 
biblioteksservicen. I detta sammanhang är det studiebibliotekarien som officiellt sett är den 
som ansvarar för att studenterna får den hjälp de behöver med litteratursökning, beställningar 
och praktiskt arbete vid tentamenstillfällen. Den övriga personalen är dock också mycket 
involverade i lärcentrumverksamheten i form av fjärrlån, IT-assistans och som tentavakter.  
 
Samtalen med kommun och förvaltning visar på en tacksamhet över att personalen är så 
tillmötesgående. Som exempel tar de upp utbildningskoordinatorn men även 
studiebibliotekarien som genom att arbeta väldigt flexibelt med generösa öppettider kan bistå 
studenterna med hjälp och vägledning. Vid tentamenstillfällen som inte sällan hålls på 
lördagar finns det personal där som öppnar och även fungerar som tentamensvakter som 
kollar legitimationen hos studenter. 
 

 
 

 

 
 



45 

 
 
 

8. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera och diskutera de utsagor som framkommit under mina 
intervjuer. Utsagorna tematiseras utifrån mina frågeställningar som jag försöker besvara med 
hänsyn till vad som sagts av de tre aktörerna. Detta kommer att kopplas till mina teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning som jag finner ger substans till mina resonemang.       
 

8.1 Vilka associationer görs till ett lärcentrum idag och vad skulle 
det kunna utgöra enligt de tre olika aktörsgrupperna? 
Samarbetsformen som det jag valt att undersöka är inte lätt att få till stånd då det är så många 
som fem olika aktörer som alla har ett stort inflytande på verksamheten. Detta poängterar 
även Gudrun Thorsteinsdottir i sin doktorsavhandling där hon menar på att en dialog mellan 
instanserna måste baseras på vilka behov som finns hos de olika aktörerna inte minst 
användarna själva. 117 Bibliotekspersonal är tillsammans med utbildningskoordinator, 
referensgrupp och studerande, med och skapar det som idag kallas lärcentrum och med en 
femte aktör; utbildningsanordnarna och deras ambitioner och intressen kompliceras 
förhållandena ytterligare. För att kunna skapa ett underlag och i strävan att på sikt kunna ge 
förutsättningar till ett förbättrat lärcentrum, är det min mening att en diskussion då först måste 
börja kring det viktiga, det vill säga vad som egentligen är ett lärcentrum. Detta måste även 
undersökas utifrån deras olika preferenser.  
 
Grepperud och Thomsen beskriver ett lärcentrum som i första hand ett begrepp med 
uppdragen att vara en mäklare, mötesplats och motor för lärande och regional utveckling. Då 
jag intervjuade de olika aktörerna fungerande dessa tre uppdrag som referensram när jag för 
dem beskrev lärcentret som dels kunde vara just ett begrepp, dels ett fysiskt rum som i sin tur 
kunde innebära hela biblioteket eller bara tele-bildstudion. Det framgår ganska tydligt att 
aktörerna på kommun- och förvaltningsnivå ser på lärcentret som ett begrepp med syftet att 
kunna åstadkomma något för i första hand kommunens räkning. Karin beskriver lärcentret 
som just en ”motor” som skall vara med driva utbildnings frågor vidare inom kommunen. Hon 
tycker att det är en viktig uppgift att vara en samlingsplats för studerande men att den 
viktigaste funktionen ändå är att stå i spetsen för högre utbildning i kommunen. Att hon 
nämner ord som ”motor” och ”samlingsplats” gör det svårt att inte spekulera i om det just är 
Grepperud och Thomsens tre uppdrag för ett lärcentrum som inspirerat henne i hur ett 
lärcentrum bör fungera i en region. Både hon och Krister på kommuntjänstemannanivån 
tycker också att det är viktigt att kommunens företag och näringsliv också inkluderas i 
lärcentret.  
 
Även mäklarrollen framträder tydligt. Särskilt när jag intervjuar Fredrik som associerar 
lärcentret till ett kitt. Skillnaden är bara att det för honom personligen är kittet emellan 
kommun och distansstudier och inte mellan utbildningsanordnare och studerande som 
Grepperud och Thomsen i första hand beskriver det.118 Han är dock mer försiktig med att 
titulera lärcentret som ett centrum för kompetensutveckling då kompetens kan finnas på 
                                                 
117 Thórsteinsdóttir 2005, s. 250.  
118 Grepperud & Thomsen 2001, s. 80. 
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många andra håll i ett samhälle. På så sätt kan det skönjas en viss återhållsamhet från hans 
sida med att ge lärcentret en funktion som motor och pådrivare. Hur människor väljer att 
skaffa sig mer kompetens är också väldigt varierande exempelvis inom näringslivet där ny 
kunskap ofta hämtas in internt istället för att gå via en mellanstation som lärcentret i så fall 
lätt skulle kunna bli.119 Fredrik kan dock se fördelar med att låta företag dra nytta av ett 
lärcentrum med tanke på att de i många fall slipper resorna vilket även gynnar miljön.  
 
Kristian och Filip associerar också till att det skall vara ett centrum för lärande vilket vill säga 
att olika former för lärande skall kunna utövas och att det skall finnas olika verktyg för 
lärande såsom lokaler, teknik och service. Med andra ord både en mäklarroll som tar tillvara 
olika sätt att lära sig på men också en social mötesplats precis som ett vanligt centrum är.  
 
