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Abstract: The aim of this thesis is to investigate what distinguishes the views of staff at 
centres for learning as regards users’ motivation at centres for learning in public 
libraries. 
 
The following questions were asked: 
 

• How do staff at centres for learning view the users’ motivation to studies? 
 

• How do staff at centres for learning view causes for lack of motivation and 
obstacles for motivation to studies? 

 
• What methods do staff at centres for learning use to motivate potential users to 

studies and to market the learning centres?  
 

• What distinguishes these views of staff on users’ motivation at centres for 
learning in public libraries? 

 
The methods used in this study are: literature studies, qualitative interviews and 
questionnaires. Interviews and questionnaires were done with six employees at six 
centres for learning. The results were analysed and discussed from a sociocultural 
perspective of learning. 
 
The result reveals that there was a difference in how staff thought about motivation and 
if they said that they used marketing inside or outside the centres. The methods that 
staff said they used for motivation were word-of-mouth, information to target groups 
and the creation of social networks. The findings indicate that education in marketing 
may be useful for staff at centres for learning because it can increase the ability to create 
networks.  
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1 Inledning  

1.1 Val av ämne 
 
De delar av min studiebakgrund som gjorde mig intresserad av att skriva om lärcentra 
var den pedagogiska inriktningen på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet 
i Växjö. I programmet ingår nämligen 20 poäng bibliotekspedagogik, samt en 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som innebär att vi som studenter fick gå ut på 
fältet och söka svar på olika frågor. Vi studerade enligt problembaserat lärande (PBL), 
vilket bland annat innebar att vi fick ta stort ansvar för vårt eget kunskapsinhämtande 
och till stor del söka efter information självständigt.  
 
Denna pedagogiska inriktning på utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap 
speglar förändringar i utbildningsväsendet och på biblioteket. Bibliotekariens uppgifter 
har bland annat förändrats från att ha utfört sökningar åt användaren till att handleda 
användare så att de kan utföra sökningar på egen hand. Målet är ett mer självständigt 
kunskapsinhämtande och det är meningen att användaren ska bli mer ansvarig för sitt 
eget lärande. Att införa lärcentra på biblioteket är ett steg i denna riktning. Nu kan den 
vuxenstuderande, som är den aktuella användargruppen i denna uppsats, studera i sin 
egen takt och på sina egna villkor. Under tiden kan de få handledning av personalen på 
lärcentra.  
 
Att ta eget ansvar för sitt kunskapsinhämtande kan vara både inspirerande och kreativt, 
och det kan generera bättre självförtroende de gånger den studieovane lyckas med att 
skaffa relevant information. Men å andra sidan kan det stundtals vara tungt att hitta 
motivation till lärande. Det är bland annat frågan om hur personalen på lärcentra ser på 
användarens motivation till studier och brist på motivation för studier som är 
utgångspunkt för denna uppsats.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Kraven på kunskap blir högre ju mer vår kultur utvecklas. I vår tid räcker det inte längre 
att ett litet antal av befolkningen äger specifik kunskap. Vi har en avancerad teknik som 
medborgarna måste behärska för att kunna delta samhället. En viss nivå av utbildning 
krävs också för upprätthållandet av vårt demokratiska samhälle. Alla ska kunna ta del av 
information, för att ha möjlighet att ta ställning till samhälleliga frågor.1  
 
Lärcentra är ofta placerade på folkbibliotek. Folkbiblioteken har av tradition en 
pedagogisk roll samt en bildnings- och utbildningsfunktion.2  I och med att lärcentra blir 
en del av folkbiblioteket kommer skolans utbildningstänkande att ta mer plats i 
verksamheten.3 Detta innebär att folkbiblioteksmiljön ändras. Det högre antalet 
vuxenstuderande på biblioteken i och med lärcentra ställer högre krav på 
biblioteksmiljöns olika funktioner. Kraven kan vara att biblioteket ska vara en 

                                                 
1 Säljö 2000, s. 14. 
2 Gärdén m. fl. 2006, s. 21-22. 
3 Gärdén m. fl. 2006, s. 101. 
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mötesplats och att där ska finnas en god miljö för studier.4 Den nya studerandegruppen 
kan av bibliotekarierna uppfattas som tidskrävande och problematisk.5 Att anställa 
studiebibliotekarier till lärcentra är ett sätt att skaffa den kompetens som behövs för att 
möta de nya studerandegrupperna. Denna studiebibliotekarieroll är relativt ny och 
passar speciellt för lärcentra då den är till för att ta hand om de vuxenstuderande. En 
närmare förklaring vad rollen innebär följer i kapitel 2.2.4.6  
 
Folkbiblioteket har även en demokratisk roll som säger att alla ska kunna ta del av den 
service och information som erbjuds. Alla ska ha lika möjlighet att använda sig av 
bibliotek och lärcentra.7 Min erfarenhet av biblioteksverksamhet säger mig att de som 
själva tar kontakt med lärcentra ofta är de som är vana att studera eller är vana att 
komma till biblioteket. Det är då av vikt att marknadsföra lärcentrumet och att försöka 
nå ut och motivera så många som möjligt. Vad som motiverar en människa är olika, det 
kan vara individfaktorer och/eller sociala faktorer8. När den studieovane står inför valet 
om han eller hon ska utbilda sig eller inte så övervägs riskerna med detta och de 
problem som kan uppstå9. Det kan vara svårt för personalen på lärcentra när de ska 
motivera potentiella användare. För det första kan de studieovana vara svåra att nå 
eftersom de inte är vana biblioteksbesökare. För det andra kan det finnas hinder som 
står i vägen när vuxna ska motiveras, då de har mycket mer i bagaget än barn och 
ungdomar. De vuxenstuderande kan bära på negativa upplevelser av skolmiljöer och 
lärande. De kan även ha skapat en negativ bild av lärande från vad de hört av sin 
omgivning. Argumentet för att skapa lärcentra på just biblioteket är bland annat att det 
kan kännas tryggare för den studieovana att gå dit, då det inte är så förknippat med 
skolmiljön, som många kan ha en viss negativ erfarenhet av. För det tredje kan problem 
uppstå då personal med akademisk utbildning ska motivera personer som inte är 
akademiskt utbildade. Svårigheter kan uppstå då personalen ska relatera till den 
studieovanas behov och förstå hans eller hennes eventuella hinder för lärande, såsom 
rädslor inför misslyckande eller att de står utan stöd från sin omgivning.10  
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som kännetecknar personalens synsätt på 
användarnas motivation vid lärcentra på folkbibliotek. 
 

1.4 Frågeställningar  
 
1. Hur ser personal på lärcentra på motivation till studier hos besökare på lärcentrum? 
 
2. Hur ser personal på lärcentra på brist på motivation för studier hos besökare på 
lärcentrum?  
 
                                                 
4 Jannert 2001, s. 9. 
5 Gärden m. fl. 2006, s. 44. 
6 Jannert 2001, s. 3. 
7 Gärdén m. fl. 2006, s. 21-22. 
8 Jenner 2004, s. 41-43. 
9 Paldanius 2000, s. 77-83. 
10 Paldanius 2000, s. 77-83. 
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3. Vilka metoder säger sig personalen använda för att nå och motivera potentiella 
användare av lärcentra till studier och för att marknadsföra lärcentrumet? 
 
4. Vad kännetecknar personalens synsätt på användarnas motivation vid lärande på 
folkbibliotek? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
En avgränsning är att ämnet undersöks ur personalens synvinkel och inte ur 
användarens. Grunden till detta val var ett eget intresse av att undersöka 
studiebibliotekariers pedagogiska tänkande. En beskrivning av vad denna roll innebär 
kommer i kapitel 2.1.3.  Anledningen till att välja just studiebibliotekarier är att de är 
bibliotekarier som dagligen arbetar med vuxenstuderande, pedagogik och lärande.  
 
Denna uppsats är avgränsad på sådant sätt att den beskriver sex lärcentra som drivs i 
kommunal regi, för att ge en allmän bild av hur dess personal arbetar. Orsaken till att 
undersöka lärcentra är att det är en verksamhet som har vuxit de senaste åren. Det har 
även genererat studiebibliotekarien som en ny bibliotekarieroll och användargruppen 
studerande har ökat på biblioteket.11 Alla lärcentra utom ett i denna uppsats empiriska 
undersökning är placerade i kommunala folkbibliotek och är integrerad med den 
verksamheten. Det som inte ligger i ett bibliotek är med i undersökningen eftersom 
respondenten som intervjuades arbetade på två lärcentra, ett beläget på ett bibliotek och 
ett som fanns i en egen lokal. Anledningen till att även det sistnämnda togs med i 
undersökningen var att det pågick ett omfattande samarbete med folkbiblioteket, och för 
att intervjupersonens erfarenheter och tankar om lärcentra hade sitt ursprung i båda 
verksamheterna, det gick därmed inte att särskilja dem från varandra. I översikter, 
analys och sammanfattningar kommer termen lärcentra att användas då termen lärmiljö 
räknas in under lärcentrabegreppet (se definitioner nedan). I beskrivningar av 
existerande verksamheter kommer antingen lärcentra eller lärmiljöer användas, 
beroende på vilken benämning personalen själva använder.   
 
Den empiriska undersökningen har avgränsats till personalens syn på motivation och 
brist på motivation till studier hos användare av lärcentra, samt hur personalen säger sig 
marknadsföra sitt lärcentrum och vilka metoder de säger sig använda i detta arbete. (Se 
bilaga 1) 
 

1.6 Definitioner 
 
Motivation – Motivation kan komma ur att göra något som man anser är inspirerande 
och kreativt för sig själv. Motivation kan komma genom samarbete med andra 
människor och att andra ser det man gör och uppskattar det. Det kan vara svårt att finna 
motivation till studier på egen hand. Motivation är svårt att definiera då det kan tolkas 
på många olika sätt och jag är öppen för vad informanterna svarar angående ämnet. 
 
Brist på motivation – Brist på motivation till lärande kan ha många orsaker. Man kan 
bära på negativa upplevelser som man hört om eller varit med om av skolmiljöer och 
                                                 
11 Jannert 2001, s. 3. 
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lärande. Brist på motivation kan komma från att man känner rädsla inför misslyckande 
eller att man står utan stöd från sin omgivning. 
 
Lärcentra – För att mäta i vilken grad begreppet lärcentra används så gjordes en 
sökning på ordet ”lärcentra” i Google. Detta gav mer än 100 000 träffar och över 200 
000 träffar på ”lärcentrum”12. Detta pekar på att lärcentra i allra högsta grad är ett 
aktuellt och använt begrepp. 
 
Både webbplatsen ”www.larcentra.se” och Centrum för flexibelt lärande (CFL) har 
definierat vad ett lärcentrum är. CFL var en myndighet som bildades år 2002 och 
avvecklades 2008. Den var en sammanslagning av statens skolor för vuxna och 
distansutbildningsmyndigheten. (Distum). De arbetade bland annat med att främja 
utveckling av flexibelt lärande för vuxna.13  
 
CFLs definition av lärcentra beskriver vilken service lärcentra tillhandahåller:  
 

Det kan vara allt ifrån ett studierum med datorer och Internetuppkoppling till en 
virtuell mötesplats. Ofta är det kommunen som är huvudman för lärcentra. På 
lärcentra har man ofta tillgång till studier från grundvux till högskolenivå. Det 
finns också personal på lärcentra som kan hjälpa de studerande med olika frågor.14 

 
Webbplatsen ”www.larcentra.se” är en mötesplats för intresserade av lärcentra, och 
fungerar som samlingsplats för information om verksamheten. Deras definition av vad 
ett lärcentrum gör och vad som är dess funktion är att:  
 

Lärcentrum kartlägger behov av utbildning och kompetensutveckling på den lokala 
och regionala arbetsmarknaden samt hos individer. Behoven kanaliseras till olika 
utbildningsanordnare och lärcentrumet fungerar därmed som en mäklare av olika 
typer av utbildningar.  
 
I samspel med olika aktörer såsom arbetsförmedlingen, högskolor, näringsliv, 
Nätuniversitetet, lokala utbildningsanordnare och bibliotek försöker lärcentret 
tillgodose de regionala och lokala behoven av utbildning och bidrar på så sätt till 
utveckling och kompetensförsörjning.15 

 
Dessa två definitioner av lärcentra har fört med sig att en sammanfattande definition av 
begreppet gjordes: Ett lärcentrum ska ge stöd till den studerade i hans eller hennes 
lärande. Detta görs med att ge den lärande tillgång till lokaler eller virtuellt rum, genom 
att tillhandahålla tekniska hjälpmedel, material och personal som kan stödja den som 
ska lära, genom pedagogiskt stöd och socialt stöd. Lärcentra ska även fungera som 
samordnare av olika aktörer så som företag, organisationer eller föreningar.  
 

1.7 Dokument och litteratur 
 

                                                 
12 Google 2006-02-21, 2006. 
13 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006b. 
14 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006b. http://www.cfl.se/?sid=66  
15 Lärcentra.se 2006. http://www.xn--lrcentra-0za.se/mer.htm   
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1.7.1 Insamling av material 
 
Min första kontakt med en lärcentrumverksamhet var när kommunen år 1998 började 
utveckla ett lärcentrum i min hemort. Då detta sedan integrerades med biblioteket i byn 
fick det stor uppmärksamhet och blev en viktig tillgång för samverkan i bygden. 
Lärcentrumet inspirerade till uppbyggnaden av ett större lärcentrum med samordnande 
funktion inom kommunen. Med dessa två projekt väcktes mitt intresse som 
aktualiserades igen under min utbildning hösten 2003, då möjlighet gavs att genomföra 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett bibliotek i en storstad som hade ett 
lärcentrum. Där kom jag i kontakt med en studiebibliotekarie som just då var ledare för 
ett projekt, vars mål var att bygga upp ett lärcentrum.  
 
Begreppet studiebibliotekarie, se vidare 2.2.3, var nytt för mig och mitt intresse väcktes 
för att ta reda på vad detta innebar. Tillfället kom när det blev tid att välja ämne för 
uppsatsen, och jag valde då att undersöka lärmiljöer och lärcentraverksamhet. Ett urval 
av lärcentra och lärmiljöer gjordes, och sedan påbörjades insamlingen av material om 
dessa. Kontakt upprättades med den personal på lärcentra/lärmiljöer som valts ut för 
undersökningen. Sedan samlade jag in de styrdokument, mål och utvärderingar, samt de 
broschyrer, tidningsutklipp, styrelsemötesprotokoll och andra dokument, som fanns att 
tillgå. Även olika hemsidor från olika lärcentra har använts som informationskällor.  
 

1.7.2 Litteratursökning 
 
När det gäller litteraturstudierna så har tillvägagångssättet under 
informationssökningsprocessen haft en formell form av vetenskaplig kommunikation. 
Materialet har bestått av tidskriftsartiklar, böcker, rapporter/uppsatser samt elektroniska 
resurser16. Litteraturstudierna började med sökandet efter magisteruppsatser som var 
skrivna inom närbesläktade områden. Sedan användes dessa uppsatsers referenslistor till 
att få fram tips om relevant litteratur. Även kurslitteratur från pedagogikkurserna inom 
biblioteks- och informationsprogrammet gav en del relevant information. De metoder 
som användes i sökprocessen var den manuella och den datorbaserade sökningen17. Den 
manuella sökningen var det arbete som gjordes vid sökningar efter referenser i artiklar, 
uppsatser och i böcker. Den datorbaserade sökningen var den i referensdatabaser. 
Databaserna användes för sökning efter litteratur i ämnet var LIBRIS, LISA och ERIC. 
Sökorden: ”lärcentrum”, ”lärmiljö”, ”bibliotek”, ”vuxna”, ”studier”, ”lärande”, 
”pedagogik”, ”marknadsföring” och ”motivation” användes i olika kombinationer och 
med trunkering. Dessa sökord översattes sedan till engelska. Sökningar i Artikelsök och 
Mediearkivet användes för att finna artiklar i ämnet. De sistnämnda användes dock bara 
för att skaffa en första orientering. För att hitta forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapsområdet användes tidskriften Svensk biblioteksforskning. 
 
Sökningarna resulterade i en uppsjö av material, varav mycket var elektroniskt. En del 
av de författare som kom upp var redan kända eftersom jag kommit i kontakt med dem 
genom utbildningen. Genomsökningarna av magisteruppsatser och referenslitteratur i 
ämnet gjordes för att se vilka författare som användes mest. Huruvida en författare blivit 
använd av flera andra författare hjälpte till att bedöma trovärdigheten och relevansen.  

                                                 
16 Backman 1998, s. 148.  
17 Backman 1998, s. 149. 
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En metod som användes i litteratursökningen var ”bläddring”18. Metoden användes vid 
biblioteksbesök då sökningar på måfå skedde bland hyllorna, där böcker i ämnena 
pedagogik och biblioteks- informationsvetenskap fanns.  
 

1.8 Disposition 
 
Uppsatsen fortsätter efter denna inledning med kapitel två, som innehåller en bakgrund, 
samt en redovisning av den tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Det 
som tas upp i detta kapitel är en historiebakgrund av hur lärcentra utvecklats i Sverige. I 
denna del ges även en beskrivning av regeringens satsning på vuxnas lärande i form av 
Kunskapslyftet. Efter detta kommer forskning som behandlar olika aspekter av vuxnas 
lärande, så som forskning om Kunskapslyftet, rekrytering och motivation till studier, 
brist på motivation till lärande, metoder för motivering, marknadsföring samt forskning 
om lärmiljöer på bibliotek. I kapitel tre presenteras lärande och motivation ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Kapitel fyra innehåller information om hur datainsamling och 
metodval har genomförts. Här beskrivs hur intervjuer och enkäter har förberetts och 
genomförts. En diskussion förs efter detta om valet att använda kvalitativa intervjuer 
och enkäter. Sist i kapitlet kommer en diskussion om vilken metod som använts för att 
analysera det empiriska materialet. Resultatet av intervjuerna och enkäterna redovisas 
och analyseras i kapitel fem. Här finns en beskrivning av de lärcentra och lärmiljöer 
som valts ut för uppsatsen, samt en beskrivning av de personer som intervjuats och som 
har svarat på enkäter. I kapitel sex diskuteras analysen och denna kopplas till tidigare 
forskning, teori och annat material som tagits upp i uppsatsen. Analysen och det som 
tagits upp i kapitlet ”tidigare forskning”, diskuteras med utgångspunkt i det 
sociokulturella perspektivet. Efter detta följer några övriga iakttagelser som kommit 
fram ur intervjuerna och enkätsvaren och de slutsatser som kommit fram i uppsatsen 
redovisas. Sist i kapitel sex kommer en metod- och teoridiskussion. Slutligen i kapitel 
sju kommer en sammanfattning.  
 
