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1. Inledning

”Jag  hatar  begreppet  livslångt  lärande,  vi  behöver  avlärning!”  utbrast 
Aftonbladets  debattredaktör  Lotta  Gröning  under  ett  seminarium  på 
Biblioteksdagarna 2007.1 Avlärning eller inte, det som kallas kunskapssamhälle 
är här för att  stanna, och med det följer nya begrepp och nya utmaningar. En 
viktig förändring för folkbiblioteken är  det allt  större antalet vuxenstuderande 
som vuxit fram sedan nittiotalet. Den kraftiga utbyggnaden av vuxenutbildningar, 
ofta i miljöer där högskolebibliotek saknas, har gjort att många studerande istället 
söker  sig  till  folkbiblioteken  för  kunskapsinhämtning,  kurslitteratur  och 
studieplatser. Det har medfört ett allt större tryck på folkbibliotekens resurser och 
kompetens, som i samband med detta ställts inför nya krav och möjligheter.   För 
att  klara  detta  har  folkbiblioteken  på  olika  sätt  satsat  på  vuxnas  lärande.  I 
glesbygden har ofta så kallade lärcentrum byggts i närhet till biblioteken för att 
underlätta för de studerande.

Från  sommaren  2005  och  till  slutet  av  2006  genomförde  Stockholms 
Stadsbibliotek  ett  stort  projekt  kring Lokala  lärmiljöer,  miljöer  som just  ska 
uppmuntra och underlätta för bland annat personer från studieovana grupper till 
studier och lärande. 15 miljoner kronor från Stockholm stads kompetensfond lade 
grunden, och meningen var att projekten efter projekttidens utgång skulle fortsätta 
inom  den  ordinarie  biblioteksverksamheten.  Nio  bibliotek  fick  avlönade 
projektledare som skulle starta eller vidareutveckla bibliotekets verksamhet mot 
vuxenstuderande, och det är detta projekt jag har valt att studera. 

Området är intressant på flera sätt eftersom det skär genom många viktiga 
punkter  för  biblioteksvärlden.  Tidigare  forskning  har  visat  att  mötet  med 
vuxenstuderande  kräver  ny  kompetens  hos  bibliotekspersonalen,  som  ökade 
kunskaper i  pedagogik och teknik,  men också att  projekt  kring lärmiljöer ger 
upphov till frågor om vad som är folkbibliotekens uppgift och roll i samhället. 
Också arbetsformen projektarbete, välanvänt inom kultursektorn, är  viktigt att 

1 ”Ska  vi  ha  kvar  bibliotekslagen” Seminarium  med  panel  från  P1:s  Godmorgon  världen, 
Biblioteksdagarna 2007,  Stockholm 24 maj 2007
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titta närmare på. Uppsatsen snuddar vid frågor om hur arbete med förändringar 
uppfattas i projektet. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  hur  informanterna,  i  form  av  sju 
projektledare  på  olika  nivåer,  ser  på  arbetet  med Stockholms stadsbiblioteks 
projekt kring Lokala lärmiljöer. Frågor om hur folkbiblioteken förändrats i och 
med projektet är centrala, tillsammans med frågor om processen med att införliva 
ett nytt verksamhetsområde i de lokala biblioteken. Syftet är inte att utvärdera 
verksamheten  eller  projektet,  inte  heller  att  i  detalj  beskriva  vad  som  har 
genomförts,  utan  att  med  en  kvalitativ  ansats  försöka  förstå  problem  och 
möjligheter med denna typ av projektarbeten, och vilken roll lärmiljöer kan spela 
på  folkbibliotek.  Relaterat  till  dessa  utgångspunkter  är  även  frågor  om 
bibliotekens eventuellt nya roll i samhället i samband med att lärmiljöprojekten 
startas eller utökas. 

De två övergripande frågeställningarna är:

1) Hur har utvecklandet av lärmiljöer i projektet påverkat biblioteken enligt 
informanterna? 

2)  Vilken  roll  har  lärmiljöerna  fått  i  biblioteket  och  omkringliggande 
samhälle?

Samt hur har:

 3) informanterna upplevt arbetet med att införliva en ny verksamhet i form 
av lärmiljöer i bibliotekets verksamhet? 

1.2 Avgränsningar
Uppsatsens empiriska del spänner som sagt mellan två fält, dels själva lärmiljö-
idéerna i ett större BoI-perspektiv, kopplat till bibliotekens roller och diskurser, 
dels beskrivningen av själva projektet, och hur informanterna upplevde projektets 
genomförande. Båda  områdena är  stora  och skulle kunna  angripas på  många 
olika sätt. Jag har valt att använda mig av sju projektledares upplevelser, vilja och 
tankar kring lärmiljöerna. Det är viktigt att betona att andra personer inblandade i 
projektet kan ha helt andra åsikter och upplevelser, och även att andra frågor och 
angreppssätt antagligen hade fångat upp andra strömningar inom området. 
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Jag har inte i så stor utsträckning granskat den mängd skrivna dokument som 
rör projektet, utan låter intervjuerna vara den största källan i undersökningen. Jag 
tittar inte heller speciellt mycket på bibliotekarierollen, och hur/om den förändrats 
i och med mötet med vuxna studenter, även om området tangeras på sina håll. 

1.3 Disposition
Inledningsvis presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar och sedan följer 
ett avsnitt där uppsatsens kvalitativa metod presenteras. Efter följer bakgrund och 
forskningsöversikt av relevanta områden för uppsatsen, och detta sätts i relation 
till den förändrade syn på utbildning och lärande som samtidigt uppstått och vilka 
roller detta  har  medfört för biblioteken. Den teoretiska  grunden för uppsatsen 
förklaras  och  sedan  följer  den  empiriska  delen.  Uppsatsen  avslutas  med  ett 
analyserande kapitel och en sammanfattning.