Intervjuerna med bibliotekspersonalen gav den andra sidan av myntet på så sätt att de 
associerar lärcentret mycket till sitt dagliga arbete och deras arbetsplats. Lärcentret som en 
mötesplats blir för dem den naturliga kopplingen då de dagligen träffar studenterna och gör 
det möjligt för dem att ta del av föreläsningar, skriva ut material, kopiera och få pedagogisk 
och social support. De menar också på att biblioteket alltmer blivit en integrerad del av 
biblioteket genom att de skapat studieplatser i själva bibliotekslokalen, byggt två grupprum 
och gjort det möjligt att bruka Internet via de bärbara datorerna i hela byggnaden. Samtidigt 
lyfter de fram biblioteket som genom historien varit en plats för lärande och att det för många 
faller sig naturligt att studera i ett bibliotek oavsett om man är när- eller distansstuderande. I 
Klassons studie om biblioteket som studiemiljö bekräftas detta. Besökstiden, ärendets syfte 
samt behov av läsplatser var några av de frågor som ställdes.120 Det visade sig att 
biblioteksmiljön i sig var det som fick många människor att komma dit i studiesyften. Att 
komma ut och se andra människor samt närheten till staden var aspekter som talade för ett 
besök.121  
 
De studerande på lärcentret ger även dessa, bilden av bib lioteket som en trevlig plats där de 
får hjälp med att i första hand få tillgång till tele-bildutrustningen, datorer, gratis utskrifter och 
trevlig och hjälpsam personal. Det går dock en ganska klar skiljelinje mellan studerande som 
kommer från kommunen och de som kommer från grannkommuner. Biblioteket får därmed 
olika betydelse beroende på att studerande från andra kommuner utnyttjar biblioteket där de 
kommer ifrån, därmed blir också lärcentret bara associerat med själva telebildstudion för dem. 
För de studerande på hemmaplan blir lärcentret mer associerat med biblioteket och en av de 
studerande finner det väldigt roligt och stimulerande att det även finns konsthall och 
teaterföreställningar som utnyttjar samma byggnad. Lärcentret som mötesplats håller till vis 
del för denna grupp men kan också visa på att Grepperud och Thomsens utvärdering 
fokuserar mycket på lärcentrets uppdrag utifrån ett organisatoriskt perspektiv och inte tar 
någon större hänsyn till vilka uppdrag ett lärcentrum kan ha gentemot användare.     
 
De tre uppdragen hjälper oss dock att särskåda de olika åsikter som finns om vad kommunens 
lärcentrum egentligen skall vara och att det har olika symboliska betydelser för aktörerna. 
Symbolens karaktärsdrag tar sig ut tryck i olika former men har enligt Jackson och Carter de 
tre grundegenskaper jag redogjorde för i början av mitt teoriavsnitt. Symboler som ersätter 
något frånvarande, är godtyckligt och som utgör en skillnad.  
 

                                                 
119 Grepperud & Thomsen 2001, s. 215f. 
120 Klasson 1988, s. 34. 
121 Klasson 1988, s, 50. 
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Lärcentret som symbol kan appliceras på dessa egenskaper. Vi kan se godtyckligheten i hur 
man väljer att skapa mening kring de företeelser som finns runtomkring. Symboler är 
godtyckliga i den bemärkelsen att de kan ha olika form och att de efter överenskommelse 
mellan användarna kan symbolisera vad som helst.122 En sådan överenskommelse verkar det 
inte finnas mellan aktörerna. De målsättningar som finns nedskrivna i verksamhetsplanen för 
barn och utbildningsnämnden och i framtidsdokumentet talar ganska lite om själva 
verksamheten utan beskriver mer vilka övergripande syften som lärcentret skall tjäna i 
allmänhet. Då detta säkerligen också är tanken att det skall vara på en övergripande nivå så 
kan det dock behövas en större tydlighet kring hur målsättningarna uppfylls. Ambitionerna 
och samtidigt även otydligheten i synen på lärcentret blir högre ju längre upp i kommunen 
som diskussionen förs medan den rör sig inom allt snävare ramar i motsatt riktning tills jag 
träffar studenterna där några i mångt och mycket förknippar lärcentret med 
telebildöverföringen och högskolan som de är anslutna till. Alla tre föreställningarna finns 
representerade bland aktörerna och vittnar om den godtycklighet som ett lärcentrum kan ha 
beroende på den kontext som aktören verkar i.123. För kommun- och 
förvaltningstjänstemännen som befinner sig på ett fysiskt avstånd och inte har en lika nära 
relation till det som bibliotekspersonal och de studerande har, blir lärcentret formulerat i 
begrepp uttryckt i metaforer som ”motor”, ”nätverk” och ”kunskapens hus”. Givetvis har de 
sett lokalerna och kan naturligtvis tänka i lokalmässiga termer men det är inte detta som är det 
väsentliga och som framträder när jag diskuterar lärcentrum med dem. För dem är det 
långsiktiga perspektivet viktigare och då är inte lokalerna den del som de skall lägga tonvikt 
på utan hellre att skapa förutsättningar för ett fortsatt lärande i alla dess former inom 
kommunen.  
 
Målet att öka utbildningsnivån finns också förankrat bland bibliotekspersonalen. Det förs 
dock in i en mer konkret diskussion om biblioteket som en mötes- och studieplats som 
inbjuder till lärande och förkovran och som genom sina olika tjänster kan bidra till att fler får 
upp ögonen för att börja studera. Denna diskussion kan också ledas till Jackson och Carters 
teori om symbolen av något frånvarande och att det som är frånvarande är ett universitet eller 
högskola. Bara genom att se på själva namnet lärcentrum skvallrar om att det på en viss 
fixerad plats skall bedrivas lärande i någon form, formellt, informellt eller båda delar. 
Problemen med den låga utbildningsnivån tillsammans med den geografiska positionen har 
gjort att behovet av ett substitut till högre studier blivit stort. Lärcentret är tillsammans med 
biblioteket ett slags campus i miniatyr med telebildstudion som en föreläsningssal. Det 
förekommer heller inget tvivel om att det så mycket det bara går finns ambitioner om att göra 
det så likt en högskola som möjligt, med bättre tillgång till ett café, bättre tillgång till 
databaser, social gemenskap mellan studenter och personal med mera. Kristian diskuterar att 
kårliv inte är något som kommunen kan erbjuda vilket andra högskolor har och Filip berättar 
att det under en tid även fanns planer på att bygga en gymnasieskola på ett nära avstånd till 
lärcentret och biblioteket i syfte att kunna etablera en form av campus. I brist på lokaler har 
sedan biblioteket och lärcentret kopplats ihop istället för att vara åtskilda som i många andra 
städer med högre utbildning där högskolebibliotek och högskola finns i olika byggnader. 
Detta är något som även biblioteket tycks vara positiva till, att det mer och mer blir ett 
bibliotek där det på ett naturligt sätt känns rätt att förlägga sina studier i, även när det inte 
förekommer föreläsningar via telebild. Därav möjligheterna att sitta i de nya grupprummen, 
mindre läsplatser utspridda i bibliotekslokalen och de bärbara datorerna som finns till 
förfogande och som går att använda överallt i byggnaden. 
 