 

                                                 
18 Backman 1998, s. 151-152. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
Det finns mycket lite forskning specifikt om lärcentra som fenomen. Detta kan bero på 
att konceptet är relativt nytt, och många av dessa centra fortfarande är i 
uppbyggnadsstadiet. Däremot finns det en del forskning om vuxnas lärande och om de 
vuxenstuderandes användning av folkbibliotek och vad detta innebär. När det gäller 
forskning om lärmiljöer finns det också mycket material, både sådant som handlar om 
miljöer i skolan och på arbetsplatsen, och specifikt på biblioteket som är den forskning 
som är intressant för denna undersökning. Det finns ett fåtal biblioteks- och 
informationsvetenskapliga magisteruppsatser från hela landet om lärcentra på bibliotek, 
men de har fokus på det livslånga lärandet.  
 
I detta kapitel ges först en beskrivning av lärcentra. Här presenteras dess historia och 
Kunskapslyftet eftersom detta projekt lade grunden för lärcentras uppkomst. Här 
presenteras sedan lärcentras funktion och utveckling. Forskning om biblioteket som 
lärmiljö och de förändringar som skett i och med ökningen av vuxenstuderande på 
folkbiblioteken följer härefter. Här beskrivs även studiebibliotekarien och vilka 
funktioner denna har liksom forskning om lärcentra på folkbibliotek. Slutligen 
introduceras forskning om motivation samt brist på motivation till studier.  
 

2.1 Lärcentra 
 

2.1.1 Historia 
 
Lärcentra är en verksamhet som vuxit markant de senaste åren. Orsaken är den satsning 
som gjordes på vuxnas lärande med Kunskapslyftet. I Statens offentliga utredningar 
(SOU) från 1999, Från kunskapslyftet till en strategi för livslångt lärande, sägs att det 
redan på 1980-talet diskuterades om ett kunskapslyft som ett verktyg för att höja 
utbildningsnivån hos det svenska folket. Men eftersom det rådde högkonjunktur vid den 
tiden blev detta inte aktuellt förrän på 1990-talet, då lågkonjunkturen med hög 
arbetslöshet och svag ekonomi satte fart på diskussionen igen.19 I en SOU från 1996, En 
strategi för kunskapslyft och livslångt lärande, presenterades den så kallade ”Persson-
planen” som kom från regeringen år 1995. Den innehöll Kunskapslyftet som en del i ett 
nationellt vuxenutbildningsinitiativ. Planen omfattade en femårsperiod och målet var att 
halvera arbetslösheten till år 2000.20 Arbetslösheten i Sverige var då hög och det 
konstaterades att denna främst var ett problem för dem med låg formell utbildning. 
Utbildningsnivån i Sverige var då överlag ganska låg och det fanns många som hade 
svårigheter med läsförståelsen, vilket skulle åtgärdas bland annat genom 
Kunskapslyftet.21  
 
Kunskapslyftet pågick mellan 1997 och 2002. Det bidrog till att en stor satsning gjordes 
på vuxnas lärande runt om i landet.22 Fil. Dr. Karin Lumsden Wass, verksam på 

                                                 
19 SOU 1999:141, s. 13. 
20 SOU 1996:27, s. 1-14. 
21 SOU 1996:27, s. 49. 
22 SOU 1999:141, s. 37. 
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institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, säger i sin artikel 
Om födelsen av en ny vuxenutbildningspolitik, att satsningen lade grunden för den 
vuxenutbildning vi har idag.23 Kunskapslyftet var främst riktat till dem som saknade 
grundskole- eller gymnasiekompetens eller var arbetslösa.24 Dessa individer skulle ges 
möjligheten till gymnasial och/eller akademisk utbildning för att komma ut på 
arbetsmarknaden. Satsningen skulle även ge kompetens att lära sig nya saker, att 
utvecklas som människa samt att bli delaktig i samhällsutvecklingen. I SOU (1999) 
beskrivs syftet med Kunskapslyftet på följande sätt: ”[…]att uppmuntra enskilda 
individer att tydliggöra sina förväntningar och kompetensbehov och att göra sina 
utbildningsval.”25. Det konstaterades i utredningen att vuxna har olika kunskapsbehov. 
Vuxenutbildningen ska vara individanpassad och lärandet ska vara flexibelt. Det 
”samlade lärandet” sägs innefatta all slags inlärning, både inom och utanför 
utbildningsväsendet. I utredningen hävdas även att vuxna har olika förutsättningar för 
lärande.26 Konstaterandet som görs i utredningen står i samklang med den förändring i 
utbildningsväsendet och samhället i stort som uttrycktes i inledningen. Kunskapslyftet 
är intressant då detta visar på de förändringar som skett.  
 
I SOU från 1999 diskuteras alternativa utbildningar genom Komvux eller olika 
studieförbund. Utredningen kommer fram till att det livslånga lärandet är mycket viktigt 
att satsa på. Till detta lärande räknas både det informella och det formella. 
Kunskapsinhämtande ska kunna ske på många olika sätt och i många olika miljöer, inte 
bara i formella sammanhang såsom i skolan. Många av de informella 
kunskapssituationerna så som arbete, vardagsliv och föreningsliv betonas som viktiga i 
processen det livslånga lärandet, vilket var målet för Kunskapslyftet.27  
 
I SOU från 1998, DUKOM Distansutbildningskommittén, konstaterades att lärcentrum 
är ”en i det närmaste nödvändig del i en god infrastruktur för det livslånga lärandet.”28 
Distansutbildningskommittén (DUKOM) ville främja distansutbildningen och hade en 
flexibel utbildning som vision. För att lyckas med detta föreslog DUKOM nya 
strukturer och regelsystem.29 Kommittén konstaterar att ambitionerna för lärcentra är 
olika beroende på placering och vilken funktion dessa har. DUKOM hävdar även att 
lärcentra spelade en betydande roll för distansstuderande, då de får tillgång till lokaler, 
teknik och personal med kunskap. Enligt DUKOM räknas lärcentra som en kommunal 
angelägenhet och lärcentra ses som en samordnande plats för lärande.30  
 
Som resultat av tidigare utredningar tillsattes en kommitté av riksdagen för att arbeta 
med Kunskapslyftet. Målet var att göra en satsning på ett kunskapslyft, 
ungdomsutbildning och livslångt lärande. Kommittén definierade i sin utredning 
Kunskapsbygget 2000 vuxenutbildning som:  
 

Utbildning för vuxna är all den utbildning en människa genomgår efter den 
utbildning upp till och med gymnasial nivå som barn/ungdomar genomgår i följd. 
Vuxenutbildning kan kompensera tidigare avbruten eller ej fullföljd 

                                                 
23 Larsson & Olsson 2006, s. 63. 
24 SOU 1999:39, s. 97. 
25 SOU 1999:141, s. 37. 
26 SOU 1999:141, s. 49-50. 
27 SOU 1999:141, s. 49-52. 
28 SOU 1998:84, s. 173. 
29 SOU 1998:84, s. 148. 
30 SOU 1998:84, s. 167 & 171-174. 
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ungdomsutbildning, komplettera och bygga på tidigare utbildning eller utgöras av 
utbildning inom ett helt nytt område.31  
 

Kunskapssamhället skulle enligt utredningen skapas med hjälp av vuxenutbildningen. 
Det är tänkt att de som genomgår vuxenutbildning ska motiveras till att vilja fortsätta 
lära sig. Meningen med detta är att den vuxenstuderande ska bli mer aktiv i sin vardag 
och sätta i gång ett informellt lärande. De kanske börjar läsa tidningen eller titta på nya 
tv-program, vanor ändras och ett lärande sker kontinuerligt. Det livslånga lärandet ska 
därmed stödjas. Vuxenutbildningen gör även att individen vill söka mer kunskap och att 
han eller hon får bättre självförtroende. Målet är hela tiden att individen ska utvecklas 
och utmanas.32  
 
Min sammantagna uppfattning av de SOU som beskrivits ovan är att det fanns en 
fokusering på livslångt lärande och en vilja att skapa ett kunskapssamhälle. Detta bidrog 
till att finansiella resurser satsades på vuxnas lärande och på institutioner som lärcentra 
som kan bedriva och stödja detta. Både idén om att lärcentra är viktigt och viljan att 
satsa ekonomiska medel på verksamheten fanns från staten. Lumsden Wass har i sin 
avhandling Vuxenutbildning i omvandling forskat om kommunerna och införandet av 
Kunskapslyftet. Hon belyser vuxenutbildningen ur ett kommunalt perspektiv och 
undersöker hur den har framställts, motiverats och argumenterats för. För att genomföra 
detta har hon använt sig av textanalys. Lumsden Wass har gjort en studie av 38 
kommuner och deras arbete de tre första åren av Kunskapslyftet. Hon för även en 
diskussion om den internationella arenan för vuxenutbildning. Lumsden Wass kommer 
fram till att det finns en ny och en gammal diskursordning. I den gamla var 
kommunerna ansvariga för att bedriva vuxenutbildning, men i den nya är kommunerna 
ansvariga att inrätta en infrastruktur för vuxnas lärande. Med detta senare anses att 
kommunerna fungerade mer som samordnare och uppdragsgivare än förut.33 Detta 
innebär även att kommunerna anpassar sig till rådande samhällsförhållanden och till 
ekonomiska förhållanden när det gäller vuxenutbildning.34 De lärcentra som undersöks i 
denna uppsats är kommunala och det betyder att även de har att rätta sig efter dessa 
förhållanden. Lumsden Wass undersökte utöver detta lärandediskursen och hur den har 
vuxit fram i och med Kunskapslyftet. Hon menar att i diskussionen om pedagogiska 
traditioner i utbildningen, saknas en diskussion om lärande i ett pedagogiskt samanhang. 
Detta har fört med sig att kommunerna inte har någon klar definition om vad de ska 
jobba efter när det gäller vuxnas lärande.35  
 

2.1.2 Lärcentras funktion och utveckling 
 
I avsnittet ovan gavs en definition av vad ett lärcentrum är och vad som är dess 
funktioner. I detta avsnitt kommer en djupare förklaring då det är viktigt att visa på hur 
lärcentra skiljer sig från annan utbildningsverksamhet. Till exempel har antalet lärcentra 
ökat på senare tid och det är heller inte allmänt känt vad ett lärcentrum är.  
 

                                                 
31 SOU 2000:28, s.18. 
32 SOU 1996:27, s.105-106. 
33 Lumsden Wass 2004, s. 166-167. 
34 Lumsden Wass 2004, s. 167-169. 
35 Lumsden Wass 2004, s, 164-166. 
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På lärcentra kan den studerande läsa både gymnasie- och högskolekurser. Det som 
skiljer lärcentra från gymnasieutbildning och högskoleutbildning är att upplägget på 
kurserna är annorlunda. Lärcentra arbetar med andra former, som till exempel 
videokonferenser, Internet och handledning. Kurserna är mer flexibla än på gymnasium 
och högskola, då den studerande kan välja mer utifrån egna behov. Det sker då en så 
kallad utdragen inlärning. Med detta menas att den studerande får studera i sin egen takt 
och har då möjlighet att ta till sig utbildningen bättre. Vad som ytterligare skiljer är att 
det på lärcentra kan finnas lokala studiegrupper. Här behöver det inte vara individer som 
studerar samma ämne utan det viktiga är att de kan träffas på hemorten samt att de kan 
stödja och hjälpa varandra i grupp.36  
 
Glesbygdsverket är en statlig myndighet som genomfört flera utredningar som har med 
lärcentra att göra. De har fått uppdraget av regeringen att rapportera om utvecklingen i 
glesbygds-, landsbygd- och skärgårdsområden.37 Glesbygdsverket genomförde 
utredningen Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001, Där det hävdas att lärcentra har 
stor betydelse för glesbygdens invånare när det gäller att få tillgång till högre 
utbildning.38 Glesbygdsverket gav år 2004 ut en uppföljning och fördjupning Lärcentra 
2003. Genom telefonintervjuer och enkäter konstaterades att antalet lärcentra har ökat 
markant från år 2001-2003. Glesbygdsverket tillfrågade 290 kommuner om de hade 
lärcentra och svaret blev att 248 av dessa hade lärcentra.39 Glesbygdsverket kom även 
fram till att 85% av kommunerna ansåg att deras lärcentra kan beskrivas med 
funktionerna mötesplats, mäklare och motor.40 Dessa funktioner beskrivs vidare i stycke 
3.1. På frågan om hur biblioteksfunktionerna var organiserade på lärcentra så hade 8% 
av lärcentra en biblioteksfilial på lärcentra och 11% hade en studiebibliotekarie som 
arbetade där. Vad en studiebibliotekarie är och vad de gör kommer att diskuteras i 
kapitel 2.3.5. Vidare svarade 21% av kommunerna att de var samlokaliserade med 
biblioteket. 24% hade uppkoppling mot bibliotekets nättjänster och 28 % hade tillgång 
till studiebibliotekarie på biblioteket.41 Glesbygdsverket kom genom undersökningen 
även fram till att det överlägset största hindret för att lärcentra skulle kunna utvecklas 
var ekonomiska hinder.42  
 
Glesbygdsverkets undersökning visade att 21 % av lärcentra var placerade i 
folkbibliotekens lokaler. Det är denna grupp som är aktuell i den min undersökning. Av 
de lärcentra i Glesbygdverkets undersökning som inte var samlokaliserade med 
folkbiblioteket hade flertalet kontakt med biblioteket och tillgång till dess resurser.  
 
Det finns några magisteruppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
som behandlar ämnet lärande på lärcentra. En av dessa är skriven av Staffan Rundberg 
och handlar om det livslånga lärandet på folkbiblioteken.43 Karin Gustavssons 
magisteruppsats handlar om folkbibliotek och lärcentra. Hon har behandlat ämnet med 
fokus på ett livslångt lärande perspektiv och hur lärcentra främjar detta lärande.44 Fastän 
det livslånga lärandet ligger till grund för lärcentraverksamheten, så fokuseras det inte 
                                                 
36 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
37 Glesbygdsverkets hemsida 2006. 
38 Glesbygdsverket 2002. 
39 Glesbygdsverket 2004, s. 6. 
40 Glesbygdsverket 2004, s. 8. 
41 Glesbygdsverket 2004, s. 27. 
42 Glesbygdsverket 2004, s. 40. 
43 Rundberg 2004. 
44 Gustavsson 2004. 
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på detta i min undersökning. Anledningen är att fenomenet redan behandlats i 
uppsatserna nämnda ovan. Mitt perspektiv är nytt då det ser på verksamheten ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Det är även intressant för personalen på lärcentra då 
verksamheten ökat i omfattning under senare år och behovet finns för mer litteratur i 
ämnet.  
 

2.2 Bibliotek som lärmiljö 
 
Folkbildning och lärande har alltid varit delar av bibliotekens uppgifter, men på senare 
tid har dessa delar vuxit rejält och förändrats. Detta innebär nya utmaningar för 
verksamheten som till exempel att skapa en bra och stimulerande lärandemiljö. 
Eftersom min undersökning handlar om lärcentra på bibliotek presenteras i följande 
stycke forskning om lärmiljön på bibliotek och hur folkbiblioteket har förändrats i och 
med lärcentras intåg i verksamheten.  
 

2.2.1 Folkbibliotekets förändring 
 
Angela Zetterlund och Joacim Hansson presenterade år 1997 i sin artikel 
Folkbibliotekens förändring, en genomgång av den tidigare forskning som gjorts främst 
i de skandinaviska länderna. De diskuterar även förändringar som folkbiblioteken har 
genomgått utifrån teoretiska utgångspunkter. Författarna skriver att det under slutet av 
1990-talet fördes en stor diskussion kring folkbibliotekens förändrade folkbildningsroll. 
Zetterlund och Hansson behandlar specifikt vuxenutbildning på bibliotek och urskiljer 
en omstrukturering bland kommunerna vilket medför att folkbiblioteken inte längre har 
den stabila trygghet de haft förut. Biblioteken ses nu som politiska organisationer, starkt 
beroende av den ekonomiska utvecklingen. Därmed får biblioteken ett större 
handlingsutrymme och söker samverkan med andra institutioner. Folkbiblioteken har 
svårt att hålla fast vid traditionella roller och satsar mer på att utveckla en kulturell och 
en social roll. Nya användargrupper som är mer målmedvetna och drivande är en följd 
av detta.45 En av dessa nya användargrupper är de för mitt arbete så viktiga 
vuxenstuderande. 
 
Den utveckling som Zetterlund och Hansson påvisar betyder bland annat utvecklandet 
av lärcentra samtidigt som vuxenstuderade blir en ökande grupp på biblioteket. I och 
med ökningen av vuxenstuderande på folkbiblioteket behöver personalen lära sig att 
möta denna grupp, särskilt eftersom denna grupp är mer målmedveten och drivande än 
andra. Enligt Zetterlund och Hansson kan detta att skapa problem. Det är här som jag 
tänker mig att lärcentra spelar en viktig roll, eftersom lärcentra med dess resurser så 
som lokal och personal kan tillgodose kraven från vuxenstuderande.  
 