1.4 Definitioner av några vanligt förekommande ord
Formellt lärande
Ett  begrepp för den typ av  lärande som sker inom ramen för barnomsorgen, 
skolan, gymnasiet, högskolan och den kommunala  vuxenutbildningen, det vill 
säga de mer formella utbildningsinstitutionerna. 2 

Icke-formellt lärande

Ett begrepp för den del av lärandet som sker exempelvis inom folkbildningen, på 
arbetsmarknadskurser och personalutbildning. Ofta till viss del formaliserad, men 
med större inslag av informellt lärande.3

Informellt lärande 

Den övriga typ av lärande som sker i vardagssituationer, genom livserfarenhet, i 
relationer, på fritiden etc.4

Folkbildning
Enligt Nationalencyklopedin är folkbildning ett samlingsbegrepp för ”människors 
insikter  och  orientering  på  områden  utanför  deras  egna  specialiteter  och 
yrkeskunskaper”. Författaren till texten, Lennart Thorsell, påpekar att i dagens 
informationssamhälle har innebörden vridits mot att ”bidra till överblick och att 

2 Strand, Markus (2006) Projekt Folkbibliotek och Vuxnas lärande Sandviken-Hofors-Ockelbo, s. 7
3 Strand (2006)
4 Strand (2006)
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ge klarhet i och struktur åt det kaotiska informationsflödet, att vidga perspektiv 
och därigenom höja livskvaliteten för den enskilde”.5

Vuxenstuderande

Vuxna  som studerar  på  framför  allt  på  Komvux,  Särvux  eller  Svenska  för 
invandrare, SFI. På Komvux kan man studera på grundläggande nivå, gymnasial 
nivå  eller  på  påbyggnadsutbildning.  Alla  medborgare över 20  år  har  rätt  till 
grundläggande vuxenutbildning om man saknar kunskaper från grundskolan.

5 Nationalencyklopedin:  www.ne.se  sökord: ”folkbildning” (2007-02-20)
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2. Metod

I följande kapitel kommer jag att redogöra för den metod som används och även 
peka på några metodologiska problem. 

2.1 En kvalitativ metod
Uppsatsens  metod  är  kvalitativ,  och  betoningen  ligger  på  informanternas 
erfarenheter,  tankar  och  åsikter.  Forskaren  Kjear  Hansen  beskriver  den 
kvalitativa  metoden  som  en  metod  där  forskaren  vill  beskriva  ett  fenomen 
grundligt, till skillnad mot den kvantitativa metoden som snarare vill beskriva ett 
fenomens utbredning och förekomst.  De två  olika  metoderna kan  med fördel 
användas vid olika typer av forskning, där den kvalitativa kan sägas vara mer 
förstående och handlingsorienterad, och metoden används ofta vid teoriutveckling 
eller vid problemformulering, medan den kvantitativa sedan testar teorierna.6 En 
kvalitativ metod har också fokus på en öppen och mångtydig empiri, och utgår 
ifrån studieobjektets perspektiv snarare än forskarens.7  

En av de kvalitativa metodernas svagheter kan sägas ligga i tillförlitligheten.8 

När man använder sig av intervjuer eller observationer bör resultatens giltighet bli 
hög eftersom forskaren finns på  plats  och kan  ställa  många  följdfrågor,  men 
forskningen kan vara  svår att  upprepa. Det kan med andra ord vara  svårt att 
generalisera utifrån materialet.9 Samtidigt finns det en mängd faktorer som även 
kan störa giltigheten i den kvalitativa metoden, så detta är mer än fråga om hur 
forskningen genomförs än vilket metod som väljs. 

2.2 Intervjuandet
Uppsatsens  empiri  har  skapats  genom intervjuer,  en  välanvänd  metod  inom 
många olika samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner, även om den 

6 Kjear Jensen, Mogens (1999) Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare s. 12
7 Alvesson,  Mats  & Sköldberg, Kaj (1994)  Tolkning  och  reflektion.  Vetenskapsfilosofi  och  kvalitativ  
metod  s. 10
8 Kjear Jensen (1999) s. 18 och 63
9 Alvesson & Sköldberg (1994) s. 39
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också stött på kritik från olika håll, bland annat att den skulle vara ovetenskaplig 
och icke trovärdig.10 

Steinar Kvale beskriver forskningsintervjun som  att ”det rör sig bokstavligen 
om ett samspel, om ett gemensamt utbytande av synpunkter mellan två personer 
som  samtalar  om  ett  ämne  av  gemensamt  intresse”.11 Kvale  delar  upp  en 
intervjuundersökning i  sju stadier, varav intervjuandet och transkriberingen är 
nummer tre och fyra.12 Efter själva transkriberingen kommer själva analysen, där 
informanternas utsagor ska bearbetas för att skapa sammanhängande mönster och 
bilda ett meningsfullt resultat. Detta är naturligtvis en viktig del i forskningen och 
kräver  systematik.  För  att  hantera  intervjuerna  har  jag  inspirerats  av 
hermeneutiken,  ett  förhållningssätt  som i  stor utsträckning betonar tolkning. 
Genom att pendla mellan att tolka delar av texten och helheten försöker forskaren 
hitta  en  logiskt  sammanhängande  struktur  som  ger  mening  åt  utsagorna.13 

Forskaren är i ständig dialog med texten. Praktiskt sett så har jag har sökt teman i 
de transkriberade intervjuerna, utsagorna,  och sedan försökt få dessa till just en 
större bild där informanternas syn på uppsatsens frågeställningar klargörs. Genom 
att återgå till den större bilden från detaljerna, och sedan återigen närläsa texterna 
har jag dragit mina slutsatser. Detta sätt skulle kunna falla under den metod som 
Kvale kallar  meningskategorisering. Dessa olika teman har också sedan bildat 
olika avsnitt i empiridelen. 