                                                 
122 Jackson & Carter 2002, s. 28. 
123 Jackson & Carter 2002, s. 30. 
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För studenterna är det inte lika självklart att de ser lärcentret som en ersättning av en 
högskola. Då de med hjälp av den tekniska utrustningen kan bevittna föreläsningar och 
komma åt material på webben blir det snarare datorn som blir det viktiga hjälpmedlet och 
själva centrat för all undervisning. Då de på olika sätt kan konversera med lärare och 
kurskamrater på andra håll i landet bidrar det säkert i hög grad att den högskola eller 
universitet de är anslutna till ger en viss samhörighet. För en del som kommer från andra 
kommuner och har erfarenheter från tidigare studier vid lärcentra blir det även lätt med 
jämförelser från hur det var på det andra stället. En studerande tillhörande en grannkommun 
förklarar det exempelvis såhär  
 
Jag har en tidigare association till det eftersom vi förra året läste på vuxenutbildningen i min 
hemkommun och det associerades som lärcentrum för det fanns flera olika utbildningar, det var även 
SFI för såna som kommer från andra länder och det var komvuxelever och vi högskolestudenter som 
ett centrum för olika sätt att lära sig 
 
Jackson och Carters definition av symboler som utgör en skillnad får här en betydelse av att 
strukturen för hur ett lärcentrum bedrivs kan te sig olika och att man i jakten på profil behöver 
avgränsa sig från det övriga för att utgöra ett alternativ. I detta fallet valet mellan ett renodlat 
lärcentrum med olika utbud av utbildningar eller ett lärcentrum i ett nära samarbete med 
bibliotek med fokus på distansstuderande. 
 

8.2 Vad tycker aktörsgrupperna skall erbjudas i lärcentret? 
Åsikterna om vad som bör finnas kan efter intervjuerna grupperas efter tre olika kategorier 
och de överensstämmer i hög grad med hur Grepperud och Thomsen beskriver ett lärcentrums 
innehåll.  
 
• Ändamålsenliga lokaler 
För det första behövs det lokaler som är anpassade för att bedriva studier på distans. Att 
arbetsmiljön inbjuder till att vilja studera fyller en viktig funktion för alla de tre aktörerna. De 
nämner det begränsade utrymmet för olika slags förtäring och social gemenskap som en brist i 
åstadkommandet av lärcentrum som studie- och mötesplats. Problemet har dock tagits på 
allvar från bibliotekets sida menar de att de i nuläget försöker finna en lösning på att installera 
en kaffeautomat vilket för studenterna skulle innebära att de slapp ta med och göra sitt eget 
kaffe varje morgon. Den nya utbyggnaden till trots visar också på att det fortfarande finns 
hinder för att den fysiska miljön skall vara ändamålsenliga för lärcentrumverksamhet, då 
utbildning drivs vid sidan om konstutställningar, teater och mer traditionell 
biblioteksverksamhet. Grepperud och Thomsen finner även i sin utvärdering av ett 
studiecenter den fysiska miljön som en barriär som lätt kan begränsa lärcentret i målet att 
kunna vara en mötesplats. De påpekar den ogynnsamma lösningen att det ofta finns olika 
studiemiljöer för vuxna på samma plats. Exempelvis existerar det både folkuniversitet och 
studiecenter inom den kommun de undersöker. De utrycker det positiva med att kunna skapa 
en fysisk miljö lämpad för olika verksamheter som har ett lärandesyfte.124 Harnesk menar 
även han att det på många platser i Sverige också råder en suboptimering i kommuner när 
lärcentra och bibliotek skiljs åt istället för att samarbeta kring målsättningar som ofta ligger i 
linje med varandra. Det fanns även exempel på platser där biblioteken inte ens kände till att 
det fanns ett lärcentrum i samma kommun.125 
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En student från en annan ort uttrycker dock fördelen med att ha ett enskilt lärcentrum där det 
bara fokuseras på en sak; att bedriva utbildning. På mitt undersökta lärcentrum bedrivs det 
också utbildning men som ett parallellt arbete vid sidan av biblioteket.  Det som kan sägas om 
denna problematik är att en samordning av lokaler blir ett ekonomiskt och utvecklande 
positivt lyft för samverkan mellan olika sektorer i en kommun. I VUXBIB-studien visade det 
sig att vissa projektledare hade lättare att förankra projektet utanför biblioteket än innanför. 
För andra var det ofta konkurrens om resurser till att bedriva vuxenutbildning, exempelvis 
mellan lärcentrum och bibliotek. Det kan också vara en ovana vid samarbete, hur det skall gå 
till och hur djupgående samarbetet skall vara.126 Kan två institutioner samsas med en 
gemensam ekonomi är det också mycket intressant ur politiker och andra makthavares 
synvinkel. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv stärker det båda verksamheterna i målet att 
ändra en negativ utbildningsnivå. Användarmässigt finns det många fördelar på så sätt att 
litteratur, studieplatser och personlig sökhjälp finns i samma lokal. Samtidigt bör det finnas en 
vaksamhet över faktumet att det skulle kunna finnas än bättre lokaler.                    
 