2.2.1Biblioteket som mötesplats 
 
Åsa Hedemark har i sin artikel Mötet mellan folkbibliotek och användare, undersökt 
vilka normer som påverkar och vad som är utmärkande för mötet mellan folkbiblioteket 

                                                 
45 Zetterlund & Hansson 1997, s. 49-52 & 58-65. 
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och användaren. Hedemark menar att de normer och värderingar som ligger bakom och 
påverkar beteenden kommer ifrån de ramar och begränsningar som sätts av 
institutionerna vi är delaktiga i. I min empiriska undersökning har jag bland annat frågat 
personal på lärcentra hur de ser på vuxenstuderande. Enligt Hedemark är personalen 
påverkade av folkbibliotekets normer. Men hon säger även att det inom folkbiblioteket 
finns en delad syn på vilka normer och värderingar som institutionen rymmer. Dels 
nämner hon en folkbildningstradition som länge har påverkat verksamheten, dels finns 
det en marknadsekonomisk syn som kom till under 1980- och 1990- talen. Hedemark 
säger att bemötandet av användaren påverkas av hur personalen på biblioteket delar upp 
dessa i användarkategorier.46  
 
Att eleverna ökar kraven på folkbiblioteket undersöks av Helena Jannert som arbetar 
som studiebibliotekarie på Mariestads bibliotek. I hennes skrift Studiebibliotekarie –
tankar och idéer om en ny yrkesroll förklaras vad studiebibliotekarien har för 
arbetsuppgifter och vad denne har för betydelse för folkbiblioteksväsendet. Hon pekar 
på att det livslånga lärandet har blivit en viktig uppgift för folkbiblioteket. Skriften 
bygger på projektet BILL och dess fortsättningsprojekt EBILL vars syfte var att främja 
utveckling och användning av flexibel utbildning på distans. Projekten var en 
samverkan mellan ett flertal bibliotek som pågick mellan åren 2000 - 2001 och stöddes 
av Distansutbildningsmyndigheten, Distum. Ur projekten etablerades begreppet 
studiebibliotekarie och en ny yrkesbenämning var skapad.47 Jannert skriver att det är 
folkbiblioteket som måste anpassas individuellt efter de studerandes behov, annars 
söker de sig till andra institutioner. Författaren delar in behoven i tre delar: media, 
informationskompetens och biblioteksmiljö. Behoven är individuella för var och en av 
de studerande och varje verksamhet måste därmed vara flexibel och kunna erbjuda just 
ett flexibelt lärande. När det gäller biblioteksmiljön, som är det intressanta för min 
undersökning, menar Jannert att det flexibla lärandet ställer högre krav på fysiskt 
utrymme i biblioteket än förr. Jannert nämner tre saker som bör finnas på 
folkbiblioteket för att det ska vara en bra studiemiljö: det första är lokaler för 
undervisning, det andra är studieplatser, och det tredje är grupparbetsrum. Lokalerna 
ska vara utformade så att ett pedagogiskt arbetssätt kan bedrivas. Jannert betonar att 
folkbiblioteket ska vara en plats för möte bland annat för dem som studerar.48  
 
När de vuxenstuderande ställer så höga krav på både lokaler och personal på 
folkbiblioteket som Jannert uttrycker i sina texter, undrar jag hur reaktionen blir på 
folkbiblioteket? Är personalen redo att möta de vuxenstuderande och hur går 
studiebibliotekarien till väga för att möta gruppen? 
 

2.2.3 Studiebibliotekarien 
 
Kortfattat definierar Jannert en studiebibliotekarie så här: 
 

Det är en funktion med särskilt ansvar för vuxna studerande av olika kategorier. 
Studiebibliotekarien bedriver det utåtriktade kontaktarbetet med studerande, 
lärcentra, högskolor, andra utbildningsanordnare och bibliotek. 

                                                 
46 Hedemark 2005. 
47 Jannert 2001, s. 2-3. 
48 Jannert 2001, s. 4-10. 



 17 

Studiebibliotekarien samlar in kunskap om utbildningssituationen i kommunen och 
planlägger bibliotekets utbildningsstöd lokalt.49 
 

Jannert listar ett antal kunskaper som en studiebibliotekarie bör besitta. Det första är 
teoretiska pedagogiska kunskaper som behövs för en pedagogisk handledarroll och för 
att bedriva undervisning. Andra kunskaper som Jannert nämner är utbildning i 
webbproduktion och förmågan att göra analyser av omvärlden, för att ta reda på vilka 
aktörerna är inom utbildningsområdet, vilka kurser som finns och kunna uppfatta de 
studerandes behov. Studiebibliotekarien bör även ha förmågan att göra analyser av den 
egna verksamheten för att inventera vilka resurser som finns och hur dessa ska tas 
tillvara. Studiebibliotekarien bör även ha kunskap om hur han/hon ska bilda nätverk.50 
Jag tänker mig även att studiebibliotekarien har en viktig roll som länk mellan lärcentra 
och bibliotek och att informera bibliotekets personal om hur lärcentra kan hjälpa dem att 
ta hand om de studerande. Denna förmedlande roll tas inte upp av Jannert. 
  

2.2.4 Lärcentrum på folkbibliotek 
 
Enligt Jannert har idén om det livslånga lärandet fått stort genomslag i 
utbildningsväsendet vilket folkbiblioteken påverkas av, då dessa har en vikig roll inom 
folkbildningen. Jannert anser att det krävs en anpassning av folkbiblioteken till att 
innefatta distansstudier, flexibelt lärande och problembaserad undervisning.51. Denna 
innefattar skapandet av en lärmiljö i verksamheten och även införande av lärcentra på 
folkbiblioteket. När undervisning kommer in i biblioteksvärlden kan detta skapa 
konflikter när den utbildande rollen möter rollen som bildare.  
 
Jannerts text är från 1997 och ger en förförståelse av lärcentras uppbyggnad. En rapport 
publicerad år 2006 ger ett nutidsperspektiv. En forskargrupp från Högskolan i Borås 
bestående av Cecilia Gärdén, Anette Eliasson, Eva-Maria Flöög, Christina Persson och 
Angela Zetterlund, har undersökt skapandet av lärmiljöer och lärcentra på folkbibliotek. 
De har i tre års tid följt arbetet med sex utvecklingsprojekt som år 2002 fick stöd från 
Statens kulturråd för att utveckla vuxnas lärande på folkbibliotek.52 Arbetet resulterade i 
rapporten Folkbibliotek och vuxnas lärande där författarna beskriver projekten och 
analyserar det material i form av dokument, intervjuer, enkäter och observationer de 
samlat in under projektperioden. Författarna är alla verksamma lärare/doktorander vid 
institutionen för informations- och biblioteksvetenskap på högskolan i Borås.  
Angående folkbibliotekets roll så konstateras att det finns en tradition av att fungera 
som stöd för människor i utbildning. Denna roll kallas för folkbibliotekets pedagogiska 
eller utbildningsrelaterande roll.53 Projekten har medfört ökad kunskap om vuxnas 
lärande och liksom många andra positiva effekter och erfarenheter. Men även en del 
problem kom fram. Bland annat upptäcktes att folkbiblioteken såg på de 
vuxenstuderande som ett problem, då vuxenstuderandegruppen är tidskrävande och 
problematisk.54 Gärdén med flera konstaterar att denna syn idag blivit mer positiv. 
Författarna diskuterar problematiken med vuxenstuderande på folkbibliotek och om 

                                                 
49 Jannert 2001, s. 3. 
50 Jannert 2001, s. 10-15. 
51 Jannert 2001, s. 2. 
52 Gärdén m. fl. 2006. 
53 Gärdén m. fl. 2006, s. 21. 
54 Gärdén m. fl. 2006, s. 44. 
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detta ska vara en institution för folkbildning eller utbildning. Av tradition har biblioteket 
haft en identitet som stödjare för människor i utbildning, vilket varit ett accepterat mål 
för folkbiblioteksverksamheten. Men denna roll har varierat över tid. Åsikterna går isär 
både när det gäller hur mycket tid och resurser som ska satsas samt vilka behov 
människor som håller på att utbilda sig har. Det är här som författarna menar att det 
skapas en konflikt mellan rollerna folkbildning och utbildning.55  Författarna hävdar att 
fokus i och med ökningen av antalet vuxenstuderande på folkbiblioteket har förskjutits 
från att biblioteket ser sig själva som förespråkare för folkbildare till att även se sig som 
utbildare.56 Här kommer problemet med synen på vuxenstuderande som krävande och 
komplicerade in. Enligt författarna går förändringen trögt och måste få ta sin tid då 
attitydförändringar tar lång tid och oftast sker successivt.57 Som lösning föreslår 
författarna att nya arbetssätt anpassas till det traditionella sättet att arbeta på 
folkbiblioteket.58 De ser även att de nya arbetsmetoderna integreras med de traditionella 
eftersom det finns en oro att traditionella användargrupper så som barngruppen blir 
lidande av den nya gruppen vuxenstuderande som tar mycket tid och plats.59 
 

2.2.5 Lärande på lärcentra 
 
Lars Egeland är bibliotekarie och arbetar för ABM-utvikling i Norge. Han hävdar i sin 
skrift Det handlar om learning, att folkbiblioteken har en tradition av folkbildning. 
Enligt författaren nämns lärande mycket sällan i bibliotekssammanhang, men har alltid 
funnits där särskilt inom folkbiblioteksverksamheten. I och med utvecklingen av 
lärcentra har lärande börjat diskuteras.60  Egelands forskning har mest relevans för 
högskole- och universitets bibliotek men han skriver att skillnaden mellan dessa och 
folkbiblioteket inte är stor och att även folkbiblioteket och lärcentra inom denna 
verksamhet är relevant.61  
 
Egeland har studerat olika sorters bibliotek ur ett historiskt perspektiv och menar att 
folkbiblioteken alltid har haft ett starkare pedagogiskt uppdrag än både skol- och 
universitetsbiblioteken. Skälet är att folkbiblioteken stått för ett alternativ till den 
formella utbildningen i skolan. Pedagogiskt har det skilt sig genom att inlärningen sker 
på eget bevåg av den som ska lära. Det finns även en tanke att lärande kan ske i många 
olika former. Folkbiblioteken har till exempel uppmuntrat till lärande genom kulturella 
upplevelser.62 Egeland påstår att folkbiblioteken har haft en stor betydelse för lärandet. 
Folkbiblioteket har en tro på att människor själva fritt kan tillägna sig kunskap, 
folkbiblioteket vill därmed skapa en fri tillgång till kunskap. Biblioteket är speciellt då 
det är styrt av den som lär och dennes vilja och önskemål. Egeland menar att det är 
denna syn som gjort att biblioteken i allmänhet har letts in på en pedagogisk bana.63 
 

                                                 
55 Gärdén m. fl. 2006, s. 21 & 53. 
56 Gärdén m. fl. 2006, s. 101. 
57 Gärdén m. fl. 2006, s. 80 & 100-101. 
58 Gärdén m. fl. 2006, s. 85. 
59 Gärdén m. fl. 2006, s. 89. 
60 Egeland 2004, s. 56. 
61 Egeland 2004, s. 48. 
62 Egeland 2004, s. 56. 
63 Egeland 2004, s. 14. 
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Egeland vill att biblioteken ska ha mer fokus på lärande och på det utbyte av lärande 
som kan uppnås när biblioteket används. Han vill även peka på biblioteket som stöd för 
informellt lärande som stöttar upp det formella lärandet. Han efterfrågar också ett bättre 
samarbete mellan biblioteket och utbildningsinstitutioner.64 
 
Vidare hävdar Egeland att bibliotekariens roll är att hjälpa brukaren att navigera bland 
information istället för att endast leverera. Fokus ligger nu på att den information någon 
söker inte kan skiljas från den sociala omgivning sökaren befinner sig i. Denna riktning 
menar Egeland pekar i sociokulturell riktning.65 
 
Egeland menar att biblioteket bör trycka på värden som demokrati och utbildning och ta 
avstånd ifrån elitism. Biblioteken bör ses och bedömas utifrån sitt bidrag till lärande och 
inte genom sitt bidrag som kanal för spridning av information. Egeland säger att 
lärcentra kanske representerar ett paradigmskifte för biblioteken då de fört fokus till 
lärande; från bilden av biblioteket som leverantör av information till en stödjare för 
studenters lärandeprocess.66 
 

2.6 Sammanfattning av kapitel 2 
 
Av det föregående kan konstateras att antalet lärcentra har vuxit markant de senare åren. 
Bakgrunden till uppkomsten av lärcentra var att regeringen fokuserat på det livslånga 
lärandet och en vilja att skapa ett kunskapssamhälle. Tanken med lärcentra är att de ska 
bedriva en vuxenutbildning som är flexibel. Vidare konstaterades att folkbiblioteket har 
genomgått en förändring de senaste åren, från en fokusering på bildning till en 
utveckling av utbildningsrollen. Detta har samspelat med att användargruppen 
vuxenstuderande har ökat på folkbiblioteket. Denna grupp är krävande och personalen 
på folkbiblioteken tenderar att se den som problematisk. Lärcentra och 
studiebibliotekarier behövs för att tillgodose den vuxenstuderande gruppens behov. Det 
konstateras att bibliotekets roll är att hjälpa användaren att söka information. Denna 
information kan inte skiljas från den sociala omgivningen. Lärande kan ske både 
formellt och informellt, såsom genom kulturella upplevelser. På lärcentra kan lärande 
ske i många olika former. Sociala faktorer påverkar motivationsprocessen och är med i 
alla dess delar  

                                                 
64 Egeland 2004, s. 50. 
65 Egeland 2004, s. 16-19. 
66 Egeland 2004, s. 50 & 57. 
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3 Teori-ram 
 
I det följande presenteras det sociokulturella perspektivet vilket kommer att användas 
för att belysa det emiriska materialet. 
 

3.1 Teorier om lärcentras funktioner 
 
De tre funktionerna mötesplats, mäklare och motor som nämns i Glesbygdsverkets 
undersökning från stycke 2.1.2 härstammar ifrån professor Gunnar Grepperud och 
högskolelektor Terje Thomsen, båda verksamma vid Norgesuniversitetet i Oslo. De har 
forskat om lärcentra och presenterar de tre funktionerna. Nationellt centrum för flexibelt 
lärande (CFL) har tolkat vad Grepperud och Thomsen menar med sina funktioner: 
 
- Mötesplats 
Här fungerar lärcentra som en plats där studenter kan mötas. Denna plats kan existera 
fysiskt eller virtuellt. I dessa miljöer sker då ett möte studenter emellan, eller så möts 
studenter och handledare, lärare, vägledare eller andra resurspersoner.67  
 
- Mäklare  
Lärcentra har en mäklarroll då de fungerar som en kartläggare av de behov som finns i 
samhället. Det sker en övervakning av vad som händer på arbetsmarknaden, samt vilket 
behov av utbildningskompetens som efterfrågas. Lärcentra urskiljer även vilka behov av 
utbildning som eleverna önskar och behöver.68  
 
- Motor  
Verksamheten i ett lärcentrum fungerar i samverkan med många andra aktörer, så som 
biblioteket och arbetsförmedlingen. Dessa utvecklar mål tillsammans och planerar för 
vuxnas lärande. Lärcentra har då en motorfunktion som driver och för samman skilda 
aktörer.69 
 

3.2 Teorier om metoder att nå målgruppen 
 
Eftersom min uppsats handlar om vuxenstuderande och då många av dessa är 
studieovana kan arbetet att nå denna grupp vara svårt. De lärcentra som undersöks är 
placerade på bibliotek och mitt antagande är att studieovana ofta inte är vana 
biblioteksbesökare, då studier förknippas med litteratur. Detta betyder att gruppen inte 
självmant kommer i kontakt med lärcentra eller bibliotek. Personalen behöver då gå 
utanför bibliotekets lokaler för att nå denna målgrupp och informera dem om att 
lärcentra finns. De kan då använda sig av flera olika metoder.  
 

                                                 
67 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
68 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
69 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
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3.2.1 Word-of-mouth 
 
Word-of-mouth och buzz är en av de metoder man som personal kan använda sig av för 
att marknadsföra sitt lärcentrum. Dr. Paul Marsden, verksam vid London School of 
Economics, är en av redaktörerna till boken Connected marketing, där 17 akademiker 
och konsulter har skrivit bland annat av word-of-mouth. Marsdens definition om word-
of-mouth lyder: ”The promotion of a company or its products and services through an 
initiative conceived and designed to get people talking positively about that company, 
product or service.”70 Buzz definierar han på samma sätt förutom att detta även 
innefattar att media så som tv och radio talar positivt om produkten eller servicen.71 
 
Organisationen Word-of-mouth marketing association är ett intresseorgan som arbetar 
för att sprida och informera om word-of-mouth som marknadsföringsmetod.72 De har 
bland annat tagit fram riktlinjer för word-of-mouth marknadsföring på Internet. 
Marknadsföring genom metoden är enligt organisationen mycket effektiv när det gäller 
spridning av information. Word-of-mouth går till så att personer emellan ger personliga 
rekommendationer för ting så som produkter eller service. Metoden har stor 
genomslagskraft eftersom mottagaren av informationen har lättare att finna 
informationen trovärdig då det är lättare att tro på någon bekant person. Individen tror 
inte tror att den som informerar har ett eget intresse, så som ofta är fallet med formell 
informationsspridning. Lyckad word-of-mouth går inte enbart från en person till en 
annan utan sprids kollektivt och från grupp till grupp.73 Emanuel Rosen var ”vice 
president” för marknadsföringen av företaget Niles softeware innan han började han 
forska om marknadsföring genom word-of-mouth och buzz metoden, Rosen definierar 
word-of-mouth och buzz som de sammanlagda kommentarerna sagda om en produkt av 
ett antal personer vid en, vilken som helst, given tidpunkt74.  
 