2.2.1 De sju intervjuerna och förfarandet
Sammanlagt  genomfördes  sju  intervjuer  under  februari  och  mars  2007  i 
Stockholm. Jag intervjuade sex projektledare som arbetat på sex olika bibliotek 
under projekttiden, och huvudprojektledaren. Hur länge delprojektledarna hade 
arbetat i projektet varierade, vissa hade varit med hela tiden, medan andra enbart 
deltog under en viss period. Samtalen bandades och transkriberades ut av mig. 
Längden på intervjuerna rörde sig mellan en och två timmar där variationen i tid 
främst berodde på hur mycket tid informanten hade möjlighet att avvara. För att 
få  en  viss  struktur  på  denna  uppsats  intervjuer  har  de  genomförts  enligt  en 
halvstrukturerad intervjumall, där jag på förhand bestämt vissa teman och förslag 
på frågor, vilket är en vanligt metod när man genomför kvalitativa intervjuer.14 

Informanterna uppmuntrades också att själva ta upp viktiga delar som rörde de 

10 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun  s. 60 och 257
11 Kvale (1997) s. 21
12 Kvale (1997) s. 85 De sju stegen är: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt 
rapportering
13 Alvesson & Sköldberg (1994) s. 156 ff
14 Kvale (1997) s. 35  Själva mallen finns bifogad som bilaga.
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frågor som presenterades, för att jag så långt som möjligt skulle få heltäckande 
resonemang kring uppsatsens teman.  I  de fall  informanten kunde  prata  utan 
någon tidsgräns blev intervjuerna längre. Detta har medfört vissa metodologiska 
problem,  i  vissa  fall  hann  inte  alla  frågor  ställas,  i  andra  fall  blev  svaren 
knapphändiga på grund av tidsbrist. Vissa informanter har följaktligen fått mer tid 
att  reflektera  över  frågorna  och fördjupa  sitt  resonemang.  Samtidigt  är  detta 
nästan ofrånkomligt när man gör denna typ av halvstrukturerade intervjuer, där 
jag i stor utsträckning gav informanterna utrymme att själva berätta om det som 
de upplevt som avgörande och viktigt, och min bedömning är att detta inte är av 
någon avgörande nackdel för uppsatsens genomförande. Varje intervju gav också 
nya  infallsvinklar  på  frågeområdena,  och vissa  informanter  fick  ibland också 
respondera på det som tidigare informanter tagit upp.  

Informanterna valdes ut ur den grupp av drygt femton personer som någon 
gång arbetat eller skulle arbeta som projektledare på de bibliotek som var med i 
projektet. Att jag just valde att intervjua delprojektledarna, och inte till exempel 
cheferna eller någon av berörda biblioteks övriga medarbetare, var av flera skäl. 
De  utgör  en  avgränsad  grupp,  och även  om jag  inte  har  haft  möjlighet  att 
intervjua alla, så är de personer med liknande befattning och möjligheter som på 
sina respektive bibliotek hade till uppgift att genomdriva projektet. De har haft 
stort inflytande på projektet, samtidigt som de också har ställts inför de praktiska 
problem som är  knutna  till  den  övriga  biblioteksverksamheten.  Utifrån  min 
synpunkt är det också spännande att det inte enbart är bibliotekarier som har varit 
projektledare, utan även lärare, pedagoger och datavetare.  En intervju gjordes 
också med huvudprojektledaren, en intervju som till en början endast skulle vara 
för information, men som sedan även kom att  ingå i  det empiriska materialet 
eftersom jag  bedömde att  det  framkom mycket  intressant  under  den.  En  av 
informanterna arbetade också först som delprojektledare och sedan mer centralt i 
projektet. 

Själva  urvalsprocessen  av  informanterna  kan  närmast  betecknas  som 
slumpartad. I  projektet var,  som framkommit, ett större antal  delprojektledare 
inblandande än de sex som jag intervjuade.  Under projektets gång förändrades 
gruppen, flera slutade av olika anledningar och ersattes av andra. Vid tiden för 
mina  intervjuer  hade  ytterligare  några  fått  nya  jobb  och  andra  fanns  inte 
tillgängliga av andra skäl. Så de sex intervjuer som gjordes blev framförallt med 
personer som visade intresse för att delta och också fanns tillgängliga. Att inte alla 
delprojektledare  intervjuades gör  att  resultatet  inte kan  ses som fulltäckande, 
samtidigt är inte uppsatsen en utvärdering, utan syftet är att titta på hur ett antal 
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projektledare upplevt arbetet med projektet. Eftersom det är omöjligt för mig att 
säga om de delprojektledare som inte har intervjuats har upplevt andra saker, bör 
läsaren hålla i minnet vad empirin till denna uppsats består av. Detta ställer frågor 
om uppsatsens reliabilitet, men en minsta förhoppning är att uppsatsens resultat 
kan  ge  en  vägledning  och  påvisa  vissa  teman  som även  är  giltiga  i  andra 
sammanhang. 

För att garantera informanternas anonymitet är samtligas namn fingerade. För 
de (inte alltför många) personer som arbetat  inom projektet kommer det ändå 
säkerligen att vara möjligt att identifiera några av de personer som intervjuats, 
men min förhoppning är att uppsatsen ska visa på genomgående drag, och inte i 
allt  för stor utsträckning fastna i  enskilda personers upplevelser. För att  ändå 
ytterligare minska ner de specifika detaljerna kommer inga bibliotek att namnges.

Något som redan här kan nämnas är att när delprojektledarna redogjorde för 
sin insats i de självutvärderingar som företaget Inregia gjorde på uppdrag av SSB, 
blev resultatet spretigt. Deltagarna hade sällan uppfattat arbetets gång på samma 
sätt.15 Detta  talar  på  ett  sätt  för  min  kvalitativa  undersökning,  eftersom det 
följaktligen blir intressantare att gå djupare i frågeställningarna, men samtidigt 
ökar  också risken för ett  mer ogeneraliserbart resultat,  eftersom upplevelserna 
skiljde sig så mycket år. 

15 Johnsson, Helen & Magnusson, Carin (2006) Delrapport Lokala lärmiljöer i Stockholm
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3. Bakgrund och tidigare forskning

I  detta  kapitel  ges  en  bakgrund  till  uppsatsens  undersökningsdel.  Som  det 
påpekats i  inledningen har vårt  samhälle utvecklas eller förändrats i  stor grad 
under de senaste tjugo åren, och kraven på utbildning och vidareutbildning hos 
den  vuxna  befolkningen  har  ökat.  Hur  denna  utveckling  sett  ut  beskrivs 
inledningsvis för att sedan följas av en redogörelse av folkbibliotekens relation till 
bildning, studier och studerande. Mot slutet presenteras avsnitt mer fokuserat på 
forskning kring folkbibliotekens utveckling och diskurser, och till sist presenteras 
begrepp och verksamheterna kring lärcentrum. I avsnitten om tidigare forskning 
ligger betoningen på aktuell nordisk forskning.