• Teknikutrustning 
Den andra komponenten som behövs både enligt Grepperud och aktörerna, är tekniken. I 
Norge hade de vid bokens tryck inte kommit lika långt i utvecklingen av IKT. resurser som i 
vårt land. Förutom svårigheterna med att hålla sändningarna intakt finns det även pedagogiska 
infallsvinklar som också är värda att bli uppmärksammade för att kunna skapa en god 
mötesplats. Kvalitén på undervisningen kan variera mycket från lärare till lärare beroende på 
hur pass väl de lyckas nå ut med sin undervisning via sändningar. 127 Undersökningen av 
studiecentret i Hälsingland visade på att 27 % av de tillfrågade tyckte sig ha en dålig 
kommunikation med sina lärare och att de inte fick det stöd de behövde för sina studier.128 
Förutom att kunna utveckla lärares kompetens med att kunna undervisa mot en icke synlig 
utbildningsmottagare behövs det också finnas en medvetenhet från biblioteks och 
lärcentrumpersonal om att många studenter som har studieovana och kanske även varierande 
kunskaper i att hantera datorer och informationsteknik. När vi talar om att det skall finnas en 
modern teknik som gör det möjligt för att ta del av högskoleutbildning måste även en 
diskussion finnas om hur man på bästa sätt kan utveckla sätten att använda det i 
undervisningen och samtidigt uppmuntra nya studenter att börja läsa och inte låta sig 
avskräckas över de avancerade IKT-metoderna. 
 
• Biblioteksservice 
Som en sista viktig resurs för att ett lärcentrum skall uppfylla sina syften framhäver 
Grepperud biblioteken. Denna resurs anses som mycket litet utnyttjat i det lärcentrum som 
finns under deras lupp. Däremot har samarbete inletts inom regionen för att skapa 
informationsnätverk och stärka de regionala bibliotekstjänsterna. Detta är inget nytt sett ur 
svenska ögon sett heller har de något samarbete med andra bibliotek En del kontakter har 
skapats dels med olika bibliotek i regionen och dels med de två högskolebiblioteken i form av 
förenklade rutiner vid lån på dessa bibliotek. Detta har dock inte fått den genomslagskraft 
som önskats och bruket av bibliotekets tjänster har inte blivit utnyttjade i någon högre grad. 
Samlokaliserande av bibliotek och lärcentrum anses vara en idealisk men lång väg att gå. 
Utvecklingen har med andra ord kommit väldigt långt i vår kommun. Grepperud tolkar 
problemet som att biblioteken förmodligen inte anknutit resurserna till de studerandes 
utbildningssituation. 129 
                                                 
126 Eliasson, Anette Flöög, Eva-Maria Gärdén, Cecilia & Persson Christina 2005, s. 47. 
127 Grepperud & Thomsen 2001, s. 224. 
128 Roos, Dahlöf och Baumgarten 2000, s. 134.  
129 Grepperud 2001, s. 226f. 
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Utvecklingen av ett regionalt samarbete mellan bibliotek ses dock som en viktig förutsättning 
att få en hel omgivning att kunna förvärva utbildning. Den decentraliserande tanken är också 
något som kan kopplas till vår kommun ur två aspekter. Dels hur bibliotekstjänsterna når alla 
som vill studera men som på grund av ett annat sätt att ta in undervisning att de hellre sitter 
hemma och studerar men likväl behöver materialet. Biblioteket som strävar efter att utvidga 
lärcentret till att omfatta hela biblioteket kan också ställa sig tanken att då även dess tjänster 
skall omfatta hela kommunen och inte bara huvudbiblioteket. Detta har uppmärksammats på 
biblioteket och de menar att satsningen på lärcentrum i biblioteket givit effekten att kunna 
satsa på nya projekt som att skapa datorsystem för de olika filialerna och få dem att bli en 
integrerad del i arbetet med att utveckla folkbibliotekets syften. Det har dels även satsats på 
samverkan mellan andra studiebibliotekarier. För att aktualisera problematiken och 
möjligheterna kring bibliotek och flexibel utbildning har de även varit drivande i att anordna 
en konferens på temat. Att bibliotekarier från hela Sverige deltog visade på ett tilltagande 
behov av att ventilera detta relativt nya verksamhetsområde.      
 

8.3 Vilken är bibliotekets roll i lärcentret enligt aktörsgrupperna?  
Då biblioteket både av denna uppsats aktörsgrupper och tidigare forskning anses vara en 
viktig resurs i skapandet av flexibla individuellt baserade utbildningar är det av stor vikt att 
diskutera biblioteksverksamheten främst i form av vilken roll bibliotekets personal har i denna 
något speciella miljö där bibliotekstjänster och lärande inte bara är tätt förknippade utan också 
har samma fysiska förutsättningar i form av en och samma lokal. I det läget är det intressant 
att använda Kuhlthaus bibliotekarieroller för att undersöka hur aktörerna vill att biblioteket 
och dess personal skall arbeta gentemot lärcentrumverksamheten.  
 
För både kommun och förvaltning är det handledarrollen som faller bäst in i deras 
beskrivningar. Undervisning och hjälp med att kunna hitta information och litteratur 
kombinerat med ett personligt stöd är för dem något av en nyckelfunktion. Det kan dock 
märkas en viss osäkerhet när det gäller bibliotekarien och dess uppgifter i lärcentret vilket 
skulle kunna vara en fingervisning om att lärcentrum som resurs inom kommunal utbildning 
och för regional tillväxt är det väsentliga istället för att tala om bibliotekets roll i lärcentret.           
 
För studiebibliotekarien i kommunen är det också handledarbenämningen som passar bäst in 
på yrkesrollen. Då respondenten uttalar en tydlig strävan att få studenterna att se hantering av 
biblioteks och informationsresurser som en del av deras utbildning är det viktigt att de inte 
bara lär sig söka utan att de även får en förståelse för information. På så sätt kan denna tjänst 
anses vara en slags navigatör som inte bara finns till för att studenten skall få tag i en kursbok 
utan också få en förståelse för den informationssökningsprocess som han eller hon går 
igenom. 130 Helena Jannert har i sin skrift om studiebibliotekarien formulerat tre behov som de 
studerande har och som denna yrkesroll kan bemöta. Hon syftar då på behovet av media, 
informationskompetens och biblioteksmiljöer. När det gäller informationskompetens så ligger 
det inte endast på studiebibliotekariens lott att kunna ha kompetens i att hjälpa dem att få rätt 
information i rätt tid och på rätt pla ts utan också att lära ut hur de studerande själva skall 
handskas med biblioteks och informationsrelaterade frågor och bli 
informationskompetenta.131 Då den övriga personalen i mångt och mycket hänvisar till 
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studiebibliotekarien som den som tar hand om studenterna i första hand för 
informationssökningssammanhang måste det betyda att de beskriver sin roll annorlunda.  
 