De Sáez har forskat om marknadsföring av bibliotek. Hon skriver om ett antal koncept 
och strategier som personal på biblioteken kan använda sig av i marknadsföringsarbetet. 
Författaren behandlar emellertid inte marknadsföring genom muntliga metoder. Det gör 
däremot Terry Kendrick som arbetar som strategisk marknadsföringsplaneringskonsult. 
Han har liksom De Sáez gjort upp planer för folkbibliotek att använda i 
marknadsföringsarbetet. Han presenterar sina planer i boken Developing strategic 
marketing plans that really work. Där skriver han bland annat om buzz som metod för 
marknadsföring och hävdar att biblioteken genom att skapa ett positivt buzz kan sprida 
information mycket effektivt. Ett exempel är om biblioteket anordnar ett evenemang där 
det inte kommer så mycket folk så gör det inte så mycket. Så länge evenemanget var bra 
och de som kom blev nöjda får biblioteket ändå bra marknadsföring eftersom besökarna 
berättar hur bra det var och ryktet sprids genom buzz-metoden.75 
 
Spridningen av word-of-mouth och buzz är av intresse för min undersökning då detta 
sker genom sociala nätverk. Skapandet av nätverk är en av metoderna som personalen 
kan använda sig av för att marknadsföra lärcentra.76 Enligt Rosen borde företagen för att 

                                                 
70 Kirby & Marsden 2006, Introduction and summary. 
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72 Word-of-mouth marketing association 2006. 
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lyckas med sin marknadsföring, förstå hur viktiga nätverken är för spridningen av deras 
produkter. De borde börja marknadsföra till hela nätverk av kunder istället för att 
marknadsföra till enskilda individer. Rosen listar tre argument för att företag ska 
tillskriva buzz en mer betydelsefull funktion. För det första så är det mycket svårt att nå 
fram med information till kunder, eftersom det finns så mycket information i samhället. 
Kunderna har också utvecklat en förmåga att sortera bort mycket av den reklam de 
utsätts för. Däremot lyssnar de fortfarande till sina vänner. För det andra så är kunder 
skeptiska mot produktinformation, och tror ofta inte att den är trovärdig. Det tredje 
argumentet är att kunderna pratar med varandra via många olika kanaler. Till exempel 
så har Internet blivit ett nytt stort diskussionsforum.77 
 

3.3 Teorier om motivation  
 
Personalen på lärcentra har en viktig uppgift i att motivera användare till studier. Detta 
är svårt eftersom motivation är något mycket individuellt och har bland annat att göra 
med vilka erfarenheter den studerande har78. Eftersom min undersökning går ut på att få 
en bild av hur personalen på lärcentra ser på motivation till studier kommer här att 
presenteras hur forskare ser på vad det är som motiverar till studier. Begreppet 
motivation är dock svårdefinierat att fånga in i dess helhet i en teori. Professor Håkan 
Jenner, verksam vid pedagogiska institutionen vid Växjö universitet, ger en bild av den 
forskning som behandlat motivation. Han fann tre samverkande faktorer som motivation 
består av. Den första i en motivationsprocess är en drivkraft som sätts igång av en inre 
faktor. Men drivkraften kan inte verka ensam utan det måste även finnas ett mål. 
Målsträvan är den andra faktorn. Den studerandes mål kan vara yttre och/eller inre. 
Yttre kan till exempel vara pengar eller andra människors uppskattning. Inre kan vara 
självförverkligande. Den tredje faktorn är en växelverkan mellan de två andra 
faktorerna, drivkraften och målen. En person drivs av behov, önskningar och/eller av 
förväntningar som sätter igång handlingar eller beteenden mot specifika mål. Beroende 
av om målen uppnås eller inte, blir resultatet antingen en modifiering eller en 
förstärkning av drivkraften. Jenner anser att motivationsprocessen påverkas av 
individfaktorer och av sociala faktorer. Dessa två faktorer har en inverkan i processens 
alla delar. Individfaktorer är personlighetsdrag såsom värderingar och tidigare 
upplevelser. Sociala faktorer är att vi påverkas av relationer och roller såsom andras 
förväntningar.79 
 
En annan teori om vad som motiverar en individ är att han eller hon styrs av behov. 
Abraham H. Maslow, forskare i psykologi, formade en ny syn på människans natur. 
Han ansåg bland annat att motivation är något som finns inne i människan. I hans bok 
Motivation and personality hävdas att människor motiveras av behov som är hierarkiskt 
ordnade, vilket han illustrerat i en behovspyramid. 80  Pyramiden består fem nivåer. 
Nivå ett och två i pyramidens bas består av grundläggande fysiologiska behov så som 
sömn, mat och sex. Det är dessa behov som en människa först strävar efter att 
tillfredställa. Inte förrän individen har tillfredställt de lägre behoven i pyramiden så kan 
han/hon gå vidare och fortsätta till högre behovsnivåer. Nivå tre och fyra är 
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psykologiska behov. De kan till exempel vara kärlek, trygghet och tillhörighet. Nivå fem 
i pyramiden är de självförverkligande behoven så som att vilja ha ett kreativt liv och ett 
meningsfullt arbete, samt att vara nyfiken.81 I boken Marketing concepts for libraries 
and information services behandlar Eileen Elliott De Sáez ämnet marknadsföring ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. De Sáez, f.d. lektor vid University 
of Northumbria i Newcastle, skriver om hur bibliotekspersonal kan marknadsföra sitt 
bibliotek och hon presenterar olika marknadsföringskoncept för läsaren. De Sáez anser 
att bibliotekarien kan ha användning av Maslows behovspyramid eftersom den går att 
applicera på användarna, för att förstå vilka behov de har. Men pyramiden är även 
applicerbar på personalen på biblioteket då även de har samma behov.82 Jag tänker här 
att behovspyramiden även är applicerbar på lärcentras användare då personalen ska 
kartlägga användarnas behov då de ska anpassa lärcentra och motivera användarna till 
studier.   
 

3.4 Brist på motivation till studier 
 
Jenners tre motiverande faktorer: drivkraft, målsträvan och samverkan mellan dess två 
behövs för att motivationen ska ta fart. Om faktorerna saknas så blir individen inte 
motiverad till studier. Motivationsprocessen är komplicerad och det är många faktorer 
som ska spela in och samverka. I min uppsats kommer bland annat brist på motivation 
till studier att undersökas. I detta sammanhang kan man fråga sig vad det till exempel 
finns för hinder i vägen för att motivationen ska ta fart? För att förstå blockering/hinder 
till studier har tankar från Jenner och Sam Paldanius, som är verksam vid Linköpings 
universitet, använts. Den senare är intressant eftersom han är en av de forskare som har 
tittat på vilka anledningar som finns för att inte studera.  
 
Glesbygdsverket myntade i sin undersökning ”tillgänglighetsbegreppet” i samband med 
lärcentra. Med detta menade de att lärcentra gör gymnasial och/eller akademisk 
utbildning tillgänglig för de människor som upplever hinder för utbildning. Hindren kan 
vara sociala, ekonomiska eller geografiska.83 Med ekonomiska hinder avses de 
ekonomiska och finansiella hinder som finns i lärcentraverksamheten84. Med 
geografiska hinder menas det avstånd som finns mellan hemorten och 
gymnasiet/högskolan85. Glesbygdsverket ser här lärcentra som en lösning för dem som 
upplever hinder för utbildning. Paldanius har i sin avhandling Kunskapslyftet -till vilken 
nytta då? fördjupat sig och tittat närmare på hinder som kan stå ivägen för studier.86 
Han går djupare in i ämnet än Glesbygdsverket och säger att riksdagen inte ser till dem 
som inte vill studera och att lärcentra och/eller Kunskapslyftet knappast räcker för att 
komma över alla hinder.  
 

3.5 Sociokulturellt perspektiv 
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Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, skriver i sin bok Lärande 
i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv om det sociokulturella lärandet. Säljö studerar 
hur kunskaper i vårt samhälle återskapas.87  Författaren utgår ifrån att kunskap byggs i 
en social och kulturell kontext; i ett sammanhang där individen aktivt skapar mening 
tillsammans med andra människor. Det sociokulturella perspektivet tar upp sättet på 
vilket människan lär i kommunikativa samspel med sin omgivning där handlingar och 
kunskaper relateras till sammanhang och verksamheter.88 Här görs inte någon stark 
skillnad mellan teori och praktik, eller mellan språk och handling. Mänskliga handlingar 
är en kombination av intellektuell och manuell verksamhet.89 
 

3.5.1 Lärande och motivation genom en kulturell kontext 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet så handlar människors lärande om mer än 
individen och det biologiska, det innefattar även vår omgivning och kultur.90 Säljö 
definierar kultur på följande vis: ”den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och 
andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden”91 Kultur är ett 
samlingsnamn på de resurser som finns hos individen, i sociala interaktioner och i den 
materiella omvärlden. Kultur är även det som finns mellan människorna och deras 
omvärld. Människan använder intellektuella och fysiska verktyg eller redskap.92 Dessa 
redskap tar vi hjälp av och samspelar med för att utvecklas och lära som människor.93  
 
Olga Dysthe, professor i språkvetenskap vid universitetet i Bergen, anger två skäl till 
motivation till lärande, det första är att motivation kommer av förväntningar från det 
samhälle och den kultur vi befinner oss i. Det andra är att en situation och en lämiljö 
motiverar. Dysthe skriver att kunskap alltid är situerad, med detta menar hon att den är 
beroende av den kulturella kontexten.94 
 
Vi hanterar situationer och löser problem genom att utnyttja fysiska och intellektuella 
redskap. Exempel på ett intellektuellt redskap är språket. Fysiska redskap är mänskliga 
funktioner och kompetenser som till exempel miniräknaren och kalendern. Dessa 
fysiska redskap kallas artefakter.95 
 
De fysiska och intellektuella redskapen medierar verkligheten för oss. Mediering är ett 
centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och innebär att vi inte står i 
direkt, omedelbar eller otolkad kontakt med vår omvärld. Människor använder med 
andra ord redskap i kontakten med omvärlden. När redskapen finns emellan omvärlden 
och människorna kallas det mediering. Hela vår föreställningsvärld är därför påverkad 
av kulturen och redskapen.96  
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Språket är det viktigaste medierande redskapet som vi människor använder.97 Säljö 
skriver om vikten av språk i en lärandeprocess. Han menar att som människa kan vi inte 
agera helt ensamma, allt vi gör är en effekt av ett socialt samspel. Vårt språk är centralt 
för vårt lärande då vi använder detta för att kommunicera med omvärlden.98 Även 
Dysthe framhåller betydelsen av språk, både muntligt och skriftligt, för lärandet.99 
Dysthe ser på kunskap som något som individen bygger upp i ett muntligt och skriftligt 
samspel med andra. Dysthe talar om det sociala samspelet som viktigt för lärande.100  
 
Allt hänger ihop då våra tankar och hur vi föreställer oss vår omvärld är präglade av vår 
kultur och redskapen vi använder oss av. Enligt det sociokulturella perspektivet kan vi 
således inte studera en av dessa ting för sig eftersom allt påverkas av varandra. Vi 
människor agerar i sociala praktiker och använder artefakter.101 
 
I varje kultur pågår ett återskapande av kunskaper. Vi vill försäkra oss att de fysiska och 
teoretiska kunskaperna förs vidare till kommande generationer. Denna kunskap 
förmedlar vi genom kommunikation. Vi skapar miljöer för kunskapsförmedling och i 
takt med att samhället växer skapas behov av mer komplicerad kunskapsförmedling. 
Säljö skiljer på den primära och den sekundära socialisationen. Den primära finns inom 
en mindre verksamhet så som i familjen. Inom denna lär man sig efter sina erfarenheter 
och det finns en koppling till ens eget liv. Den sekundära socialisationen är lärande i 
institutionaliserade miljöer. Skolmiljön är en av dessa. Lärandet i skolan är skild från 
vår vardagliga verksamhet. Denna dekontextualisering av lärande kan skapa många 
problem att lära.102  
 
Vi människor lär i många olika miljöer, inte bara i skolan. Det informella vardagliga 
lärandet hänger samman med det formella lärandet i skolan. Det informella lärandet och 
det formella har lika värde. Vi lär oss när vi interagerar med andra människor. Samtalet 
vid middagsbordet kan ge oss redskap som vi använder i en framtida situation för att få 
kunskap om något.103 Denna diskussion om det informella och det formella lärandet har 
tidigare diskuterats i uppsatsen då det uttrycktes att kunskapsinhämtande ska kunna ske 
på många olika sätt och i många olika miljöer, inte bara i formella sammanhang såsom i 
skolan. 104 Det som är viktigt i en lärmiljö enligt Dysthe är en balans mellan det 
individuella och det sociala.105 
 
Kunskaper är något vi människor använder i vårt handlande, då vi använder kunskapen 
till att hitta ett problem, förstå det och reda ut det. I formaliserade utbildningssituationer 
så som i skolan, finns ofta färdiga problem men en lösning. Enligt det sociokulturella 
perspektivet varierar det som är en relevant lösning av ett problem därför att problemet 
ses och förstås på olika sätt av olika människor. Varje användning av kunskap är enligt 
perspektivet en kreativ och skapande process. En persons handlande och det den säger 

                                                 
97 Säljö 2000, s. 82. 
98 Säljö 2000, s. 66-67. 
99 Dysthe 1996, s. 5-7. 
100 Dysthe 1996, s. 46-52. 
101 Säljö 2000, s. 81. 
102 Säljö 2000, s. 38-41. 
103 Säljö 2000, s.12-13. 
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är alltid relativ till en kontext. Eftersom nya situationer och samanhang kommer upp 
hela tiden. Individer återskapar och förnyar hela tiden sociokulturella mönster. 106 
 

3.5.2 Individuellt lärande och kollektivt lärande 
 
Säljö använder det sociokulturella som beskrivningsnivå för att undersöka lärande. 
Lärande kan finnas på individuell nivå eller på kollektiv nivå. Med det kollektiva 
lärandet avser Säljö sådant som sker inom föreningar, företag, organisationer och 
samhällen.107 Det individuella lärandet har som grund att människan som art är läraktig 
och inte kan undvika att lära sig saker. Säljö säger att vi hela tiden samlar på oss 
erfarenheter som vi sedan har förmågan att använda oss av för att lära oss saker. 108 
 
Lärande finns hos alla men det ser olika ut beroende på vilka situationer vi är med om 
och vilka erfarenheter vi har med oss.  Säljö skriver att alla utvecklar sin egen expertis 
genom lärprocesser. Dessa processer sker på olika sätt och oberoende av om individen 
går i skolan eller inte. Vad som gör att en del lärprocesser motiverar somliga beror på 
det sociala och kulturella sammanhanget.109 Enligt Dysthe ser man genom det 
sociokulturella perspektivet till sociala sammanhang och de förväntningar som finns på 
den som ska lära som motiverande. Samhället och kulturen spelar här en stor roll i 
motivationsarbetet. Viljan att lära ligger i att vi känner att det vi gör är meningsfullt och 
att andra visar oss uppskattning.110 Enligt Dysthe ska en lärmiljö motivera till ett aktivt 
deltagande och att göra att den som ska lära känner sig uppskattad. Den som lär ska 
känna att den kan något och att den kan betyda något för andra. Motivation kommer av 
att den som lär känner att det är meningsfullt för en själv och för den grupp man ingår 
i.111  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet driver kulturen vårt intellekt och våra praktiska 
förmågor framåt i en ständig utveckling. Lärandet sker på olika sätt hos olika människor 
beroende på hur väl vi kan ta emot och använda oss av intellektuella och praktiska 
redskap. Vi har alltid möjlighet att utveckla redskap och lära oss nya saker. Denna 
utveckling är inte linjär utan löper olika för alla människor. Samhället ställer hela tiden 
nya högre krav på vad vi ska kunna och hur fort vi ska lära oss nya saker.112  
 

3.5.3 Lärande genom kommunikation 
 
Det sociokulturella perspektivet betonar språkets kommunikativa och funktionella roll i 
samspelet mellan människor.113 Vi lär oss när vi tar del av kommunikativa samspel med 
andra människor, då vi tar till oss nya sätt att tänka, resonera och handla. Tänkande och 
språklig kommunikation är inte jämställda med varandra och de är inte identiska då det 

                                                 
106 Säljö 2000, s.  126-127 & 118. 
107 Säljö 2000, s. 13. 
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vi inte kan återskapa det vi tänker i tal. Detta får till följd att vi tänker och säger olika.114 
Enligt det sociokulturella perspektivet är tänkande något som kan äga rum mellan 
människor såväl som inom dem.115  
 
Människans utveckling går från biologisk till kulturell då vår bas är biologisk men 
denna avgör inte hur vi lär eller hur vår världsbild ser ut. I det sociokulturella 
perspektivet är de kommunikativa processerna centrala då det är genom dessa som vi får 
kunskap. Enligt Dysthe är språk och kommunikation grundläggande delar när det gäller 
lärande. Hon skriver att delaktighet och samspel mellan de som ska lära är väsentliga 
delar för att ett lärande ska ske.116 Lärande sker genom iakttagelse för barnet som föds 
in i en kultur med vissa kommunikativa förlopp. För att kunna något måste man oftast 
behärska det kommunikativa. I det sociokulturella perspektivet söker man enligt Säljö 
ofta en sociogenetisk förståelse över hur kunskaper uppkommer.117 
 

3.5.4 Lärande i sociala praktiker 
 
Vi agerar i olika sociala praktiker. Vår uppfattning om saker är olika och detta leder till 
att de framställs olika. Med till exempel en språklig förmåga att uttrycka sig inom ett 
visst område kan experten se olika saker som händer på ett annat sätt än den som inte 
har samma kunskap om ämnet.118 
 
Enligt Säljö innebär lärande att kunna avgöra vad som är relevant i ett visst 
verksamhetssystem.119 Olika verksamhetssystem återskapas genom sociala praktiker. 
Människor i olika verksamhetssystem arbetar olika och har olika syften. Till exempel i 
utbildningen så är syftet att människor ska få erfarenheter och kunskaper.120 Människan 
är delaktig i verksamhetssystem och utför handlingar som är motiverade av dessa.  
 