Till  sist en lite brasklapp, det produceras mycket material om just vuxnas 
lärande, flexibelt lärande och folkbibliotekens roll i lärande, och jag ger inte på 
något sätt en fullständig bild av detta, utan jag vill ge läsaren en  bakgrund till 
undersökningen.  Nämnas  kan  att   under  2007  kommer  en  undersökning, 
genomförd  av  nätverket  BILDA,  presenteras  som  just  tittat  på  lärcentra  i 
storstadsmiljöer, vilket är ett resultat av det projekt som uppsatsen behandlar.16 

3.1 Några nedslag – vuxenutbildning i förändring
Att  våra  samhällen  i  väst  under  de  senaste  årtiondena  genomgått  stora 
förändringar står klart. Tydliga industri- och produktionssektorer har försvunnit 
eller  utlokaliserats,  och  kvar  finns  en  ökande  tjänstesektor.  Begrepp  som 
globalisering, flexibilitet, information och kunskap har  hamnat i  centrum, och 
framförallt  har  den hastiga tekniska utvecklingen medfört och möjliggjort nya 
typer  av  sammanhang  för  människor,  produktion  och  arbete.  En  utbildad 
arbetskraft har blivit ett bättre sätt att investera i än traditionellt fysiskt kapital.17

I  inledningen till  Kunskapssamhällets  marknad pekar  författarna  Markus 
Idvall  och Fredrik Schoug på att  det nya samhället skapar ökade sociala  och 
16 Se www.bildablogg.typepad.com, och Länsnytt. Mötesplats för biblioteken i Stockholms län, nr. 2 
2007  
17 Se bakgrunden i Skolverkets rapport  Det livsvida och livslånga lärandet (1999:121) s. 13, men också 
exempelvis Manuel Castells bok Nätverksamhällets framväxt.
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ekonomiska polariseringar när delar av befolkningen inte har den utbildning som 
krävs. När en allt  större del av industriarbetet utlokaliseras till andra delar av 
världen blir  kraven på  de  arbeten som finns kvar  i  landet  allt  högre.18 Från 
politiskt håll menar författarna att  Sverige dels har satsat på en ”elitkompetens” 
för att kunna stå sig i konkurrensen, i form av högprestigeutbildningar, men dels 
också parallellt genomfört en utbyggnad av mindre och mellanstora högskolor, 
ofta i ekonomiskt eftersatta regioner.19  Mellan åren 1998 och 2002 genomfördes 
också exempelvis det stora projektet ”Kunskapslyftet” som riktade sig just till de 
grupper  som  hade  en  kort  utbildning  och  riskerade  att  hamna  utanför 
arbetsmarknaden. Att det nya samhället kräver en utbildad befolkning står klart, 
och politikerna agerar därefter.

I ett samhälle som betonar kunskap blir naturligtvis utbildning helt centralt, 
och  som  ett  svar,  eller  en  reaktion,  på  samhällets  utveckling  har  också 
vuxenutbildningen och högskolorna genomgått stora förändringar i Sverige under 
de senaste decennierna, kanske framförallt under åttio- och nittiotalet. Genom ett 
ökat  antal  platser  för  distansstudier  på  högskolor  och universitet  har  antalet 
studerande på högre akademisk nivå ökat runt om i landet.20 Detta har möjliggjort 
studier  på  orter  där  man tidigare  var  tvungen att  flytta  på  sig för att  kunna 
studera, vilket har öppnat för nya grupper av studenter och nya former av studier, 
mindre bundna i tid och rum.

Grunden  för  vuxnas  lärande  är  tanken  om  det  livslånga 
kunskapsinhämtandet. Enligt gällande lagstiftning är  kommunerna skyldiga att 
tillhandahålla  vuxenutbildning till dem som har rätt  till det i svenska, svenska 
som  andraspråk,  engelska,  matematik,  samhällsvetenskap,  religionskunskap, 
historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap.21 Året 
2004-2005  studerade cirka  230  000  personer inom grundläggande, gymnasial 
eller påbyggande utbildningar.22 

Generaldirektören  för  Nationellt  Centrum  för  Flexibelt  lärande  (CFL) 
menade i en rapport 2006  att  den formella vuxenutbildningen i Sverige, i stor 
utsträckningen bedriven på Komvux, har förändras ifrån att vara ett individuellt 
utvecklingsprojekt till att bli ett strategiskt verktyg för att möta det kompetens- 
och arbetskraftbehov som finns på lokal och regional nivå.23 Något som får stöd i 

18 Idvall, Markus & Schoug, Fredrik (red) (2003) Kunskapssamhällets marknad s. 12
19 Idvall & Schoug (2003) s. 14 ff
20 Johansson, Kjell & Salin, Sven (2006) Formell vuxenutbildning – utveckling och förutsättningar s. 19 
21 Skolverket (2006) Skolverkets lägesbedömning 2006 Förskola, skola och vuxenutbildning 288:2006  s. 
150
22 Skolverket (288:2006) s. 152
23 Johansson & Salin (2006) s. 5
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en proposition från regeringen 2000 som beskriver just hur vuxenutbildningen bör 
förändras för att bättre klara de nya kraven: Vuxenutbildningen ska mindre likna 
den traditionella skolan med skolhus, klasser och undervisning, utan  istället blir 
handledning  och  IT,  studier  på  arbetsplatsen  och  på  studiecentra  viktigare. 
Vuxenutbildningen ska också inriktas mer på arbetsmarknaden, vilket gör studier 
i enskilda ämnen och  utbildningens liknande uppbyggnad som gymnasiet mindre 
lämpligt. Istället ska individen och dess behov av stöd vara i centrum.24

Samma proposition beskriver statens mål med vuxnas lärande:

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

I propositionen framhålls också viktiga uppgifter för staten i samband med detta: 

[A]tt värna den demokratiska utvecklingen, att förhindra att marknadskrafterna undergräver 
viktiga kulturella  värden och att  motverka polarisering på arbetsmarknaden och mellan 
grupper och regioner i Sverige.

Vuxenutbildningen har följaktligen blivit ett fält där flera olika politiska områden 
sammanfaller. Författarna till  tidigare nämnd rapport från CFL framhåller hur 
olika kommunala delar samarbetar i vuxenutbildningen med en vilja att förbättra 
individers möjlighet till anställning och varaktiga arbeten, fördjupa integrationen 
av  invandrare,  förhindra  socialt  utanförskap  och  för  att  trygga  den  svenska 
demokratin.25 På  högre  nivå  kan  man  se  hur  näringslivspolitik, 
arbetsmarknadspolitik,  socialpolitik,  utbildningspolitik  och  regionalpolitik  går 
ihop genom dessa frågor.