För en annan bibliotekaries del är det tämligen synbart att bibliotekspersonalen har en 
medmänsklig roll. Då många distansstuderande inte har samma kontakt med sin omgivning 
som andra vanliga campusstuderande så är det viktigt att dessa blir sedda, välkomnade och 
inte minst, kan känna att de har någon att vända sig till. När det dessutom ofta är studenter 
som bibliotekspersonalen känner sedan flera år tillbaka blir relationen mer avslappnad och 
informell. Att döma av ett uttalande blir det också studentens känslor inför studierna som 
biblioteket kan vara en resurs för på så sätt att de har någon person de kan bolla tankar med 
eller få råd av. Då utbildningskoordinatorn har sitt kontor förlagt i en annan del av tätorten så 
är det många gånger bibliotekspersonalen som de har att tillgå rent fysiskt. Rådgivarrollen blir 
just i ett sammanhang som detta speciellt viktigt ifråga om att kunna vara ett stöd i den 
informationssökningsprocess som Kuhthau beskriver som oregelbunden beroende på vilken 
fas man är inne i och som ofta kan skapa problem. 132   
 
Denna känsla för service och hjälpsamhet från bibliotekspersonalen är något som både 
kommuntjänstemän och studerande är mycket nöjda med. Det finns också en framåtsträvan 
som innebär ett nytänkande i hur de ser på folkbibliotekets skyldighet eller icke skyldighet att 
hjälpa högskolestudenter. I en mindre kommun som denna menar de på att de studerande ändå 
skulle ha sökt upp folkbiblioteket, då de är den enda resurs de har på nära håll. Skulle 
personalen då ställa sig på tvären så skulle det inneburit ett bakåtsträvande i målet att skapa 
ett kunskapsbaserat samhälle samtidigt som de tror att stämningen på arbetsplatsen skulle 
försämras.  
 
I hur hög grad de studerande verkligen tar till sig hjälp från bibliotekarien när det gäller 
informationssökning och pedagogisk support verkar dock inte vara i den utsträckning som jag 
som biblioteks och informationsstuderande hade väntat mig. Det framkommer att det för de 
studerande är telebildstudion och datorn som är de viktiga hjälpmedlen i deras studiegång. 
Det tycks vara bekräftat av bibliotekspersonalen då de mest öppnar lokalerna, ser till att 
utrustningen finns och att den fungerar så att de studerande därefter kan sköta sig mycket 
själva. Det är också deras ambition att de skall vara så självständiga som möjligt. På så sätt 
blir bibliotekspersonalen mycket av en slags organisatör med betoning på ordets rätta 
bemärkelse. Med andra ord är det bibliotekspersonalen som gör det möjligt att skriva ut och 
kopiera, ge tillgång till lokaler, är tentavakter och försöker också att i möjligaste mån se till att 
tekniken är i funktion. Många bisysslor, men kanske inte de tjänster som associeras i första 
hand till en bibliotekarie. Samtidigt är studenternas självständighet ingen överraskning. 
Kuhlthaus studie visade på att det fanns två olika typer av informationsförmedlare; de 
formella och de informella. De formella utgjordes av lärare, bibliotekarier och andra 
yrkesverksamma personer som i första hand finns till hands för studenten. De informella 
utgjordes exempelvis av familj, vänner och kollegor. Det visade sig att de informella 
aktörerna hade betydligt mer inflytande som förmedlare än vad de mer professionella hade 
och att bibliotekarien mest sågs som en organisatör av de olika informationskällorna 133 Denna 
bild försvagas knappast av att det är kvinnliga distansstuderande som det mestadels handlar 
om. Thorsteinsdottir hävdar i sin studie att kvinnor i allmänhet har större behov av att arbeta i 
grupp och kommunicera med sina studiekamrater än vad manliga studerande har. De som 
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även mötte support och stöd hemifrån eller från arbetsplatsen hade mindre behov av att ta del 
av mer formell hjälp.134                 
 
Studerandet av bibliotekets roll skulle med andra ord kunna uttryckas som att det, för att 
koppla till Kuhlthaus studie, läggs till två ytterligheter i de olika roller som personalen kan 
tänkas ha. Dels en väldigt strikt organisatörsroll som i mycket går ut på att göra det möjligt att 
rent praktiskt kunna bedriva distansstudier och i andra ändan en medmänsklig roll och ett 
bollplank för personligt stöd och någon som lyssnar. Min studie tjänar som ett bra exempel på 
hur ett bibliotek ibland får ta på sig flera roller i ett samhälle speciellt som i detta fall när 
folkbiblioteket är enda biblioteksresurs i kommunen. Gränserna blir med andra ord otydligare 
när målgruppen blir mer svårdefinierbar. Fredrik ger en träffande beskrivning av 
bibliotekarien som en sorts kulturbärare med pedagogiska aspekter och visar sålunda på 
svårigheten med att definiera dess roll. Lägg då till att personalen samtidigt fått många andra 
sysselsättningar vid sidan av de traditionella åtagandena. I deras position som tillhandahållare 
av lärcentrumlokaler har det även inneburit många nya erfarenheter som inte i första hand 
relateras till bibliotekstjänster. Att vara tentavakt och se till så att det går rätt till har, 
tillsammans med en flexibel inställning till att vara på plats på helger så att studenterna skall 
kunna skriva tentamen, gjort att rollen inneburit en del förändringar. Bilden bekräftar Joachim 
Hanssons tes om att det finns ett glapp mellan den diskursiva nivån det vill säga hur 
biblioteket omtalas och legitimeras å ena sidan och den verksamhetsnivå som ofta ger en 
annan bild av vad som är gällande.135 Att tillhandahålla särskild kompetens i form av en 
studiebibliotekarie visar tydligt på att de har fått ett nödvändigt behov av att se annorlunda på 
sin yrkesroll idag men samtidigt visar verksamheten på att det fortfarande inte är helt 
självklart att bibliotekarien utför de åtaganden som Kuhlthau beskriver, i så hög grad.  
Eftersom synen på bibliotekariens kompetensområde har vidgats i och med den nya synen på 
utbildning måste det också finnas en beredskap mot att utvecklas på andra områden. För de 
studerande är det tydligt att de gärna skulle vilja se fler med teknisk kompetens än bara en 
datatekniker som kommunen förfogar över. Är måhända denna roll något för bibliotekarien?  
 