Alla handlingar och kunskaper måste relateras till sammanhang och verksamhet. 
Kontexten är kopplingen mellan det tänkande vi gör, vår kommunikation och de 
handlingar vi utför, då situerad i kontexten. 121 Vi agerar olika beroende på vilket 
verksamhetssystem i befinner oss i.122 En handling kan alltså betyda olika saker för oss 
när den blir del av olika sociala praktiker. Detta har betydelse för hur vi förhåller oss till 
en uppgift. 123 Säljö talar om fysisk kontext, kognitiv kontext, kommunikativ kontext 
och historisk kontext. Det finns även kombinationer av dessa. Säljö nämner skolan som 
innehar både en historisk och en kommunikativ kontext. Han hävdar att det kan vara 
svårt att komma från dessa då mönstren inom verksamheten går långt tillbaka i tiden 
och därför ses som fasta. Författaren menar att även förändringar av sådana 
verksamheter ofta innebär konflikt och det finns ofta ett stort motstånd gentemot 
förändring av kommunikativa mönster.124  
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3.6 Teori-ramens betydelse för undersökningen 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som kännetecknar personalens synsätt på 
användarens motivation. Det sociokulturella perspektivet har valts eftersom det 
kännetecknas av social samvaro och samspel. Folkbiblioteket kännetecknas även av 
detta då det kan fungera som en mötesplats. Här finns möjligheter för kunskap att 
byggas i en social och i en kulturell miljö. Det informella lärandet finns på biblioteket 
då det inte är styrt av det formella utbildningssystemet. När det gäller motivation 
konstateras i detta kapitel att studiebibliotekarien har en viktig uppgift när det gäller att 
motivera användare till studier samt att anpassa sig och sin verksamhet. Tre av 
lärcentras funktioner har presenterats: Mötesplats, mäklare och motor. Tre faktorer som 
bör finnas för att motivationen ska ta fart har även presenterats. De är: drivkraft, 
målsträvan och samverkan mellan dessa två. När motivationen uteblir kan det bero på 
sociala, ekonomiska eller geografiska faktorer. De metoder som används för att 
motivera till lärande kan vara skapandet av sociala nätverk och word-of-mouth som 
innebär att ge personliga rekommendationer om produkter eller service. Teori-ramen 
som presenteras i detta kapitel kommer att fungera som en mall för analysen av 
respondenternas svar.  
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4 Datainsamling och metodval 

4.1 Intervjuer och enkäter 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte lämpade sig kvalitativa intervjuer och e-postenkäter 
bäst, eftersom syftet inte var att mäta hur mycket det fanns av något eller hur stort något 
var utan att studera olika synsätt. Den kvalitativa metoden passade då bäst, eftersom den 
låter personen tala och därmed ge uttryck för sin syn på ämnet.125 
 
Det kvalitativa begreppet är svårdefinierat då flera författare tolkar det olika. De är 
bland annat inte överens om hur metoden ska användas vid intervjuer. Runa Patel och 
Bo Danielsson, som undervisar i forskningsmetodik vid Institutionen för 
beteendevetenskap, Universitetet i Linköping, är några av dem som försökt att definiera 
den kvalitativa intervjumetoden. De säger i sin bok Forskningsmetodikens grunder att 
intervjuaren ska utforma sina frågor på ett sådant sätt så att den intervjuade ges 
möjligheten att svara fritt.126 Detta fanns i åtanke när denna uppsats intervju- och 
enkätguide och utformades. Frågorna gjordes öppna till karaktären enligt Margot Elys 
rekommendationer i boken Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken till den som vill 
göra en kvalitativ intervju. Ely är professor vid the Department of teaching and learning 
vid New York University. Hon förespråkar nyttjandet av denna metod för att på bästa 
sätt få fram värdefull information och hon anser att det är en bra metod för att se världen 
ur respondentens synvinkel.127 Eftersom mitt syfte var att undersöka respondenternas 
synsätt så stämde det överens med Elys rekommendation av metod. Därför valdes öppna 
frågor till intervjuerna och enkäten.  
 
För att studera människors handlande genom det sociokulturella perspektivet kan man 
se till tre delar: individen, den sociala praktiken och redskapen. Dessa hör samman och 
bestämmer varandra. Det man ska titta på är alltså människor verksamma i ett 
samanhang och utnyttjande olika former av redskap.128 De människor som valts ut för 
denna undersökning är personal på lärcentra. Den praxis de verkar i är 
lärcentraverksamheten, det har undersökts hur denna verksamhet ser ut och även vilka 
andra verksamheter den samarbetar med. För att svara på frågan hur personalen säger 
sig arbeta gentemot användare valdes att ställa frågor om vilka metoder de använder sig 
av när de möter användare.  
 
Under genomgången av den tidigare forskningen samt tidigare erfarenhet av personalen 
på lärcentras arbete konstaterades att deras arbete främst består i att motivera och 
marknadsföra sitt lärcentrum till användare. Istället för att ställa frågor om lärande då 
detta är ett mycket stort och svårfångat begrepp valdes att koncentrera på motivation för 
att sedan i analysen se deras svar ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande och få en 
mer övergripande syn på intervjusvaren. Det måste även understrykas att de 
intervjufrågor som redovisas i denna guide endast fungerade som ett stöd i de personliga 
intervjuerna då det skedde ett samtal där mycket diskuterades.  
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Till den första intervjun formulerades frågorna utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Utöver dessa frågor så ställdes också många individuella följdfrågor 
under intervjun. Den intervjuade ombads att berätta och ett samtal skedde under 
strukturerade former. Den intervjuade var den viktiga i intervjun och inte frågorna. 
Anledningen till att intervjufrågorna gjordes öppna var att intervjuresultatet sedan 
användes för att formulera uppsatsens enkätfrågor. Enkätfrågorna som formulerades 
handlade om marknadsföring och motivation. (se bilaga 1) Respondenterna hade 
möjlighet att svara med sina egna ord, då inga fasta svarsalternativ förekom på enkäten 
(se bilaga 1)  
 
Jan Trost, verksam vid Uppsala universitet, varnar i sin handbok Enkätboken för att 
använda flera öppna frågor i en enkät. Han nämner att problemen med dessa är att 
respondenter kan ha en svårläst handstil, och att det kan vara svårt att förstå vad han 
eller hon åsyftar med sina svar.129 Detta problem undveks genom att e-post användes 
som svarsalternativ istället för vanlig handskriven post. Ett annat problem med öppna 
frågor i enkäter som Trost nämner är att många väljer att svara kortfattat, detta kan bero 
på att respondenterna inte är vana att formulera sig skriftligt.130 Detta var dock inget 
problem under denna uppsats eftersom alla respondenterna svarade mycket utförligt. 
Trost skriver även att problem kan uppstå när den som undersöker ska ta hand om 
svaren, då dessa kan ha flera dimensioner. Detta kan föra med sig att det kan vara svårt 
för den som ska tolka svaren att förstå hur den som har svarat har tänkt. Trost påpekar 
även att forskaren kan få intressanta svar då han/hon får information om hur 
respondenten associerar. Men detta kräver mycket av den som ska analysera svaren då 
de kan innehålla mycket information.131 Eftersom respondenterna var så få som sex 
stycken, så bedömdes det att detta inte skulle bli en komplikation vid analysen. Efter 
genomgång av enkätsvaren, skickades följdfrågor till två av respondenterna då de svarat 
att de diskuterar att de bemöter användare men inte sagt på vilket sätt. Därför ställdes 
följdfrågorna: Vad är det ni har diskuterat angående bemötande? Och är det något 
särskilt du tänker på när du bemöter användare för att öka deras motivation till studier? 
När även dessa svar inkommit gjordes bedömningen att en andra intervju behövdes, 
eftersom tillfredställande svar inte kunde fås på vissa av enkätfrågorna utan det 
behövdes ett personligt möte med ytterligare en respondent för att få klarhet.  
 
Sammanfattningsvis så deltog sex respondenter i undersökningen. Dessa sex bestod av 
fyra respondenter som svarade på en enkät och två som intervjuades. 
 
Uppsatsen har under arbetes gång genomgått en förändring. I det inledande skedet av 
uppsatsarbetet lades stor vikt på motivation till lärande när det gäller den empiriska 
undersökningen, vilket ledde till att flera frågor om motivation ställdes. Synen på 
motivation ändrades sedan under arbetes gång till att betraktas mer som en aspekt av 
lärande, detta skedde då en ytterligare genomgång av tidigare forskning gjordes samt 
vid genomgången av svaren från den empiriska undersökningen.  
 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 
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Arbetet med intervjuerna och enkäterna började med att välja ut de sex 
lärcentra/lärmiljöer som skulle vara med i undersökningen. Urvalet baserades på att de 
var placerade olika geografiskt, samt att de hade en välutvecklad lärcentraverksamhet. 
E-post användes eftersom kontakterna befann sig på olika geografiskt belägna platser.  
Det ställdes även krav på att det skulle finnas någon som var ansvarig för att rekrytera 
användare till verksamheten. Han eller hon skulle arbeta direkt med användarna och ha 
intresse av att ställa upp på en intervju/enkät. De avgränsningar som gjordes när det 
gällde personal på lärcentra var att de som valdes ut till att svara på enkäter eller 
intervjuer hade som arbetsuppgifter att motivera användare till studier och marknadsföra 
lärcentra till användare.  
 
Efter urvalet gjordes en första intervju med en ur personalen på ett lärcentrum. Utifrån 
denna intervju formulerades de enkätfrågor som sedan skickades ut till fyra skilda 
lärcentra/lärmiljöer. Fyra personer svarade att de kunde tänka sig att svara på en enkät. 
Efter att ha fått tillbaka enkäterna gjordes ytterligare en intervju med en sjätte 
respondent på ett sjätte lärcentrum. Intervjuguiden var densamma som använts till 
enkäterna men med följdfrågor så som att respondenten ombads förklara sina svar 
ytterligare.   
 
De sex som svarade på enkäten eller intervjuades hade de av mig efterlysta 
arbetsuppgifterna, men ganska olika akademiska bakgrunder. Fyra respondenter hade 
biblioteks- och informationsvetenskapsexamen. Av dessa fyra hade tre 
folkbiblioteksbakgrunder och en hade förut arbetat som lärare.  
 
Av de två som inte hade bibliotekarieutbildning hade den ena en utbildning som 
syokonsulent. Hon har även arbetslivserfarenhet inom kultur- och 
landsbygdsutvecklingsområdet och har arbetat med bland annat marknadsföring av 
denna verksamhet. Den andra hade läst lite blandade ämnen inom ekonomi- och 
systemvetenskapsområdet.  
 
Genom att göra intervjuer/enkäter med personal som har olika akademiska bakgrunder 
och som dessutom var anställda på olika lärcentra så skapades ett mångfacetterat urval. 
En presentation av respondenterna kommer i kapitel 5.2. 
 

4.3 Analysmetod 
 
Det sociokulturella perspektivet kommer att användas för att belysa det emiriska 
materialet. Fyra punkter har hämtats från teorin för att fungera som ett ramverk för 
analysen: 
 

• Lärande och motivation genom en kulturell kontext 
 

• Individuellt lärande och kollektivt lärande 
 

• Lärande genom kommunikation 
 

• Lärande i sociala praktiker 
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Med dessa fyra punkter som utgångspunkt analyserades det empiriska materialet. I 
analysen av materialet utgick jag ifrån meningskoncentrering som är en av Steinar 
Kvales metoder för intervjuanalys. Kvale är verksam vi psykologiska institutionen vid 
Århus universitet. Metoderna presenterar han i sin bok Den kvalitativa 
forskningsintervjun.132  Intervjuerna spelades in med bandspelare och transkriberades 
därefter ut på papper. Även svaren från e-post enkäterna skrevs ut på papper. Detta 
gjordes eftersom materialet då blev mer överskådligt. Materialet lästes igenom ett flertal 
gånger för att få en helhetsuppfattning av svaren. Sedan började själva analysarbetet då 
målet var att skapa mening av materialet och få fram det väsentliga för uppsatsen. För 
detta arbete användes de punkter som tidigare valts ut. Intervju och 
enkätrespondenternas svar kortades ner och formulerades om för att det hela skulle bli 
mer koncentrerat. Efter detta skapades meningsenheter. Det gick till så att de större 
stycken som hängde ihop och som var väsentliga plockades ur med utgångspunkt i 
teorin och de punkter som tidigare plockats ur. Denna deskriptiva utsaga och analysen 
går att finna i resultat- och analyskapitlet.133 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen och den analys 
som denna genomgått. Först kommer en presentation av de lärcentra och lärmiljöer som 
valts ut för undersökningen. Sedan följer en presentation av respondenterna som 
intervjuats och svarat på enkäter. Slutligen i detta kapitel kommer resultatredovisningen 
och analysen av svaren från intervjuerna och enkäterna. De intervjuades namn är 
fingerade för största möjliga anonymitet.  
 

5.1 Beskrivning av lärcentra och dess mål, styrdokument och 
utvärderingar  
 
Kapitel 5.1 består av fyra delar. Dessa delar är ordnade efter de fyra kommuner som 
valts ut för undersökningen. Första delen beskriver lärcentrum 1 och 2, andra delen 
beskriver lärcentrum 3. Tredje delen presenterar lärmiljö 1 och 2, slutligen kommer 
fjärde delen som beskriver lärmiljö 3.  
 

5.1.1 Lärcentrum 1 och 2 
 
Lärcentrum 1 och 2 ligger i samma kommun. Kommunen har cirka 10 500 invånare och 
i dess största samhälle, med cirka 4000 invånare, ligger lärcentrum 1. Lärcentrum 2 
ligger på landsbygden i ett samhälle med cirka 1000 invånare.134  
 
Redan år 1998 påbörjades uppbyggnaden av lärcentrum 2 på initiativ av en 
företagarförening, som fungerade som en intresseförening för företagen i samhället. 
Denna verksamhet utvecklades sedan till att bli ett lärcentrum på biblioteket. 
Lärcentrum 1 öppnades 2001, och de hade vid starten stora visioner. Eftersom 
kommunen då inte hade vare sig gymnasie- eller högskola var utflyttningen stor bland 
ungdomar som ville studera vidare. Problemet för lärcentrum 1 och 2, när det gällde att 
rekrytera användare, var att kommunen är en brukskommun. Detta innebär att många av 
invånarna är utan gymnasial och/eller akademisk utbildning och många arbetar som 
industriarbetare, lantbrukare eller är egenföretagare. Pappersbruket i samhället har alltid 
varit en stor arbetsgivare och behovet av att utbilda sig har då inte varit så stort. Enligt 
en konferens som hölls för att diskutera lärcentrum 1 och 2, så var de visioner 
kommunen hade med sina lärcentra att de på sikt skulle minska utflyttningen av yngre 
medborgare från kommunen. Genom lärcentra skulle möjligheten ges att studera på 
distans från hemorten. Kommunen hoppades även på att lärcentra skulle gynna 
företagsamheten i regionen, då företagen på sikt skulle ha större möjligheter att 
rekrytera personal som hade skaffat sig adekvat utbildning genom lärcentra. På lång sikt 
skulle detta stärka konkurrenskraften för näringslivet och kommunen. Kommunens 
lärcentra var även tänkt att fungera som en mötesplats för utbyte av idéer och 
samverkan emellan företagare, studenter och arbetsförmedling. De tankar som fanns när 
kommunen planerade att starta lärcentrum 2 var att de ville skapa nätverk så att 
människor med olika förutsättningar skulle mötas. Tanken var att man med nätverken 
gör kommunen ”mindre sårbar vid förändringar i omvärlden”. Det pratades om en 

                                                 
134 Kommunens hemsida för Lärcentra 1 och 2. 2006-05-20. 
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”nätverkskunskap” som skulle byggas mellan människor i kommunen så att de själva 
efter ett tag kunde skapa nya nätverk.135 
 
Ett av de långsiktiga målen med lärcentrum 1 och 2 var att få invånarna att bli mer 
medvetna om vad som händer lokalt och få upp ett intresse för vad som sker i 
kommunen. Ett annat syfte var att marknadsföra kommunen och göra den attraktiv och 
framåtsträvande, för att få människor att bo kvar och locka till nyinflyttning. Dessa två 
syften hör ihop med varandra eftersom när invånarna i kommunen blir mer intresserade 
av kommunfrågor så blir de även mer bundna till kommunen, de känner sig delaktiga 
och en känsla av samhörighet skapas.136 
 
I en utvärdering som gjordes år 2000 av lärcentrum 2 så kom det fram att en majoritet 
av de tillfrågade i kommunen ansåg att deras lärcentra fungerade som en mötesplats för 
dem och företagarna. Det framkom också att de flesta tillfrågade såg positivt på 
lärcentra och deras verksamhet.137 
 

5.1.2 Lärcentrum 3 
 
Lärcentrum 3 ligger i sin kommuns största samhälle med cirka 14 000 invånare. Hela 
kommunen har cirka 27 000 invånare.138 Enligt en rapport som skrevs om lärcentrum 3 
så startades detta år 2002 med hjälp av 1.1 miljon kronor som kommunen blivit tilldelad 
för att utveckla det Kunskapslyft som redan fanns. Arbetet påbörjades då med att bygga 
upp ett lärcentrum på biblioteket och en studiebibliotekarie anställdes. 
Studiebibliotekariens arbetsuppgifter var i början mest att skapa en bild av miljön runt 
om biblioteket, och se vilka behov av utbildning som fanns bland befolkningen i 
kommunen. Rapporten säger att lärcentrumet skapar en tillhörighet till kommunen, att 
studenterna säger sig tillhöra målgruppen ”kommunens medborgare”. Mycket av arbetet 
för studiebibliotekarien bestod av att knyta kontakter och skaffa samarbetspartners med 
förvaltningar, företag och skola. En stor uppgift som studiebibliotekarien på lärcentrum 
3 hade, var att bygga upp och underhålla detta nätverk.139 
 
Studiebibliotekarien har även ett stort arbete med att förmedla information om 
lärcentrumet till potentiella användare. Det framgår i rapporten att det är viktigt att 
tänka på att användarna har olika behov och biblioteket bör forma sig efter dessa. 
Miljön för lärcentrumet är avgörande enligt rapporten. Arbetet på lärcentrumet ska 
främja handledning och studiebibliotekarien måste ha detta i åtanke, då han/hon 
planerar inredningen. Studiebibliotekarien bör tänka på att både den fysiska miljön är 
fin och ny, och att den sociala miljön är välkomnande. En sak som de tänkte på var att 
studiebibliotekarien ska kunna stå upp bredvid den studerande och inte sitta bakom en 
datorskärm när han/hon handleder.140 
 

                                                 
135 Konferens från kommunen för lärcentra 1 och 2. 
136 Konferens från kommunen för lärcentra 1 och 2. 
137 Utvärdering av lärcentrum 2. 
138 Hemsida för lärcentra 3. 2006-05-18. 
139 Rapport om lärcentra 3. 2004. 
140 Rapport om lärcentra 3. 2004. 
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5.1.3 Lärmiljö 1 och 2 
 
År 2002 fick alla kommuner i Sverige en summa pengar att lägga på vuxnas lärande. 
Med dessa pengar startade man i storstadskommunen, där lärmiljö 1 och 2 senare 
startades, ett projekt att bygga upp ett lärcentrum som invigdes år 2003. Syftet med 
verksamheten var att rekrytera vuxenstudenter. Grunden till verksamheten var 
Kunskapslyftet som skapades för att utbilda de som hade lägst utbildning i samhället. 
Lärcentrumet som senare skulle utvecklas till lärmiljö 1 och 2 placerades i biblioteket 
eftersom detta redan var en plats dit många människor kom. Många av de frågor som 
bibliotekarierna fick handlade om lärande och med starten av lärcentrumet kunde 
biblioteket tillgodose det behov som redan fanns. Ett antal lärmiljöer startades under 
denna period även på andra platser runt om i kommunen.  
 