Genom flera förändringar i vuxenutbildningens upplägg och organisering har 
med tiden ansvaret för utbildningen förskjutits från den offentliga sektorn till en 
mängd olika miljöer, aktörer och huvudmän.26 Bland annat blev det under början 
av 2000-talet möjligt för kommunerna att lägga ut utbildningar av typen Komvux 
och Svenska för invandrare (SFI) på entreprenad, vilket medfört att det i dag finns 
en  stor  mängd  utbildningsanordnare  som tillhandahåller  utbildning  för  olika 
målgrupper.27 Ansvaret har  i och med det också förskjutits från stat till individ, 
med den allt större individuella frihet som förändringarna medfört.  Men de nya 
förändringarna uppfattades också som röriga, och 2006 lades ett förslag om att 
inrätta  en egen myndighet  för  vuxnas lärande som skulle  samordna de olika 
instanserna  inblandade  i  vuxenutbildningen.  Utredaren  påpekar  att 
24 Regeringens proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen s. 26
25 Johansson & Salin (2006) s. 40 - 41
26 Skolverket (1999:121) s. 13
27 Johansson & Salin (2006) s. 22
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vuxenutbildningen i stort sett blivit ett eget område inom utbildningspolitiken, 
men att den stora mängd olika aktörer som är inblandade försvårar arbetet. För att 
kunna  komma  till  rätta  med  ”de  brister  beträffande  ansvarsförhållanden, 
gränsdragningar och otydlighet som uppmärksammats på olika håll” behövs en 
ny myndighet.28 

3.1.2 Livslångt lärande – tveeggat begrepp
Ett  begrepp som under nittiotalet fick ett brett genomslag och som i dagsläget 
används inom en mängd områden är  livslångt lärande.29 I den tidigare nämnda 
propositionen  Vuxnas  lärande  och  utvecklingen  av  vuxenutbildningen 
(2000/01:72) skriver man exempelvis i sammanfattningen att ”förslagen rörande 
utvecklingen av vuxenutbildningen tar sin utgångspunkt i en analys av begreppet 
livslångt  lärande”.  Även  på  internationell  politisk  nivå  är  begreppet  stort, 
Europeiska Unionen har  i  bland annat  i  ett  program just för livslångt lärande 
anslagit  7  miljarder  euro  att  mellan  åren  2007  och  2013  användas  av 
medlemsstaterna i initiativ rörande utbildning och studier.30 

Livslångt  lärande  kan  brett  definieras  som  medborgarnas  möjlighet  till 
lärande  genom  hela  livet,  och  ska  bestå  av  en  helhetssyn  på  lärande  och 
utbildning i olika stadier och miljöer.31 Men det livslånga lärandet har också till 
stor del sammanknippats med utveckling och tillväxt. Begreppet har ingen tydlig 
definition, men kan sägas ha förändrats ifrån att under sextio- och sjuttiotalet varit 
ett  ideologiskt  begrepp med idealistiska  förtecken om ett  bättre samhälle och 
högre livskvalité  för  medborgarna,  till  att  under  åttio- och nittiotalet  komma 
tillbaka med en tydligare arbetsmarknadspolitisk koppling.32 

I Glesbygdsverket rapport från 2002 om lärcentra i Sverige skriver författarna 
i sammanfattningen: ”I takt med att arbetsmarknadens kompetenskrav ökar växer 
också medborgarnas behov av att bygga på och förbättra kompetensen under hela 
livet och inom olika området. Kraven ökar på att det ska finnas möjligheter till att 
lära  i  olika  former”.33 Man  fortsätter  med  att  citera  budgetpropositionen 
2002/03:1 där det beskrivs hur tillgång till lärande och utbildning är en av de 
mest betydelsefulla faktorerna för att uppnå tillväxt och rättvisa. Man kan alltså 

28 Statens offentliga utredningar (2006) En ny myndighet för vuxnas lärande 2006:38 s. 11
29 Det märks bland annat i titlarna på de utredningar och rapporter som gavs ut av riksdag och regering 
under  den  tiden,  exempelvis  SOU 1996:164  Livslångt  lärande  i  arbetslivet  –  steg  på  vägen  mot  ett  
kunskapssamhälle. Skolverket har också en handlingsplan för det livslånga lärandet. 
30 Svensk sammanfattning över EU´s utbildningspolitik: http://europa.eu/pol/educ/overview_sv.htm
31 Skolverket (1999:121) s. 9
32 Skolverket (1999:121) s. 17
33 Glesbygdsverket (2002) Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001 s. 1
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se talet om det livslånga lärandet i åtminstone två perspektiv. Först som ett sätt för 
samhället att få en kompetent befolkning som ska klara av omställningen till ett 
nytt typ av arbetsliv, där kanske lärandet är ett krav eller nödvändighet för att 
kunna försörja sig. Men det går också att se begreppet som ett sätt att få ett mer 
jämlikt  samhälle, där alla  medborgare och invånare har rätt  och möjlighet till 
utbildning under hela livet, vilket blir en led i den demokratiska utvecklingen i 
landet. Men begreppet är i vissa fall kontroversiellt, vilket det inledande citatet i 
förordet visar.

Efter denna presentation av hur vuxenutbildningen i Sverige ser ut och har 
förändrats kommer följande delar handla om folkbibliotekens roll inom lärande.