Den kanske viktigaste rollen som biblioteket spelar är hur man skall förhålla sig till de två 
andra aktörerna i studien som de interagerar med. För att använda Grepperud och Thomsens 
metaforer kan de både vara en mäklare som tar tillvara olika intressen och försöker skapa 
broar mellan kommunen och dess invånare. Vi har redan berört mötesplatsfunktionen men det 
kan även vara de som är själva motorn för att motivera och driva utbildningen framåt. Ur ett 
förändringsperspektiv kan några tendenser visa på vilka vägar som biblioteket kan välja att gå 
i en situation som denna. För det första är det viktigt att inte se formell distansutbildning som 
en enda form för lärande. Samhället genomgick under senare delen av 1900-talet en massiv 
förändring som betydde att det gamla industrisamhället blev alltmer förlegat och ett nytt 
samhälle baserat på människors kunskap och kompetens i dess olika former vuxit fram. Det 
innebär dels nya sätt att lära sig formellt inom ett utbildningssystem om det så är 
eftergymnasiala närstudier, distansstudier eller Komvux. Men dels så framträder också det 
livslånga lärandet mer och mer som för många innebär fortbildning, kompetensutveckling på 
företag eller vidareutbildning. Inte minst sett ur ett regionalt perspektiv där många kommuner 
med gles befolkning och låg utbildningsnivå behöver finna vägar för att kunna behålla ett 
invånarantal som annars rycks med i den moderna urbaniseringen. För dessa kommuner är 
svaret ofta att kunna stärka arbetslivet genom att föra in kunskap och lärande som något 
permanent. Detta kommer också i uttryck bland kommun och förvaltningstjänstemännen som 
gärna vill se mer företag från kommunen och kunna marknadsföra det utåt i kommunen. För 
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biblioteket som gärna betonar mötesplatsen för studerande kan det vara svårt att antingen följa 
med i den lärandeutveckling som redan identifierats av aktörerna och vara öppna för nya 
användare av lärcentrum och därmed problematisera biblioteksrollen ytterligare eller befästa 
sitt traditionella uppdrag som en institution för bildning och formella studier. 
 
Bibliotekets roll mot användarna kan också diskuteras då det tydligt utkristalliserar sig två 
grupper av studerande under gruppintervjun. De som bor inom kommunen och samtidigt har 
en naturlig koppling till sitt eget folkbibliotek å ena sidan samt studerande från andra 
kommuner som inte alls har samma förankring. Det märktes mycket i deras attityder att de 
som var hemmahörande i kommunen var betydligt mer positiva till lärcentret och dess 
placering i biblioteket än vad de utomstående var. Då ett par av dessa också hade erfarenheter 
från ett lärcentrum som bedrevs enskilt med större utrymmen var det svårt för dem att förstå 
meningen med att ha lärcentrum inhyst i ett bibliotek.    
 

8.4 Personliga iakttagelser och reflektioner. 
Aktörernas olika associationer till lärcentret gör att bilden utåt blir något otydlig, och det kan 
skönjas genom en rad olika förhållanden. Det råder en viss osäkerhet hos alla aktörer då 
frågan dyker upp om vad studiebibliotekarien skall bidra med och vad som ligger på 
utbildningskoordinatorns bord. Det hela kompliceras ytterligare då utbildningskoordinatorn 
själv tycker det är svårt att sätta ord på hennes yrkestitel. Från bibliotekets sida låter det att de 
svarar för de lokalmässiga förutsättningarna och att de för en viss summa också kan köpa in 
litteratur men att det annars inte finns några direkta avtal med vad biblioteket skall bidra med 
till lärcentret. Vid intervjun med några av bibliotekspersonalen nämner de också att det inte 
finns någon policy för vilka tjänster biblioteket ska stå till förfogande med. Då en av dem 
periodvis inte alltid tycker sig hinna med i alla åtaganden kan det vara av intresse att reda ut 
hur de vill arbeta i framtiden. Det kan dock ganska tydligt belysas att kommun och 
förvaltningstjänstemän gärna vill se ett lärcentrum som en aktiv aktör i utbildningsfrågor. 
Filip menar på att verksamheten lätt kommer i skymundan då det drivs under domänen för 
barn och utbildningsfrågor och kanske skulle få ett lyft och en än större uppmärksamhet om 
det fanns placerat direkt under kommunstyrelseförvaltningen. Det gäller alltså att med deras 
sätt att se det, förändras med tiden för att hantera nya utmaningar i samhället.  
 
Sett ur användarnas perspektiv behöver även biblioteket vara öppet för nya arbetsuppgifter. 
Då tekniken och telebildstudion är av så pass stor väsentlighet kan man diskutera om inte 
utvecklingen av en särskild IT-bibliotekarie kanske är minst lika viktig som att ha en 
studiebibliotekarie som med teknisk expertis både kan vara behjälplig såväl när tekniken inte 
fungerar som att lära elever hantera databaser, utföra avancerade sökningar. 
 