I ett andra projekt utvecklades med utgångspunkt från lärcentrumet lärmiljö 1 och 2.141 I 
det första projektet där lärcentrumet uppstod tillgodosågs ett behov som kommunen såg 
redan fanns och målgruppen var de som redan på eget initiativ besökte biblioteket. Men 
i det andra projektet, så var syftet att införa lärmiljöer på biblioteket där 
förutsättningarna inte är desamma. Nu gällde det i stället att rekrytera besökare till 
lärmiljöerna, då dessa låg i områden där många var studieovana samt inte heller var 
frekventa biblioteksbesökare. Lärmiljöer 1 och 2 var två av de miljöer som byggdes 
upp. 
 

5.1.4 Lärmiljö 3 
 
Lärmiljö 3 är ett samarbete mellan vuxenutbildningen och folkbiblioteken i en storstad. 
Lärmiljön samordnades av fyra studiebibliotekarier som anställdes under 2005 för att 
tillgodose de vuxenstuderandes behov. Tidigare så fanns det speciella komvux-bibliotek 
dit de studerande kunde vända sig, men nu har stadsbiblioteket och andra folkbibliotek i 
staden övertagit den verksamheten. Eftersom utbildningssamordnarna, använder 
pedagogik och problembaserat lärande, så behöver de vuxenstuderande biblioteken för 
informationssökning och lärmiljön som ett stöd i sina studier. Studiebibliotekariernas 
uppgift är att hjälpa den studerande hitta det han/hon söker efter, både enskilt och i 
grupp. De har även grupphandledning för studerande och lärare i informationssökning 
och biblioteksanvändning.142  
 

5.2 Presentation av respondenterna 
 
I kapitel 5.2 kommer en presentation av de två respondenter som intervjuades. Efter 
detta presenteras de fyra respondenter som svarade på enkäter.  
 
Till arbetet utfördes som tidigare nämnts två intervjuer. Den första intervjun som 
gjordes var med Lena som arbetar på lärcentrum 1. Hon arbetade tidigare på lärcentrum 
2, som hon även var med och startade. Lena har en utbildning som syokonsulent och har 
även genomgått en utbildning för kulturutövare. Hon har arbetat med 
landsbygdsutveckling, marknadsföring och varit aktiv i olika föreningar i samhället. 
                                                 
141 Projektplan för lärmiljö 1. 
142 Hemsida för lärmiljö 3. 2006-05-18. 
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Lenas arbetsuppgifter nu är bland annat är att marknadsföra och skapa nätverk inom 
kommunen. Den andra intervjun gjordes med Mona. Hon har en examen i biblioteks- 
och informationsvetenskap och har många års erfarenhet av arbete på folkbibliotek. Hon 
arbetar med uppbyggnaden, marknadsföringen och driften av lärcentrum 2.  
 
Enkäten skickades ut till fyra respondenter. De fyra som svarade på enkätfrågorna via e-
post befann sig på tre olika orter. Representanten för lärcentrum 3 heter Vera, är 
utbildad bibliotekarie och arbetar som studiebibliotekarie. Representanterna för lärmiljö 
1 och 2 som svarade på enkäten heter Olle och Monica. Olle är projektledare för 
lärmiljö 1 på ett storstadsbibliotek. Han har bland annat högskoleutbildning i 
systemvetenskap, ekonomi och litteraturvetenskap. Monica arbetar i samma storstad 
men i lärmiljö 2 som är precis nystartad. Monica är utbildad bibliotekarie och arbetar 
som studiebibliotekarie. Respondenten som arbetar med lärmiljö 3 i den andra 
storstaden heter Hanna. Hon arbetar som studiebibliotekarie men har förut arbetat som 
lärare på en folkhögskola. Hon har en biblioteks- och informationsvetenskapsexamen. 
 

5.3 Redovisning och analys 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de intervjuer och enkätsvar som 
genomförts och det förs även en analys av materialet. I sammanställningen av intervjuer 
och enkäter har det vid olika tillfällen använts citat från respondenterna för att exakt 
visa på deras ord. Fyra punkter har fungerat som sociokulturellt teoretiskt ramverk för 
analysen. 
 

5.3.1 Lärande och motivation genom en kulturell kontext 
 
Lärcentra befinner sig i en kulturell kontext. I denna kontext kan ett samarbete ske 
mellan dess deltagare. De lärcentra som deltog i undersökningen var integrerade med 
biblioteket och en del var även integrerade med andra verksamheter. Då olika 
verksamheter befinner sig under samma tak möts dessa kontexter. Respondenterna 
tyckte överlag att detta var positivt.  
 
Lena tror att det är mycket bra att ha flera funktioner i samma hus. Lärcentrumet 
integreras då automatiskt med andra verksamheter. Hon tar som exempel att man 
integrerar lärcentrumet med gymnasiet, då skapas flera funktioner i ett och samma hus. 
Detta gör att användarna kan utnyttja husets resurser, då lokalen kan användas till 
biblioteksverksamhet på dagarna och till kurser på kvällarna. Ett samarbete kan ske och 
resultatet blir att fler människor motiveras att komma till verksamheten. Ett exempel på 
detta berättar Lena, är en grupp företagare som kom på kurs på lärcentrumet.  
 

”De hade aldrig varit på biblioteket förut så de tog av sig tofflorna i dörren och 
blev mycket förvånade när de såg att det fanns en jakt- och fiskebokhylla på 
biblioteket. De hade aldrig kommit till biblioteket om det inte varit för att 
lärcentrumet låg i samma lokaler.” (Lena)  

 
Företagarna i detta exempel är präglade av sin kontext, sin föreställningsvärld och i den 
ingår inte den lärmiljö som biblioteket och lärcentrum utgör. Människor som 
personalen ska möta kan befinna sig i olika kulturella kontexter. När personalen ska 
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motivera användare till lärcentra möter deras kontext lärcentras. I exemplet som Lena gav 
krockar företagarnas kontext med lärcentrumets, och i detta möte upptäcker företagarna 
något nytt – att det finns litteratur som har med deras värld att göra. Här möts 
företagarnas informella lärande, deras jakt- och fiskeintresse med det formella lärandet 
som biblioteket utgör. Genom att locka människor till en lärmiljö kan detta motivera 
dem att lära. Vissa användare som personalen försöker rekrytera till lärcentra kan ha 
starka invanda mönster som är svåra att bryta. Det sker en dekontextuallisering av 
lärandet då lärandet på lärcentra inte ses som kopplat till den egna verkligheten. 
Lärcentra kan gynna företagsamheten i regionen genom att få företagarna att fortbilda 
sig.  
 
Miljön på lärcentra kan fungera som en igångsättare för lärande. Respondenterna säger 
sig använda ett antal olika metoder för att med hjälpa av lärcentra motivera studieovana 
människor att påbörja en lärprocess. Två av de metoder som framkom i undersökningen 
var användningen av inre och yttre marknadsföring. Med inre marknadsföring menas att 
personalen sprider information om sitt lärcentrum i lärcentras lokaler. Det kan vara 
genom att annonsera eller att sprida muntlig information inom lärcentras väggar. Med 
yttre marknadsföring menas att personalen går utanför lärcentras väggar och annonserar 
och eller sprider muntlig information om sina lärcentra. I intervju- och enkätsvaren 
framkom att personalen antingen ansåg att det är användarna som ska komma till 
lärcentra eller att det är lärcentra som ska komma till användarna. Olle, Mona och Lena 
anser att lärcentra ska komma till användaren och säger även att de satsar på yttre 
personlig marknadsföring. De informerar då mycket utanför sina lärcentras väggar. De 
når utanför bibliotekets och lärcentrumets kontexter, till dem som vanligtvis inte 
kommer till biblioteket. Mona säger att hon anpassar sig till varje användare och hon 
satsar mycket på att informera utanför lärcentra. Detta får till följd att deras lärcentra 
med dess kursutbud, utbildning och personal anpassas till den studerande. Hanna Vera 
och Monica säger istället att användaren ska komma till lärcentra då de säger att de 
satsar mycket på inre marknadsföring. De informerar då mycket i deras lärcentras 
lokaler. Det framgår i empirin att personalens synsätt när det gäller vad som motiverar 
en person till studier har betydelse för i vilken grad de säger sig använda yttre eller inre 
marknadsförning.  
 
En individs kulturella kontext och omgivning kan lägga hinder ivägen för lärande. De 
flesta respondenterna säger att det ofta uppstår hinder i bemötandet med användaren av 
lärcentra. Deras förväntningar krockar med lärcentras. Olle berättar om när individen 
känner sig tvingad att studera och förknippar lärmiljön och lärandet med något negativt.  
 
De hinder som respondenterna nämner är olika för olika grupper. Vissa grupper är 
svårare än andra att motivera. Lena nämner grupper såsom invandrare som på grund av 
omständigheter de inte råder över själva, så som språksvårigheter, inte haft möjlighet att 
studera. Det kan vara ett problem med kvinnor tillhörande denna grupp. Ibland får dessa 
inte studera för sina män eftersom undervisningen sker utanför arbetstid och detta 
inkräktar på kvinnornas tid hemma med familjen. Här krockar individens villkor med 
lärcentras kontext. Lena tycker att kulturkrockar är ett problem och ett hinder för 
lärande. Lena tror dock att detta försvinner med tiden när individen kommer in i det 
svenska samhället lite mera. 
 
Några av respondenterna anser att alla människor vill lära, men att det finns hinder i 
vägen. De anser även att de som är studieovana ofta inte har valt detta själva. Olle 
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använder orden: ”inte haft möjlighet”, när han svarar på varför någon är studieovan. 
Olle ser på de studieovana som en grupp som inte har haft möjligheter att studera. De 
har inte haft de förutsättningar som krävs för detta. Han anser att anledningen till att de 
är studieovana har med omgivning att göra då det saknas stöd från familj och vänner. 
Eller att individen inte har haft möjlighet till vidare studier på grund av att ens arbete 
inte har uppmuntrat till lärande. Han har en syn på studieovana som går ut på att detta 
inte är någonting individen valt själv. Lena ser även hon på studieovana som en grupp 
som inte haft möjligheter till studier på grund av sin omgivning. Hon nämner de unga 
män som på grund av dåligt självförtroende inte studerat då de har saknat stöd från 
omgivningen. Den sociala och kulturella kontexten sätter i dessa exempel hinder ivägen 
för lärande. 
 
De andra respondenterna tog aldrig upp omständigheter runtomkring eller tidigare 
erfarenheter som anledningar till att en person är studieovan. De tar istället upp 
personliga hinder som anledning. Hanna och Monica säger att de studieovana är de som 
har gått ut grundskolan men som sedan inte har studerat vidare. Vera säger att 
vuxenstuderande som inte studerat på några år är studieovana och därmed behöver mer 
hjälp. 
 
Alla använder sig av annonsering i form av tryckt material. Alla respondenterna tycker 
också att det är mycket viktigt på vilket sätt de bemöter användaren och att de anpassar 
sig till vem användaren är.  
 
I min empiriska studie framkom det två skäl till att individer motiverades till studier. 
Det första var att en del av personalen ansåg att den studieovane motiverades av inre 
faktorer, de ville att utbildningen via lärcentrum skulle hjälpa dem att utvecklas som 
människa. Denna sorts motivation fanns redan hos individen och den behövde inte 
påtryckningar från andra. Personalen behöver då inte lägga så stor vikt vid att påverka 
användare, då de som har motivationen söker sig självmant till lärcentra. 
Respondenterna som hade denna syn sa att de inte spenderade så mycket tid på att 
marknadsföra utanför lärcentra. Det andra skälet som framkom var att den studieovana 
motiverades till studier av yttre konsekvenser, det kunde vara påtryckningar från familj 
eller chef och/eller löfte om förbättringar som skulle kunna ske efter att deras studier var 
färdiga. Det kunde vara att få ett bättre jobb eller bättre ekonomi.  
 

5.3.2 Individuellt lärande och kollektivt lärande 
 
Lärcentra kan utgöra en miljö som inspirerar till lärande, både individuellt och 
kollektivt. Det kollektiva lärandet kan främjas av lärcentras funktion som mötesplats.  
Människor kan mötas fysiskt och får möjlighet att dela med sig av erfarenheter och lära 
av varandra. Miljön på ett lärcentrum kan uppmuntra till lärande utifrån det sociala 
sammanhanget. 
 
Personalen kan skapa målgrupper för marknadsföring, men även för att lärande kan ske 
i ett kollektivt socialt sammanhang En metod som alla respondenterna utom Hanna 
nämnde var att de informerar målgruppsinriktat vilket innebär att de anpassar sin 
marknadsföring till olika målgrupper. Flera av respondenterna nämner att de tycker 
detta är viktigt för att alla användare ska känna att de är betydelsefulla och få den 
uppmärksamhet de behöver. Monica anser att: ”Det är viktigt att bemöta alla frågor och 
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undringar med respekt - små som stora.” (Monica) Hon tycker också att: ”Man måste 
anpassa bemötandet och de svar man ger. Det är viktigt att den som har frågor känner 
sig förstådd.” (Monica)  
 
Mona berättar att det är viktigt att man anpassar kursutbudet till målgruppen så att de 
studerande inte känner sig undermåliga inför gruppen eller läraren. Deltagarna kan då 
lära sig kollektivt då de är trygga med varandra. Det är också viktigt med en lärare som 
de studerande känner. Mona säger att lärarens roll ska vara mer som en hjälpare. Det är 
viktigt att personalen på lärcentra anpassar sig till användares efterfrågan när urvalet är 
litet. Till exempel kan språkkurser anordnas för dem som ska guida turister som 
kommer till byn. Men Mona säger även att hon som personal måste anpassa sig själv 
och kursutbudet efter behöriga lärare eftersom hennes lärcentrum ligger i ett litet 
samhälle. Mona tycker att flexibilitet och anpassningsbarhet är mycket viktiga 
egenskaper för personalen att ha när de ska driva ett lärcentrum på landsbygden. Det 
som är bra med ett lärcentrum är att det innebär flexibilitet, då underlaget inte behöver 
vara så stort som till exempelvis vid en kurs i Medborgarskolan.  
 
De som arbetar på lärcentra kan skapa en personlig och social kontakt med användaren. 
Mona tycker att det viktigaste är att hela tiden fråga användaren om vad de vill ha, 
studiebibliotekarien kan till exempel lägga ut listor på biblioteket där användaren själv 
kan skriva vad man skulle vilja lära sig. Studiebibliotekarien måste ta tillvara de 
önskemål som användaren har, och se vad marknaden efterfrågar. Han/hon behöver 
tänka på utbud och efterfrågan. De olika målgrupperna har olika behov och Mona säger 
att fråga dessa vad de har för behov och önskningar när det gäller utbildning. Det som är 
viktigt för Mona att tänka på när hon motiverar studieovana är att de studerande inte 
behöver några tidigare kunskaper för att delta. För företagen kan det vara att ordna 
kurser både på företagen och på biblioteket och ordna lärare till företagen. För 
pensionärerna kan det vara att organisera en samtalsgrupp för dem som vill lära sig om 
till exempel mobiltelefoni och datatermer. Mona påpekar slutligen att det finns en stor 
variation i vad och på vilken nivå användaren vill lära sig. Både det individuella och det 
kollektiva lärandet kan tillgodoses.  
 
Lena är mycket väl medveten om vilka målgrupper som finns i hennes område. Lena 
har speciellt funderat över hur hon bäst ska gå tillväga för att rekrytera olika grupper. 
Hon är medveten om att hon ska anpassa sitt sätt att marknadsföra till olika grupper. 
Hon har även funderat ut särskilda strategier och vägar för marknadsföring till grupper 
som företagare, invandrare, unga män och pensionärer. Enligt Lena rekryteras 
företagarna bäst med olika aktiviteter. Lena berättar att hon lockar med olika aktiviteter 
så som lunchmöte där företagarna får diskutera med ansvariga för kommunen. Gruppen 
pensionärer säger hon att hon rekryterar genom studieförbunden som anordnar kurser i 
till exempel målning, mobilanvändning och data. Lena använder sig mer av rekrytering 
enligt uppdelning i målgrupper än de andra respondenterna. Detta kan bero på att Lena 
har ett litet underlag att jobba med när hon ska rekrytera då samhället hon verkar i är det 
minsta i underökningen. Detta för med sig att hon måste vara mer strategisk. Hennes 
utbildning som marknadsförare är då till stor hjälp och kan även denna göra att Lena 
använder sig av strategiska metoder då hon har kunskap om dessa. De andra 
respondenterna hade ingen utbildning i marknadsföring.  
 