3.2 Folkbiblioteken, folkbildning och utbildning
Historiskt sett har folkbiblioteken alltid på olika sätt spelat en viktig roll inom 
folkbildningen. Genom att  tillhandahålla litteratur  och kunnig personal har  de 
möjliggjort  människors kunskapsinhämtande inom olika  ämnen.   De tidigaste 
folkbiblioteken  ingick  tillsammans  med  föreläsningar  och  studiecirklar  i  ett 
tydligt  sammanhang  av  folkbildning, och  en  av  de  tidigaste  varianterna  av 
bibliotek,  de  så  kallade  sockenbiblioteken  växte  fram  just  i  samband  med 
folkskolornas  uppkomst  1842.34 Det  stora  antal  förenings-  och  studiecirkel-
bibliotek som bildades under början av seklet hade målet att gynna och utveckla 
den demokratiska inställningen hos sin egen grupp, men spred också ideal som 
var ideologiskt färgade.35 Den folkbildande rollen har på så sätt fungerat på ett 
dubbelt sätt, dels var det en möjlighet för statsmakten eller olika intressegrupper 
att föra ut ”rätt” information till medborgarna och sin grupp, samtidigt som det 
dels också  fungerade som en motkraft  som beredde människor  alternativ  till 
dominerande  uppfattningar.  Detta  gjordes  dock  med  utgångspunkt  i  skilda 
intressesfärer och under olika omständigheter.36 

Maj  Klasson menar  i  förordet till  boken  Folkbildning  och  bibliotek? att 
folkbildningen  under  det  senaste  decenniet  har  kommit  i  skymundan  hos 
folkbiblioteken, och att  biblioteken sällan nämns i  folkbildande sammanhang. 
Hon ställer frågan varför begreppet livslångt lärande istället ses som mera positivt 
hos bibliotekarierna, och undrar om en förklaring kan vara att bibliotekarierna 

34Klasson, Maj (1997) Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt  
lärande i biblioteksvärlden s. 10,  Gärdén, Cecilia; Eliasson Anette; Flöög, Eva-Maria m.fl. (2006) 
Folkbibliotek och vuxnas lärande: Förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt  s. 7 
35 Lindström, Heimer (1996) Människor och idéer i folkbiblioteksrörelsen s. 120 ff 
36 Zetterlund, Angela ”Om folkbildningens roll i samhället idag” ur Klasson, Maj (1997)  Folkbildning och  
biblitotek? s.27
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mer ser sig som neutrala kultur- och informationsförmedlare än som folkbildare.37 
Klasson citerar Lars Arvidssons som menar att folkbildningen kännetecknas av att 
den ”ingår i någon form för mobilisering” samt ”syftar till kulturell eller social 
förändring”.38 Detta  är  en  klart  mer  aktiv  definition än  den som exempelvis 
Nationalencyklopedin gör och som citerades tidigare i denna uppsats. 

Forskaren  Angela  Zetterlund har  tittat  på  hur  begreppet  folkbildning 
diskuterats  och debatterats  i  bibliotekspress under  åren  1995  och 1996,  och 
kommer fram till att folkbildningen fortfarande har en roll hos folkbiblioteken, 
men  att  den  inte  är  direkt  avgörande  eller  speciellt  klargjord.39 Synen  på 
folkbildningens  roll  inte  är inte  heller entydig,  vissa  tecken  tyder  på  att 
folkbildningen börjar stärkas; genom den allt viktigare informationsförsörjningen 
ses vikten av  och möjligheten till  att  ge alla  medborgare tillgång till  IT  och 
vägledning som folkbildande. Samtidigt representerar också folkbildningen gamla 
ideal och uppfattas till viss del som hindrande för nytänkande inom biblioteken.40

3.2.1 Biblioteken och de studerande
Folkbibliotekens roll för det informella lärandet har alltid varit viktigt och en av 
grunderna för dess uppkomst. Samtidigt har också bibliotek alltid  spelat en roll i 
det formella lärandet. Skolbiblioteket, högskolebibliotek och forskningsbibliotek 
är bibliotekstyper som direkt vänder sig till människor i formellt lärande. Men 
även  folkbibliotekens  besökare  studerar.  Vissa  menar  att  nästan  hälften  av 
folkbibliotekens  besökare  är  studerande  av  något  slag,  medan  andra 
undersökningar menar att antalet är lägre. Andelen vuxenstuderande verkar ligga 
på mellan fem och sju procent av  studenterna.41  Som tidigare redogjorts har 
antalet  vuxenstuderande  i  Sverige  ökat  kraftigt,  vilket  började  märktas  på 
folkbiblioteken  under  90-talet.  Mellan  1990  och  1998  nästan  fördubblades 
antalet  studerande inom vuxenutbildningen.42 Av dessa vände sig allt  fler till 
folkbiblioteken för litteratur, studieplats och stöd. Det ökande antalet studerande 
på folkbiblioteken var inte problemfritt. Folkbiblioteken hade inte fått ta del av 
det ekonomiska stöd som delades ut i samband med exempelvis Kunskapslyftet 
och biblioteken upplevde att studenterna började ta allt för mycket utrymme och 

37 Klasson (1997) s.7- 8
38 Klasson (1997)  s. 11
39 Zetterlund,  Angela  ”Om  folkbildningens  roll i  samhället  idag”  ur  Folkbildning  och  bibliotek?  På 
spaning efter folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden red. Klasson, Maj (1997) s.41
40 Zetterlund (1997) s. 42
41 Almerud, Peter (u.å.) Biblioteket lyfter kunskapen - om biblioteket i vuxenutbildningen s. 9, samt citat i 
förordet Länsnytt. Mötesplats för biblioteken i Stockholms län nr 2 2007
42 Almerud (u.å.) s. 11
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resurser från de övriga grupperna.43 De nya sätten att studera med grupparbeten, 
problembaserat  lärande  och  informationssökning  började  ställa  nya  krav  på 
bibliotekens  pedagogiska  förmåga.44 Detta  skedde  under  det  ekonomiskt 
ansträngda  nittiotalet  då  kommunerna sparade  mycket  på 
biblioteksverksamheten, och många folkbibliotek slogs ihop eller lades ner vilket 
skapade ytterligare belastningar.