Samverkan är av stor betydelse om en verksamhet bestående av flera olika aktörer skall kunna 
utvecklas, inte bara som mötesplats utan även som ett regionalt center som sammanfogar 
högskola med studenter, kommun, näringsliv och invånarna. Fram tills nu har det varit 
mycket uppdelat då studenterna fått säga sitt om studieplatsen medan en referensgrupp utan 
medverkan av studerande eller personal försöker finna vägar för att höja utbildningsnivån. 
Det kan funderas om huruvida det även behövs forum där de olika aktörerna kan träffa så att 
lärcentret inte får en ensidig bedömning, utan kan diskuteras utifrån de olika roller som den 
sägs kunna utgöra.  
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9. Slutsatser 
 
Uppsatsens syfte var att försöka att klargöra hur de olika aktörerna såg på sitt lärcentrum och 
dess samverkan med biblioteket. Sett ur detta enskilda lokala perspektiv och även för 
lärcentrumforskning i allmänhet så finns det saker som förenar men också där det skulle 
behövas fortsatta samtal för att komma underfund med vad det är som lärcentret skall bidra 
med i kommunen. De olika symboliska associationerna har tillsammans med Grepperud och 
Thomsens studie hjälpt mig att kunna reda ut vad lärcentret utgör för de olika aktörerna både 
ur ett organisatoriskt perspektiv och så som användarna ser det.  
 

• För kommun och förvaltningstjänstemän utgör lärcentret en betydelsefull kugge för 
den regionala tillväxten. De tänker mycket på verksamheten i begreppsliga termer och 
diskuterar det utifrån mer strategiska utgångspunkter. Det är ämnat att vara ”motor”, 
ett ”kitt” eller ett nätverk i åstadkommandet av flexibel utbildning i olika former där 
distansstudenterna bara är en del av lärcentrets funktioner. Det är också mot dessa 
andra sätt att utbilda sig som lärcentret skulle kunna utgöra en än viktigare arena så att 
företagare, sjukvårdspersonal och personer i behov av kompetensutveckling och 
fortbildning kan ta del av konferenser och kurser av olika slag på hemmaplan.  

 
• För bibliotekspersonal och studerande är det lokalerna och dess resurser som åsyftas i 

första hand ifråga om vad lärcentret utgör. För några studenter från andra kommuner 
är det enbart tele-bildstudion som är det centrala men utbyggnaden har fått de övriga 
att associera lärcentrum som en integrerad del av biblioteket med tekniken, den 
fysiska studiemiljön och den personliga servicen som viktiga fundament för att skapa 
ett lärcentrum som mötesplats. Det skulle också kunna utgöra bättre service i form av 
fler datatekniker som finns till hands när tele-bildöverföring eller datorer inte fungerar 
och större fikarum med kaffeautomat.  

 
• Det som skall erbjudas i ett lärcentrum överensstämmer mycket med det som framförs 

i den norska utvärderingen; det vill säga ändamålsenliga lokaler, teknik som gör det 
möjligt att ta del av föreläsningar och kursmaterial samt biblioteksservice. 
Bibliotekstjänsterna är i stort sett desamma som förut med skillnaden att åtaganden 
som fjärrlån, datasupport och kurslitteraturinköp ökat sedan lärcentret inrättades. På 
frågan om vem som skall bli erbjuden ett lärcentrum så är också aktörerna överens om 
att det bör inkludera fler grupper än bara distansstuderande. De studerande och 
bibliotekspersonalen är dock ganska försiktiga med att inte låta det ske på 
distansutbildningarnas bekostnad medan kommun och förvaltning gärna ser fler 
utbildningstagare i större utsträckning.  

 
Ser man på verksamheten mer ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt synsätt och 
behandlar den tredje frågeställningen så finns det både möjligheter och utmaningar som 
biblioteket ställs inför. 
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• Den här studien visar att biblioteket fått många nya organisatoriska uppgifter samtidigt 
som personalens roll som rådgivare utökas till att bli något av en medmänniska för 
studenterna, åtminstone de som bor inom kommunen. Det pedagogiska innehållet 
begränsar sig mest till studiebibliotekarien som med engagemang och kunskap hjälper 
studenter att tillägna sig den information de behöver. Det kan dock tyckas som att det 
mestadels rör sig om att leta rätt på böcker ur litteraturlistor som studenterna har med 
sig och att göra det möjligt att bedriva studier genom att agera tentavakter och ha 
flexibla arbetstider. Samtidigt som det verkar vara mindre utrymme till att lära ut 
informationssökning, informationsvärdering, databashantering och andra tjänster.     

 
• Med de skilda sätt att beskriva lärcentret som kommuntjänstemän, studenter och 

bibliotekspersonal ändå tycks göra och den mycket vaga målsättningen att lärcentret 
skall samverka med biblioteket skulle bibliotekspersonalens roll kunna vara tydligare 
då det i framtiden kan ställas nya behov hos aktörerna. Då biblioteket både tjänar som 
kulturell, folkbildande och studierelaterad mötesplats på orten, kan det bli en för stor 
belastning och svårdefinierbar roll att också vara ett regionalt center för företag, 
yrkesutbildningar och annan tänkbar kompetensutveckling som kommunala aktörer 
gärna vill se. Sett ur ett användarperspektiv så är bibliotekets roll i lärcentret 
diskutabel med den betydelsen att andra aktörer eller institutioner kanske skulle kunna 
förfoga över ett lärcentrum minst lika bra. Det exemplifieras genom att de inte får 
tillräckligt snabb service när överföringstekniken krånglar och bibliotekets mer 
traditionella uppgifter inte spelar någon större roll för dem i sin utbildning. Dessa 
åsikter framförs dock i hög grad av studerande från annan ort med tidigare 
erfarenheter av lärcentrastudier.    