Genom att kartlägga vilka målgrupper som finns i det område som lärcentrumet verkar 
kan personalen få en stor fördel när de sedan ska rekrytera användare och marknadsföra 
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lärcentra, eftersom personalen då kan bemöta en hel grupp i taget. Dels kan personalen 
vända sig till en samordnare som de vet har kontakt med de flesta i en särskild grupp 
och be dessa informera. Det kan till exempel vara som i Veras fall där hon säger att hon 
informerar studieförbunden för att de i sin tur når ut till många pensionärer som de kan 
föra informationen vidare till. En annan fördel med att känna till sina målgrupper är att 
de i gruppen ingår i ett nätverk vilket innebär att information sprids via word-of-mouth 
mycket snabbt som i Lenas fall. Olle säger att han tänker på var den tilltänkta 
målgruppen finns och vilka de är. Målgrupperna han vänder sig till är: Svenska för 
invandrare (SFI)-studenter, vuxenstuderande och presumtiva studerande. Han försöker 
då nå dessa grupper genom att informera deras studie- och yrkesvägledare och/eller 
lärare.  
 
Lena har koll på alla grupper medan Olle, Vera och Hanna har lite mindre helhetskoll. 
Detta kan bero på att Lena verkar i en mindre miljö. Lena och Olle är mer strategiska i 
sin marknadsföring. De har mer struktur och raka linjer för hur de ska gå tillväga, de 
riktar sig direkt till målgrupper och anpassar sig efter dessa. Vera tänker också hon på 
målgrupper och främst på gruppen studieovana ungdomar. Hon har inte tänkt så mycket 
på målgruppsriktad marknadsföring till vuxna studieovana. Hon har heller ingen strategi 
för att marknadsföra till invandrare, pensionärer eller företagare. Vera koncentrerar sig 
mycket på att samarbeta med olika aktörer såsom arbetsförmedlingen, och uppmanar 
dessa att i sin tur marknadsföra till dem som kan tänkas vara intresserade av 
lärcentrumet.  
 

5.3.3 Lärande genom kommunikation 
 
Lärcentra är en miljö för kunskapsförmedling och denna kunskap kan förmedlas genom 
kommunikation. De flesta respondenterna sa att de använde sig av samtal som metod 
för att motivera och marknadsföra. De sa att det är det personliga mötet som fungerar 
bäst när de vill motivera de studieovana. Detta beror på att de då får igång ett samtal 
med den de vill motivera. Personalen kan med hjälp av samtalet se den potentielle 
användarens behov och anpassa sin hjälp enligt denne.  
 
Personalen på lärcentra kan skapa nätverk för att nå ut till användare. En del av 
respondenterna uttrycker att de har satsat mer på det personliga bemötandet än andra. 
Dessa trycker på att det personliga bemötandet är det vikigaste sättet för att nå ut till 
användare. Olle använder mycket muntlig interaktion för att skapa nätverk. Som 
exempel nämner han att han försöker få igång nätverk med skolor och det lokala 
studiecentrumet. Lena talar om att kontaktsökande och byggandet av kontaktnät är 
mycket viktigt som metod för marknadsföring. Lena säger att när någon ur personalen 
på lärcentrumet slutar så får man börja om på nytt med den personliga kontakten och 
detta tar lång tid att bygga upp. Det är därför viktigt att det är samma personal på 
lärcentrumet över längre perioder.  
 
De metoder som respondenterna säger att de använder sig av beror på vilket sätt de tror 
fungerar bäst. För Lenas del beror det på vilken målgrupp hon marknadsför till, men 
överlag säger hon att det är word-of-mouth metoden som är den bästa att rekrytera 
användare med. Annonsering eller kurser lockar inte alls lika många som word-of-
mouth. Även Olle anser att word-of-mouth är den bästa metoden för marknadsföring. 
Han säger att: 
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 Marknadsföring är alltid väldigt resurskrävande (dyrt) och tidskrävande och 
dessutom svårt. Det bästa är om det går att få igång word-of-mouth bland de 
vuxenstuderande på lokal nivå i stadsdelen. (Olle) 

 

5.3.4 Lärande i sociala praktiker 
 
Lärcentra är en miljö som kan uppmuntra till studier genom att man får ta del av den 
sociala praktik som denna utgör. Användare av lärcentra kan uppmuntras av personalen 
att lära sig av varandra. Den som studerar kan få möjligheten att interagera med andra 
genom lärcentramiljön. Det sociala samspelet spelar stor roll säger respondenterna. 
Lena säger att det är den personliga marknadsföringen som ger mest.  Det är oftast 
ingen som svarar när hon sätter upp annonser på Ica eller lägger information i brevlådor. 
Istället säger hon att det är bättre att ringa eller när hon möter folk på byn så förslår hon 
till exempel för Tore på företaget ”Modellen” att Lars på hans företag skulle ha nytta av 
en datorutbildning.  
 
De lärcentra som är placerade på biblioteket kommer in i en redan etablerad social 
mötesplats. Lärcentra kan vara placerade lokalt för att öka tillgängligheten. Lena säger 
att det är viktigt att ha ett lärcentrum lokalt, speciellt på landsbygden. Det borde inte 
finnas lika stora krav på ett visst antal deltagare som det är i stan. Lena tror att hinder 
kan vara ekonomiska eller brist på personal på lärcentrumet. Lena tycker att staten 
borde förstå att det är skillnad på landsbygd och storstad. På landsbygden finns det färre 
människor som kan fylla kurserna. Det finns ett litet underlag för deltagare. Men det 
kostar för företagen att skicka sina anställda på kurser någon annanstans. Då har 
deltagarna ofta två timmars bilfärd till en kurs som kanske håller på i två timmar. Detta 
tar tid och kostar även pengar för företagen på landsbygden. Mona anser att det som kan 
motivera användare av lärcentra till studier är att det finns tillgång till ett lokalt 
lärcentrum på den plats där man bor. Hon tror att avståndet till lärcentrumet kan vara ett 
hinder men att en lösning kan vara om ett lärcentrum ordnar distansutbildning.  
 
Från respondenterna framkom det främst två anledningar till brist på motivation till 
studier. Det första var att individen vill lära men att det finns hinder ivägen. Dessa 
respondenter nämner omständigheter runtomkring eller tidigare erfarenheter som en 
anledning till att man inte har studerat. Det andra var att det finns hinder hos individen 
själv.  
 
När det gäller hinder för motivation anger Hanna att det är hinder hos personen själv 
som är i vägen för motivationen. De nämner dåligt självförtroende som anledning och 
att individen inte tror att han/hon ska klara av studierna. Hanna säger: ”Man upplever 
det som svårt att studera, att det är ingenting för mig.” (Hanna) De andra fem 
respondenterna säger att det är både personliga hinder och omgivningen som påverkar 
och hindrar motivationen. Lena säger att osäkerhet kring om man ska klara av studierna 
kan skapa ett hinder särskilt för unga studieovana män. Det kan också vara så att 
individen inte ser nyttan med studierna. Ett exempel är pensionärer som är oförstående 
till varför de ska studera och till exempel lära sig om teknik. De vet inte vad det ska 
vara bra till och anser inte att det behövs. Enligt Mona kan det vara ett hinder om en 
person är ensam i byn om att behöva specialkompetens. Det kanske är så att han/hon då 
inte får något stöd från kompisar. Lärcentra som social praktik kan utgöra det stöd som 
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personen inte kan få på annat håll, genom att tillexempel läsa på distans, får personen 
kontakt med andra för stöd och hjälp i lärandet. 
 

5.3.5  Sammanfattning av kapitel 5 
 
De lärcentra som undersöktes var intrigerade med andra verksamheter, som alla är 
verksamma i olika kulturella kontexter. Personalen sa sig kunna uppmuntra till ett 
lärande genom att ta människor till en lärmiljö. Lärcentra är en lärmiljö som verkar både 
för det informella och formella lärandet. Personalen berättade att de kunde väcka 
intresse för lärande genom att visa att det på lärcentra finns en koppling till det 
vardagliga livet. Enligt det sociokulturella perspektivet kan det ske en 
dekontextuallisering av lärandet om detta inte är kopplat till den verklighet som 
användaren befinner sig i.  
 
Personalen har olika synsätt på vad som motiverar en person till lärande. Det som 
framkom av respondenternas svar var att de ansåg att motivation och brist på motivation 
kom ur: yttre omständigheter, eller en inneboende vilja/ovilja. Vilket synsätt personalen 
har får betydelse för om de säger sig använda yttre eller inre marknadsföring. Den 
sociala och kulturella kontexten för en person kan hindra att denna påbörjar ett lärande. 
De hinder för studier som respondenterna nämnde var: omständigheter runtomkring 
som hindrade användare från att börja studera, personliga skäl hos användaren, 
ekonomiska hinder, hinder i form av tidsbrist och dåligt självförtroende är ett hinder 
ivägen för att börja studera.  
 
De metoder för motivation och marknadsföring som respondenterna sa sig använda var: 
Word-of-mouth, anpassning till målgrupper, information genom personligt bemötande 
inom och utanför lärcentra, information genom annonsering inom och utanför lärcentra 
och det sista som framkom var samarbete med andra aktörer. Lärcentra har en funktion 
som mötesplats och den sociala miljö som detta kan ge kan uppmuntra till lärande. Den 
personal som skapade målgrupper sa sig använda dessa för att nå ut med rätt anpassad 
marknadsföring. De sa att den personliga kontakten är viktig, det kan göra att deltagarna 
känner sig trygga med varandra och med personalen. Personalen sa att de använde 
samtalet som metod för att motivera till studier. De nämnde även skapandet av nätverk 
och muntlig interaktion som metoder. Personalen anser att det är vikigt att lärcentra ger 
socialt stöd i lärandet, antingen genom andra som lär sig eller genom personalen.  
 
 
 

6 Diskussion och slutsatser 
 
Med den sociokulturella teorin som utgångspunkt vill jag diskutera resultaten utifrån 
mitt syfte som är att undersöka vad som kännetecknar personalens synsätt på 
användarnas motivation vid lärande på folkbibliotek. 
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6.1 Motivation/brist på motivation  
 
I detta stycke förs en diskussion över de två första frågeställningarna som var: Hur ser 
personal på lärcentra på motivation till studier hos besökare på lärcentrum? Hur ser 
personal på lärcentra på brist på motivation till studier hos besökare på lärcentrum?  
 
Motivation utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapas av att man ser till sociala 
sammanhang och de förväntningar som finns på den som ska lära sig.143 I min 
undersökning kom fram att detta går hand i hand med vad en del av respondenterna 
tycker. De säger nämligen att det sociala sammanhanget och omgivningen spelar stor 
roll när de ska motivera till studier. De arbetar då med att göra lärcentra till en 
mötesplats så som Grepperud och Thomsen säger är en av de tre funktionerna ett 
lärcentra bör ha144. 
 
Att de sociala faktorerna spelar roll för användarens motivation uttrycks även i SOU 
från 1998. Utredningen säger att lärcentra ska vara som en mötesplats för människor där 
de kan få det sociala stöd som behövs för att motivationen ska ta fart145. Denna 
mötesplats som lärcentra skapar kan finnas på Internet eller i en fysisk lokal. Det spelar 
egentligen ingen stor roll hur lokalen är utformad bara där finns rum tillgängliga där 
människor kan mötas.  
 
Respondenterna i min undersökning sa att de använde sig av uppdelning i målgrupper 
som metod för att motivera och marknadsföra. Enligt Hedemark så påverkas 
bemötandet av användaren av hur biblioteket delar upp sina användare i 
användarkategorier. Hur uppdelningen går till visar hur biblioteket ser på sina 
användare.146 Enligt riksdagen så är syftet med Kunskapslyftet och de projekt som följer 
i dess fotspår, att ge de som är studieovana möjlighet att studera. Riksdagen skiljer ut 
vissa målgrupper som de anser är studieovana och de uppmanar till att särskilt rekrytera 
dessa grupper till lärande.147   
 
De flesta respondenterna sa att de använde sig av samtalet som metod för att motivera 
och marknadsföra. Personalen kan även enligt Jenner bemöta den studerande på ett sätt 
som de vill bli bemötta i och med att personalen kan läsa av den studerandes beteende 
och uppmärksamma eventuella hinder eller möjligheter för studier148. Detta utbyte av 
information, den studerande och personalen emellan, får personalen inte när de 
annonserar genom envägskanaler och därmed inte får igång ett samtal. Även Ullström 
betonar vikten av samtalet och säger att bibliotekarien bör arbeta mera på en 
tvåvägskommunikation.149 Det är viktigt att personalen har förmågan att sätta igång 
samtal med biblioteksbesökarna och även uppmuntra till samtal besökarna emellan. 
Ullström ger en del konkreta tips till bibliotekarien när hon eller han ska samtala med en 
användare. Hon säger att det är viktigt att inleda ett samtal rätt genom att skapa ett bra 
samtalsklimat för att användaren ska få en tilltro till bibliotekarien. Här varnar Ullström 
för att samtalet inte är jämställt då bibliotekarien professionellt sett är överlägsen 
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användaren.150 Min uppfattning är att det inte blir ett samtal om den ena parten känner 
sig underlägsen. Lärcentras funktion som mötesplats kan då inte fungera som den ska. 
Enligt det sociokulturella perspektivet är delaktighet och samspel viktiga för att ett 
lärande ska ske. Lärcentra och biblioteket fungerar som mötesplats för samtal där 
användare samtalar med varandra och personal samtalar med användare. Mötesplatsen 
är social där dess användare kan få ett utbyte av varandra. Enligt det sociokulturella 
perspektivet kommer motivation av att det man lär sig är meningsfullt för en själv och 
för den grupp man ingår i. Respondenterna säger att de gör uppdelningar i målgrupper 
och att detta kan motivera till ett aktivt deltagande och göra att den som ska lära känner 
sig uppskattad. Enlig det sociokulturella perspektivet kan en social miljö motivera till 
lärande.  
 

6.2 Metoder 
 
I detta stycke diskuteras den tredje frågeställningen som var: Vilka metoder säger sig 
personalen använda för att nå och motivera potentiella användare av lärcentra till studier 
och för att marknadsföra lärcentrumet? 
 
I min empiriska undersökning sa respondenterna Lena och Olle att de använder sig av 
word-of-mouth metoden för att marknadsföra och motivera.  Word-of-mouth och buzz 
är även användbara för bibliotekspersonal när de ska marknadsföra biblioteket som 
Kendrick har visat i sin bok.  
 
Respondenterna berättade om hur information om deras lärcentra spreds till användarna 
genom word-of-mouth metoden. De respondenter som satsade på att skapa nätverk 
kunde använda sig av metoden för att sprida sin information om lärcentra. Lärcentra har 
tre funktioner enligt Grepperud och Thomsen. De tre är mötesplats, mäklare och 
motor151. För att mäklar och motor funktionerna ska kunna uppfyllas så krävs det att 
personalen på lärcentra skapar nätverk. Lenas svar kan ställas i en sociokulturell 
kontext. Hon vill motivera genom att påverka omgivningen. Den samordnande 
funktionen för lärcentra blir viktig när personalen har denna syn. Personalen vill då 
påverka så många aktörer som möjligt och arbetet med att skapa kontaktnät blir viktiga. 
Lena berättar att hon även vill integrera lärcentra med andra verksamheter vilket kan ses 
som en effekt av att tänka att omgivningen påverkar. En av de egenskaper som Jannert 
skriver att en studiebibliotekarie bör ha är att de ska kunna skapa nätverk152. 
 
Lena och Olle säger att de använder word-of-mouth som metod för att skapa nätverk 
och för att motivera studieovana till deras lärcentra. Metoden går att sätta i en 
sociokulturell kontext, då personalen genom muntlig spridning av information får igång 
ett samtal mellan människor. Information sprids då genom sociala kontakter. Språket 
blir med word-of-mouth och buzz, den viktigaste resursen i arbetet med att rekrytera 
användare. Det sker en tvåvägskommunikation där personalen avläser vad användaren 
har för önskemål. Personalen får då information om vad varje enskild användare har för 
krav och vilka förutsättningar som måste finnas för att hon eller han ska kunna studera. 
Genom att använda en tvåvägskommunikation som metod när personalen informerar 
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användare så får de ett personligt möte och samtal som ger viktig information om 
användaren. Personalen kan då använda denna information för att anpassa sitt 
bemötande till användaren. Anpassning av sitt bemötande och av lärcentra till 
användaren sa sig alla respondenterna använda som metod för att motivera.  
 
Respondenterna nämner två problem med word-of-mouth metoden. Det första är att när 
information sker genom ryktesspridning så finns problemet med att budskapet lätt blir 
förvanskat. Det andra problemet är att metoden kräver mycket tid av personalen på 
lärcentra eftersom de informerar personligen. Det måste då finnas tillräckliga resurser i 
form av ekonomi och tid. Personalen kan skapa buzz i sitt nätverk. Det går till så att de 
informerar organisationer och föreningar som kan tänkas ha medlemmar som är 
intresserade av lärcentrumet. Dessa organisationer och föreningar informerar sedan i sin 
tur vidare till sina medlemmar. Ett exempel baserat på respondenternas svar på hur detta 
skulle se ut är enligt följande figur: 
 
 
 

 
Figur 1: Modell över hur ett lärcentra kan använda word-of-mouth och buzz för att 
skapa nätverk och sprida information om verksamheten. 
 
Figur 1 visar hur den personal som berättade att de använde sig av word-of-mouth i min 
undersökning kan använda denna metod genom att få igång buzz mellan företag och 
organisationer i det område som de verkar. När buzz har satts i gång sprids information 
i området även utan att lärcentra är inblandat. (Se figur 1) Enligt Kendrick hjälper detta 
personalen då de inte själva behöver vara så aktiva när de väl satt igång en buzzeffekt 
utan spridningen kan fortgå utan deras påverkan.153 De tjockare pilarna visar hur 
personalen på lärcentra informerar företagen och organisationerna i området genom 
word-of-mouth. Företagen och organisationerna informerar i sin tur sina anställda och 
medlemmar. Buzz sätts igång genom media och informationen sprids i hela området. Ett 
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nätverk är då skapat. (Se figur 1) Resultatet blir enligt Rosen att människor i området 
där lärcentra verkar får information om verksamheten genom sitt företag, sin 
organisation, sina vänner eller bekanta. Detta gör att informationen som ges får högre 
trovärdighet än om den skulle ha givits från någon okänd.154 Enligt det sociokulturella 
perspektivet kan en individ motiveras till lärande av det sammanhang han eller hon 
befinner sig i. Det framkom även i undersökningen att personalen på lärcentra ansåg att 
individer motiveras av yttre omständigheter så som påtryckningar från sin omgivning.  
 

6.3 Vad kännetecknar personalens synsätt på användarnas 
motivation vid lärande på folkbibliotek? 
 
I detta kapitel förs en diskussion över den fjärde frågeställningen som är: Vad 
kännetecknar personalens synsätt på användarnas motivation vid lärande på 
folkbibliotek? 
 
Då den fjärde och sista frågesällningen ska föra samman de tre andra så förs här en 
diskussion som har sin grund i de tre föregående frågeställningarna. Avsnittet uppdelas i 
sex delar. Den första är biblioteket som lärmiljö. Denna har valts då det framkommit av 
litteraturläsningen att denna har förändrats i och med införandet av 
lärcentraverksamheten på biblioteket. Den andra är lärcentra. Här ges en diskussion 
över lärcentras funktioner. Den tredje är studiebibliotekarien. Här förs en diskussion 
över studiebibliotekariens roll och dennes maktrelation till användaren av lärcentra. Det 
förs även en diskussion över bildning kontra utbildning då införandet av lärcentra har 
inneburit att utbildning kommit in i bibliotekets verksamhet. En verksamhet som av 
tradition främst står för bildning. Till sist så förs en diskussion i fjärde delen över den 
personal som deltagit i undersökningen och deras olika bakgrunder. Det diskuteras om 
hur detta påverkar deras val av metoder för marknadsföring och vad detta kan få för 
konsekvenser för deras lärcentra.  
 

6.3.1 Biblioteket som lärmiljö 
 
Enligt sociokulturellt perspektiv så är lärmiljön i sig motiverande. Lärcentras placering i 
folkbiblioteksverksamheten innebär att denna genomgått en förändring. Eftersom 
studerandegruppen är en stor användargrupp på folkbiblioteket så är det viktigt att 
bibliotekarierna kan uppmärksamma och ge det stöd gruppen behöver.155 Anpassning 
visar sig vara ett ledord för att klara av denna förändring. När personalen på lärcentra 
inte anpassar sig efter sina användare kan det enligt Jannert finnas en risk finnas att de 
studerandes söker sig till andra institutioner. Hon säger även att varje verksamhet måste 
anpassas efter användarna. Den måste vara flexibel för att ett flexibelt lärande ska kunna 
fungera.156 Av frågeställningarna ett till tre har det framkommit att respondenterna 
anpassar sig själva och sin verksamhet.  
 
Jannerts undersökning som nämndes här ovan kom fram till att det är folkbiblioteket 
som måste anpassa sig efter de studerandes behov, annars söker de sig till andra 
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institutioner. En stor del av personalen på folkbibliotek tycker att det är ett problem med 
vuxenstuderande.157 Attityden mot denna grupp kan då bli negativ och bemötandet blir 
inte bra. Om personalen på folkbibliotek ser på studerande som ett problem betyder 
detta att ett lärcentrum på biblioteket inte har de bästa förutsättningar. Här ser jag att 
personalen på lärcentra får en svår uppgift att samarbeta med folkbibliotekets personal 
då dessa är negativa till lärcentra och anser att det skapar problem.  
 
Alla respondenterna som deltagit i min undersökning säger att de är mycket flexibla i 
sitt bemötande inom lärcentrumets väggar. I analysen av de tre första frågeställningarna 
framkom att personalen säger att de anpassar sig och sina lärcentra efter användarna. 
Flera sa att de satsade på ett personligt socialt bemötande. 
 
Alla lärcentra är olika och det krävs olika slags information för att tillfredställa 
användaren. Då är det mycket viktigt att personalen ser att det finns en relation emellan 
användarens vardagsliv och den hjälp i form av motivation och information som de 
behöver. Enligt det sociokulturella perspektivet motiverar omgivningen till lärande. 
Därför är det viktigt att personalen på lärcentra uppmärksammar omgivningen som de 
verkar i. Självklart går det inte att anpassa lärcentra till varje individ men i så stor 
utsträckning som möjligt är att föredra. Personalen bör försöka se till allas personlighet 
och intressen. 
 

6.3.2 Lärcentra  
 
Lärcentra arbetar med utbildning i andra former än högskolan och gymnasiet eftersom 
kurserna är mer flexibla och utbildningen är mer individanpassad. På lärcentra kan det 
anordnas lokala studiegrupper, det behöver inte vara studerande som studerar samma 
ämne, utan det viktiga är att de kan träffas på hemorten samt att användarna kan stödja 
och hjälpa varandra. Följden blir att den som studerar kan välja mer utifrån sina egna 
behov.158 Detta betyder att den studerande får studera i sin egen takt och har då bättre 
möjligheter att ta till sig utbildningen än om det sker på egen hand. Detta stämmer 
överens med hur respondenterna ser på hur individer motiveras till studier som 
framkom i svaren från frågeställning ett till tre. Då alla sa att de anpassade sig till sina 
användare och deras behov.  
 
Genom distansutbildningar som organiseras av lärcentra kan den studerande studera på 
sin hemort. Precis som vid lokala kurser så kan den studerande vid distansutbildning 
välja den studietakt efter vad som passar för just henne eller honom. Den fysiska 
lokalen som lärcentra tillhandahåller kan hjälpa den studerande att få studiero och att 
komma ifrån sina invanda mönster hemma. Lärcentra blir då en plats som är till för 
studier där den studerande inte störs av annat runtomkring så som familj och vänner.159 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan en social miljö fungera som en igångsättare 
till motivation till studier. Genom en distansutbildning kan den som vill studera få 
kontakt med andra som vill studera och på så sätt själv motiveras till lärande.  
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159 SOU 1998:84. 
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Lärcentras funktion som mötesplats behandlas av tidigare nämnda forskarna Grepperud 
och Thomsen. De anser att den första av de tre funktioner som särtecknar ett lärcentrum 
är att det ska fungera som en mötesplats.160 För att det ska kunna göra detta behövs 
samtalet som diskuterats i kapitel 6.3.2. Grepperud och Thomsens andra funktion att 
lärcentra ska fungera som en mäklare visas hos respondenten Mona då hon anpassar sig 
efter sina användare161. Hon kartlägger de behov som finns i samhället och skapar 
kurser utefter detta. Den tredje funktionen Grepperud och Thomsen skriver om är att 
lärcentra fungerar som en motor162. Genom att Lena har en syn på lärcentra som en 
förmedlare och enhet mitt i samhället där alla är välkomna försöker hon vidga sitt 
bemötande maximalt till att innefatta alla invånarna i byn. Hon har då en motorroll då 
hon gör sitt lärcentrum till en enhet som samordnar och driver andra. Hon säger att hon 
skapar kontakter och jobbar mycket med att bygga upp sociala kontaktnät. Man kan 
enligt det sociokulturella perspektivet motiveras av att få ta del av den sociala praktik 
som en lärmiljö erbjuder. Lena säger att hon försöker rekrytera alla. Detta gäller särskilt 
de personer som inte kommer till lärcentra och biblioteket i vanliga fall. Lena jobbar här 
mycket med motorrollen som diskuterats här ovan. I både Monas och Lenas fall kan jag 
tänka mig att det är möjligt för dem att arbeta som de gör eftersom de är/var verksamma 
på två små orter där underlaget var litet. 
 

6.3.3 Studiebibliotekarien 
 
Enligt Zetterlund och Hansson så satsar folkbiblioteken mycket på att utveckla den 
kulturella och sociala rollen. Dessa roller är enligt det sociokulturella perspektivet 
viktiga för lärandet. Denna satsning har fört med sig nya användargrupper som ställer 
större krav.163 Även Jannert nämner de ökande kraven från användarna. Detta får till 
följd att bibliotekarien behöver skaffa sig mer kunskap för att kunna tillfredställa 
användaren.164 Jannert säger att det är viktigt att studiebibliotekarien har teoretiska 
kunskaper i pedagogik.165  
 
Gärdén med flera konstaterar att det finns en problematik mellan folkbibliotekets roll 
som utbildare och folkbildare, eftersom det mer och mer fokuseras på folkbiblioteket 
som utbildare i och med ökandet av vuxenstuderande i verksamheten. En balans behövs 
för att lärcentra ska bli accepterat som en del i folkbiblioteken och för detta behövs en 
studiebibliotekarie med pedagogisk kompetens som kan medla och informera om 
lärcentras nytta för folkbiblioteken. 166 Jag efterfrågar en mer utförlig mäklarroll än den 
som Grepperud och Thomsen visar.167  Mäklarrollen är inte bara viktig för att den ska 
medla mellan olika grupper, jag anser att den även är vikig för att lösa problematiken 
med rädsla för att lärcentra ska ta från folkbibliotekets resurser och försvaga de 
traditionella verksamheterna så som barnverksamhet som Gärdén nämner.  
 

                                                 
160 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
161 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
162 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
163 Zetterlund & Hansson 1997. 
164 Jannert 2001, s. 2. 
165 Jannert 2001, s. 10. 
166 Gärdén m. fl. 2006.  
167 Nationellt centrum för flexibelt lärande 2006a. 
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6.3.4 Personalens olika bakgrunder  
 
Respondenterna undersökningen hade olika bakgrunder men de hade samma 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna var de som är utmärkande för studiebibliotekarien 
enligt Jannert. (Se kapitel om studiebibliotekarien.) Lena hade en 
marknadsföringsbakgrund och detta visade sig i att hon svarade mycket kunnigt på 
frågor om detta. Hon hade många idéer och marknadsföringsstrategier som hon använde 
i sitt arbete.  Lena från lärcentra 1 och 2 har en god uppfattning om hur marknadsföring 
går till. Hon är bland annat medveten om hur detta fungerar när det gäller spridning av 
information. Hon vet om riskerna och möjligheterna med marknadsföring, och hon vet 
att denna kunskap är en mycket viktig del för att lärcentrumet ska fortleva. Med de svar 
hon ger i intervjun visas att hon har funderat mycket över hur hon bäst ska 
marknadsföra. Hon vet väl vilka grupper som har behov att komma till lärcentrumet och 
hon har kunskap om hur hon ska anpassa sin marknadsföring till dessa grupper. Hon 
skapar även nätverk. 
 

6.3.5 Slutsatser 
 

• De respondenter som ansåg att det sociala spelade stor roll när det gällde att 
motivera användaren till studier, sa att de arbetade mycket med att påverka 
aktörer runtomkring den individ som de ville skulle blir motiverad till studier.  

 
• Lärcentrum kan ha funktionen som en mötesplats där människor kan bli 

motiverade av den sociala omgivningen.  
 

• Marknadsföring på olika sätt kan användas som metod för att motivera till 
studier.  

 
• Metoder som respondenterna sa sig använda för marknadsföring och spridning 

av information om lärcentra är:  
 

Uppdelning av användarna i målgrupper 
 

Spridning av information genom word-of-mouth  
 

Använda nätverk som spridning av information  
 

• Personal med pedagogisk kompetens och en tydlig mäklarroll kan ha lättare att 
medla mellan olika grupper, så som mellan folkbibliotek och lärcentrum. 

 
• En utbildning i marknadsföring kan vara användbar för personal på lärcentra då 

denna kan öka förmågan att vara anpassningsbar och att skapa nätverk. 
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7 Sammanfattning  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som kännetecknar personalens synsätt på 
användarnas motivation vid lärcentra på folkbibliotek. 
 
För att uppfylla syftet har fyra frågeställningar använts: 
 
1. Hur ser personal på lärcentra på motivation till studier hos besökare på lärcentrum? 
 
2. Hur ser personal på lärcentra på brist på motivation till studier hos besökare på 
lärcentrum?  
 
3. Vilka metoder säger sig personalen använda för att motivera potentiella användare av 
lärcentra till studier? 
 
4. Vad kännetecknar personalens synsätt på användarnas motivation vid lärande på 
folkbibliotek? 
 
Som teoretisk referensram presenteras det sociokulturella perspektivet. Detta valdes ut 
eftersom perspektivet ser sociala sammanhang och de förväntningar som finns på den 
som ska lära som motiverande.  
 
Sex stycken lärcentra valdes ut för undersökningen. De visade sig ha mycket stora mål 
för sina verksamheter. De vill höja kompetensen hos invånarna i kommunen, dessutom 
vill de att ett livslångt lärande påbörjas och att invånarna blir självgående i sitt 
kunskapssökande. Lärcentra har även som mål att på lång sikt höja levnadsstandaren 
hos sina invånare. I och med att fler kommer i arbete önskar de få ökad tillväxt i 
kommunerna. De räknar alltså med ekonomiska vinster, för landsbygden och staden så 
räknar kommunen med att få behålla sina invånare så att de inte flyttar ut. För storstaden 
så vill kommunen minska bidragskostnaderna.  
 
Mitt material består av främst av enkäter och intervjuer med personal på dessa sex 
lärcentra. Två intervjuer gjordes och fyra e-post enkäter skickades ut till fyra olika 
lärcentra.  
 
Redovisningen och analysen av det empiriska materialet gjordes med det sociokulturella 
perspektivet som bakgrund. Fyra punkter användes som ramverk: 
 

• Lärande och motivation genom en kulturell kontext 
 

• Individuellt lärande och kollektivt lärande 
 

• Lärande genom kommunikation 
 

• Lärande i sociala praktiker 
 
De sex respondenterna som har intervjuats och svarat på enkäter har mycket olika 
studiebakgrund och de arbetar med olika förutsättningar på olika stora lärcentra. Deras 
arbetsuppgifter är dock i princip samma, då de arbetar med att motivera användare att 
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komma till sitt lärcentrum. De flesta nämner två skäl till att en människa motiveras till 
att studera, det första är att individen motiveras av yttre omständigheter så som 
påtryckningar från chefen eller löfte om ekonomiska förbättringar. Det andra skälet är 
att individen vill förverkliga sig själv och göra något nytt. När det gällde motivation så 
ansåg de flesta av respondenterna att människor påverkas och motiveras mest av det 
personliga mötet med andra människor. Från respondenterna framkom det främst två 
anledningar till brist på motivation för studier. Det första var att individen vill lära men 
att det finns hinder ivägen. Dessa respondenter nämner omständigheter runtomkring 
eller tidigare erfarenheter som en anledning till att man inte har studerat. Det andra var 
att det finns hinder hos individen själv. Den metod som fungerade bäst för att motivera 
användare till lärcentra, ansåg de var det personliga mötet och en word-of-mouth metod. 
Alla respondenterna satsade på det personliga mötet och motiverade på plats i lärcentra. 
Dock var det bara tre av dem som fullt utövade detta och utövade även dessa metoder 
för motivering utanför lärcentra. Alla respondenterna sade sig ha funderat på hur de 
bemöter sina användare. De sa att de anpassade sitt bemötande efter dessa och ansåg att 
detta var viktigt att tänka på.  
 
 I analysen framkom att genom att intrigera lärcentra med biblioteket och andra 
verksamheter kan dessa kontexter mötas. I mötet kan människor upptäcka en lärmiljö de 
inte annars skulle ha kommit i kontakt med och detta kan motivera till lärande. Den 
sociala och kulturella kontexten kan sätta hinder i vägen för lärande. När personalen 
skapar målgrupper kan deltagarna få stöd ifrån varandra till lärande.  
 
Det framgår att personalens synsätt när det gäller vad som motiverar en person till 
studier har betydelse för i vilken grad de säger sig använda yttre eller inre 
marknadsförning. Respondenterna satsade antingen mycket på yttre marknadsföring 
eller så satsade de mycket på inre marknadsföring. Detta hade att göra med om de ansåg 
att användarna skulle komma till lärcentrumet eller om det var lärcentrumet som skulle 
komma till dem. Genom att använda en tvåvägskommunikation som metod när 
personalen informerar användare så får de ett personligt möte och samtal som ger viktig 
information om användaren. Personalen kan då använda denna information för att 
anpassa sitt bemötande till användaren. Anpassning av sitt bemötande och av lärcentra 
till användaren sa sig alla respondenterna använda som metod för att motivera. 
Lärcentra och studiebibliotekarien spelar en viktig roll då kan tillgodose de ökande 
kraven från de vuxenstuderande. För folkbiblioteket kan de två rollerna som utbildare 
och bildare komma i konflikt då rollen som utbildare vuxit i och med lärcentras införsel. 
Det kan underlätta om personalen på lärcentra har pedagogisk kompetens. En utbildning 
i marknadsföring är mycket användbar för personal på lärcentra då denna ökar förmågan 
att vara anpassningsbar och att skapa nätverk.  
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Bilaga 1 
 
Intervju- och enkätfrågor 
 
 
Namn  
 
Utbildning  
 
Arbetsuppgifter 
 
 
Marknadsföring 
 
Vilka metoder använder du dig av tex. Information i tidningar, via e-post, annonsering, 
broschyrer, muntligt? 
 
Vad finns det för tankar bakom valet av metoder för information? 
 
Vilket sätt tror du fungerar bäst för att locka användare? 
 
Vilka grupper tycker du är studieovana? 
 
Hur marknadsför du lärcentrumet till dessa grupper: 
Företagare 
 
Invandrare 
 
Pensionärer 
 
Andra grupper  
 
Vilka hinder och möjligheter ser du med att marknadsföra till dessa grupper? 
 
Vilka grupper är svårast att locka? 
 
 
Frågor om motivation 
 
Vad tror du det är som motiverar en människa till studier? 
 
Vilka hinder kan finnas som blockerar motivationen? 
 
Har du funderat över ditt bemötande gentemot de som besöker lärcentret? 
 
Anpassar du ditt bemötande till olika grupper (ex. de som tidigare nämnts)? 
 
Hur gör ni för att få dessa grupper att nyttja lärcentret?  