  
Problematiken med bibliotekets framtida roll i samhället finner jag har blivit exemplifierat 
genom denna studie. Den traditionella rollen som folkbildare har på ett sätt fått ett uppsving i 
och med de nya sätten att kunna utbilda sig utan så stort beroende av tid, rum och studietakt. 
Med den nya synen på lärandet som livslångt och som mer och mer uppstår i olika former, så 
kan biblioteken också mycket väl komma att vara en betydelsefull aktör i det lokala och 
regionala kunskapssamhället som både inkluderar distansstuderande och företagare. Innan 
detta sker kan jag dock konstatera att det behövs mer forskning om hur de distansstuderande 
söker information vid olika alternativa studieplatser likt lärcentra och om det överhuvudtaget 
gör någon skillnad att det finns i ett bibliotek eller inte.                                            
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10. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att klargöra hur tre olika aktörsgrupper ser på sitt lärcentrum och vilken 
roll biblioteket spelade i denna verksamhet Ordet lärcentrum var för mig ett svårdefinierbart 
ord och litteratur kunde också visa på att det inte fanns någon allmänt accepterad betydelse. 
Då lärcentret är inhyst i en bibliotekslokal intresserar det mig också att undersöka aktörernas 
syn på bibliotekets roll i denna ganska icke-traditionella konstellation. Genom kvalitativa 
intervjuer med kommun och förvaltningstjänstemän, bibliotekspersonal och distansstuderande 
vill jag få svar på dessa frågeställningar: 
 

• Vilka associationer görs till ett lärcentrum idag och vad skulle det kunna utgöra enligt 
de tre olika aktörsgrupperna? 

 
• Vad tycker aktörsgrupperna skall erbjudas i ett lärcentrum? 

 
• Vilken är bibliotekets roll i lärcentret enligt aktörsgrupperna? 
 

Tidigare forskning som behandlas i kapitel två, tre och fyra, visar att folkbiblioteket fått en 
allt större grupp av studerande som använder sig av bibliotekets tjänster i form av 
studieplatser, litteratur och informationssökning. Konsekvenser av detta är exempelvis 
skapandet av studiebibliotekarier och samverkan med högskolor, Nätuniversitet och som i 
detta fall, lärcentrum och för att kunna undersöka lärcentrets betydelse och vilken roll 
biblioteket och dess personal har i denna verksamhet har jag använt mig av två olika teorier. 
Med Gunnar Grepperud och Terje Thomsens teori om lärcentrets tre uppdrag som mäklare, 
mötesplats och motor försökte jag att genom aktörernas svar komma fram till hur de olika 
aktörerna såg på lärcentret och vad det skulle kunna vara. Jag ville också undersöka 
bibliotekets roll, med tonvikt på personalen, genom att använda Carol Kuhlthaus modell om 
de olika yrkesroller som bibliotekarien kan ha.  
 
Under intervjuerna som genomfördes gruppvis med studenter och bibliotekspersonal och 
enskilt med kommun och förvaltning visade det sig att de gjorde olika associationer till 
lärcentret med skillnaden att kommuntjänstemännen såg mycket på verksamheten i begrepp 
och som en strategisk resurs medan bibliotek och studerande tänkte mycket på lokalerna. De 
var alla tämligen överens om att lärcentrets skall erbjuda en god studiemiljö, fungerande 
teknik och personlig service mycket i form av biblioteksassistans. Bibliotekariens roll är i 
regel fortfarande relativt traditionell med den skillnaden att flera arbetsmoment har ökat 
såsom fjärrlån och att se till så att datorer fungerar. Som kulturhus och studieplats blir det 
också många praktiska åtaganden som syftar till att göra det enkelt för besökaren genom att 
öppna upp för studerande när biblioteket hålls stängt för vanliga besökare och att de finns till 
hjälp som vakter när tentamen skall göras. Ett behov av att förtydliga bibliotekets roll kan ses 
som ett område där kommunen skulle behöva klarlägga vad det är som biblioteket egentligen 
skall bidra med och vilka användare som de skall välkomna som studerande vid lärcentret.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor (Kommun och förvaltning) 
 
Beskriv din uppgift inom kommunen. 
 
Vad är din relation till Lärcentrum Orust? 
 
Ordet lärcentrum kan ge många associationer. Vad är ett lärcentrum för dig? 
Begrepp, bibliotek, tele-bildstudion 
 
Uppfyller Lärcentrum Orust din vision om hur vill du att det ska vara utformat?   
 
Vad skall en distansstudent erbjudas på ett lärcentrum? Förbättringar? 
 
Är lärcentret bara till för distansstudenten?  
 
Motsvarar lokalerna de mål som ni har för lärcentret?  
Varför bibliotekslokal 
 
Vilka tjänster skall biblioteket bidra med i sammanhanget? 
 
Vilken roll har bibliotekarien i lärcentret? 
Pedagogisk? 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor (Bibliotekspersonal) 
 
Vad är har ni för uppgifter gentemot Lärcentrum Orust? 
 
Ordet lärcentrum kan ge många associationer. Vad är ett lärcentrum för er? 
Är lärcentrum= lokalen med telebildstudion, = hela biblioteket eller = något mer abstrakt?  
 
Uppfyller Lärcentrum Orust er vision om hur det ska vara utformat?   
Hur vill du att det skulle vara/framtiden? 
 
Vad skall en distansstudent erbjudas på ett lärcentrum? Förbättringar? 
Lokaler? 
Utrustning? 
Stöd? 
 
Är lärcentret bara till för distansstudenten?  
Framtiden? 
 
Motsvarar lokalerna de mål som ni har för lärcentret?  
Varför valdes bibliotek? 
 
Vilka tjänster skall biblioteket bidra med i sammanhanget? 
Vad skulle de kunna göra ytterligare? 
 
Ser ni bibliotekarien endast som ”bibliotekarie” eller skall han/hon ha andra uppgi fter och 
sysselsättningar?  
Pedagogisk roll? 
 
Är studenterna mer prioriterade? Jämför med tiden innan det kom ett lärcentrum? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor (studerande) 
 
Hur använder ni lärcentret? 
Fler utrymmen? 
 
Ordet lärcentrum kan ge många associationer. Vad är ett lärcentrum för er? 
Begrepp, biblioteket, telebildstudion? 
 
Uppfyller Lärcentrum Orust er vision om hur det ska vara utformat?   
 
Vad skall ni bli erbjudna för att det skall gå att studera här? Förbättringar? 
Lokaler  
Utrustning 
Stöd 
 
Skall det bara vara till för er? Ska andra ha tillgång till det? 
 
Vilka tjänster skall biblioteket bidra med i sammanhanget? 
Andra tjänster? 
 
Bibliotekariens roll? 
Pedagogisk? 
 
 
 
 
 
 
  
         
 
        
 
 