Även högskolestuderande har ofta använt sig av folkbibliotekens resurser. I 
rapporten  Ett  bildat  folk som  Kulturrådet  gav  ut  1995  fastslår  de  att 
folkbiblioteken spelar en mycket viktig roll i den formella utbildningen, och att 
folkbiblioteken i mycket stor grad utnyttjas av högskole- och andra studerande.45 

Utredningen pekar också i  sammanfattningen på  att  gränserna mellan de som 
studerar på högskolan och de som deltar i bibliotekens allmänna verksamhet har 
blivit  otydligare.   I  förordet  efterlyses  en  nationell  bibliotekspolitik  på 
utbildningsområdet  för  att  underlätta  samordning,   resurs-  och 
ansvarsfördelning.46 Detta har ännu inte genomförts.  Folkbiblioteket verkar i stor 
grad  vara  borträknade  i  utbildningspolitiken och  från  politiskt  håll  har 
folkbiblioteken  som resurs  för  de  studerande  sällan  varit  prioriterat.  Kerstin 
Eriksson beskriver just hur folkbiblioteken fått en allt större roll i de lokala och 
nationella  utbildningssystems  infrastruktur,  och  att  det  i  nittiotalets  stora 
explosion  av  studerande  blev  det  tydligt  hur  splittrat  det  nationella 
biblioteksväsendet är. Hon påpekar att man aldrig kan kräva att folkbiblioteken 
ska kunna ersätta  bristen på utbildningsbibliotek förrän folkbiblioteken får ett 
formellt uppdrag och resurser från respektive utbildningsanordnare.47 

3.3 Folkbibliotekens i spänningsfältet mellan pengar och ideal
Joacim  Hansson  skriver  i  sin  licenciatavhandling  Om  folkbibliotekens  
ideologiska  identitet  att  folkbiblioteken  skiljer  sig  ifrån  de  tidigare 
biblioteksformerna i Sverige genom att de framträder som offentliga institutioner 
utan någon idébärande moderorganisation, och utan att de riktar sig mot vissa 
grupper  i  samhället.  Detta  till  skillnad  från  sockenbiblioteken, 
studiecirkelbiblioteken och föreningsbiblioteken som hade tydligare uppdrag från 
organisationer eller grupper. Några av de grundtankar som UNESCO och IFLA 

43 Ericsson, Kerstin (2000) Biblioteket i utbildningssamhället - om biblioteket och människans behov av  
information och kunskap i det livslånga lärandet s. 6
44 Almerud (u.å.) s. 8
45 Rapport från Statens Kulturråd (1995) Ett bildat folk  1995:1 s  6 
46 Ett bildat folk s. 10
47 Ericsson (2000) s. 22 
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sammanställt kring folkbibliotekens verksamhet är att folkbiblioteken ska värna 
demokratiska  ideal,  möjliggöra deltagande i  samhälleliga beslutsprocesser och 
möjliggöra  tillgång till  det gemensamma kulturarvet.  Genom att  sammanfatta 
dessa kommer Hansson fram till att  utifrån dessa grundläggande uppgifter kan 
man tala om en speciell folkbiblioteksideologi.48 Han refererar till Geir Vesthems 
studier av norsk folkbibliotekspraktik, och menar att det uppstår en konflikt, eller 
paradox, mellan den målrationalitet som kännetecknar det moderna samhället, 
och den normativa värderationalitet som folkbibliotekens verksamhet bygger på. 
Även  Maj Klasson talar om hur folkbiblioteken lever och verkar i spänningen 
mellan,  med begrepp lånade från  sociologen Jürgen  Habermas,   system- och 
livsvärlden. I systemvärlden styr makt, pengar och ett målrationellt tänkande, och 
som ett exempel på det tar hon just folkbibliotekens roll för de stora grupperna av 
studenter.49 I  livsvärlden  styr  istället  socialt  handlande,  individens  egna 
erfarenheter  och  lärande,  och  man  söker  mening  och  dialog  i  samtal  med 
varandra. Människans enskilda bildningsprojekt ska stödjas, och skönlitteraturen 
har en given plats. Biblioteken kännetecknas enligt Klasson av att  dessa båda 
världar finns samtidigt och slåss om utrymmet.50

Joacim  Hansson  skriver  också  i  sin  text  Det  lokala  folkbiblioteket  –  
förändringar under hundra år om hur folkbiblioteket allt mer rört sig från den 
folkbildande rollen mot en större integrering i  den formella utbildningsfären.51 
Han menar att det är i rummet mellan den fria folkbildningen och det formella 
utbildningsväsendet som folkbiblioteken funnit sin roll under stora delar av 1900-
talet. Han tar just lärcentra som exempel på hur folkbiblioteken skapar sig en 
plattform i människors vardag, men pekar också på att relationen är och har varit 
problematisk.52 Forskning har visat att när folkbibliotekens stöd till grupper som 
högskolestudenter ökar,  uppstår problem i förhållandet mellan folkbibliotekens 
ideologiska uppdrag och de mer målrationella krav som då börjar ställas och som 
mer liknar utbildningsbibliotekens.53

Hur folkbiblioteken ska ställa sig till ekonomiska termer och försök att mäta 
verksamheten i kvantifierbara siffror är ett gammalt problem. Andersson & Skot-
Hansen, som jag återkommer till i teorikapitlet, refererar till Geir Vesthem som 
menar  att  folkbiblioteken  på  lång  sikt  kan  bidra  till  ekonomisk  och  social 
utveckling i en region, men att  det då krävs det att biblioteken ser till de lokala 

48 Hansson, Joacim (1995) Om folkbibliotekens ideologiska identitet  s. 29
49 Klasson (1997) s. 15
50 Klasson (1997) s. 15
51 Hansson. Joacim  (2005) Det lokala folkbiblioteket: förändringar under hundra år  s. 11
52 Hansson (2005) s. 22
53 Gärdén (2006)  s.104
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behoven och  inte  till  ”genomsnittsbesökaren”.  Andersson  &  Skot-Hansen 
beskriver hur biblioteket kan bli en ”dynamo” i lokalsamhället, men menar just 
också att  detta inte går att  mäta i  pengar eller utlån, utan att  det handlar om 
engagemang och inspiration.54

3.4 Nya verksamheter på biblioteken – lärcentrum
Ett  sätt  att  för  kommunerna  att  kunna  hantera  och tillgodose de studerandes 
behov är  genom de så  kallade lärcentra.  Dessa  verksamheter  byggdes till  en 
början framförallt upp för att möjliggöra distansstudier i glesbygdsmiljö, och var 
inte  alltid  speciellt  nära  förbundet  med biblioteken,  även  om de  naturligtvis 
spelade en viktig roll. Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS) presenterar 
verksamheten så här på sin hemsida:

Vid ditt lokala lärcentrum träffar du andra studerande. Här får du tillgång till vägledning, 
lokaler och tekniska funktioner såsom t ex datorer med Internet, videokonferens, kopiering 
och tentamensmöjligheter. Här kan du boka lokaler för grupparbeten och enskilda studier. 
Du har  också tillgång till  pentry eller  liknande.  Lärcentret  kan i  de flesta  fall  ge dig 
tillgång till  lokaler och utrustning långt utöver kontorstid. Lärcentra kan se lite olika ut 
beroende  på  var  du  bor.  Benämningen  kan  också  variera.  Det  kan  heta  t  ex 
kompetenscentrum,  studiecentrum  eller  högskoleenhet.  Det  finns  lärcentra  både  i 
kommunal regi och inom t ex folkbildningen och hos fackförbund.55

Behovet av lärcentrum uppstod i samband med högskolornas utbyggnad i början 
av 90-talet, och med pengar både från kommun och externa intressenter byggdes i 
samband  med  detta  studiecentrum,  eller  lärcentrum,  ofta  med  fokus  på  ny 
teknik.56 Benämningen  kan  syfta  både  på  det  fysiska  rummet  och  på 
organisationen som möjliggör  ett  mer  flexibelt  studerande,  ofta  virtuellt  och 
förhoppningen är  att  den större geografiska spridningen ska få fler att  studera 
vilket gynnar utvecklingen i regionen.57  2002 uppges det vara möjligt att studera 
på lärcentrum vid åttio procent av landets kommuner.58 Verksamheten riktar sig 
till både högskolestuderande på distans och till vuxenstuderande på orten, och 
genom verksamheter som lärcentrum kan utbildningsresurserna i  kommunerna 
samordnas  och  effektiviseras.  I  samband  med att  Kunskapslyftet  avslutandes 
2002  anslog regeringen 350  miljoner till  landets kommuner för att  bygga ut 
infrastrukturen för studerande, och utvecklandet av lärcentra blev en del i detta.59 

54 Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994) Det lokale bibliotek -aftvikling eller udvikling  s. 12
55 Lärcentrum: http://www.larcentra.se/om.htm (07-08-04)
56 Centrum för flexibelt lärande (2004) Riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra s. 11
57 Glesbygsverket (2002) s. 1
58 Glesbygsverket (2002) s. 3
59 Johansson & Salin (2:2006)  s. 24
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Ett av grundmålen med lärcentra är att bredda rekryteringen till högre studier, det 
vill säga öka antalet studerande från grupper som traditionellt inte i någon större 
utsträckning studerar vidare.

Att låta biblioteken bli en del i denna verksamhet är naturligt. Bibliotek är en 
viktig del i de resurser som studerande kräver, de tillhandahåller litteratur och 
teknik,  samtidigt  som folkbiblioteken  finns  spridda  över  hela  Sverige.  2002 
anställde Kulturrådet en bibliotekskonsulent för att samordna och utveckla frågor 
som rör  bibliotek  och  utbildning,  och  samtidigt  fick  Kulturrådet  pengar  av 
regeringen för att främja vuxenstuderandes tillgång till folkbibliotek. Än i dag är 
det  möjligt  för  bibliotek  att  söka  bidrag  för  verksamhet  riktad  mot 
vuxenstuderande, och ett flertal projekt över Sverige är igång.60  

3.4.1 Forskning om lärcentra och folkbibliotek
Det finns förhållandevis mycket skrivet om folkbibliotekens pedagogiska roll och 
funktion inom vuxenutbildningen, området intresserar uppenbarligen många och 
ses som en viktig roll i folkbibliotekens fortsätta utveckling.61  Eftersom det är ett 
område  med  hastig  utveckling  blir  också  nya  forskningsområden  aktuella 
vartefter nya möjligheter och problem upptäcks. I  dagsläget läggs det mycket 
pengar på olika projekt och utvecklingsarbeten inom vuxnas lärande vilket gör 
det till ett viktigt forskningsområde.

En av de största studierna kring folkbibliotek och vuxnas lärande som jag 
hittat  är  projektet  kring  Vuxbib.  Där  har  forskare  studerat  sex  bibliotek  i 
utvecklingsprojekt rörande lärmiljöer finansierade av Kulturrådet, och resultatet 
har presenterats i tre rapporter.62 Ansatserna i dessa och det stora material som de 
använt sig av har gjort framför allt slutrapporten till en intressant kunskapskälla 
för denna uppsats. Forskarna har under åren 2002 till 2006 intervjuat, genomfört 
deltagande  observationer,  studerat  dokument,  genomfört  enkätundersökningar 
m.m.  för  att  se hur  synen  på  användare,  arbetsmetoder,  profession  och 
organisation kan förstås hos folkbiblioteken när de utvecklar sitt stöd för vuxnas 
lärande.  En slutsats gruppen drar som rör projektbiblioteken är att inledningsvis 
arbetade de för att skapa en utbildningsresurs för vuxna i lärande, men att det 
under  projektets  gång  snarare  blev  ett  mellanting  mellan  utbildning  och 
folkbildning,  mellan  kultur  och  information.  Anledningen  anses  vara 

60 www.kulturradet.se   (07-02-06)
61 Se  exempelvis  Svensk  Biblioteksförenings  verksamhetsplan  2006-2007  Vision  och  vilja eller SSB 
verksamhetsplan 2006-2010 Bibliotek i rörelse där lärande och livslångt lärande framhålls.
62 Forskarna har tittat på projekt (ofta driva av regions- eller länsbibliotek) i Dalarna, Halland, Sandviken-
Hofors-Ockelbo, Värmland, Ystad-Sjöbo-Simrishamn-Tomelilla-Skurup samt i Östergörland

  19

http://Www.kulturradet.se/


folkbibliotekens  tradition  och  ideologiska  bakgrund.63 Författarna  drar  också 
slutsatsen att arbete med förändrings- och utvecklingsarbete är komplicerat och 
svårstyrt, och att projektarbete leder till komplicerade sociala samspel. Men detta 
är  något  man  får  räkna  med  menar  författarna  och  man  bör  heller  inte  ha 
förväntningar på att arbetet ska vara okomplicerat. 64 En annan slutsats som dras 
är att det i projektet har varit svårt att kombinera långsiktiga mål med kortsiktiga. 
Men  sammantaget  har  projektet  gynnat  gruppen  studerande  som  fått  bättre 
service. Däremot  pekar  författarna  på  att  det  inte var  förrän  även de  övriga 
besökarna gynnades av de nya aktiviteterna som de fick fäste i organisationen, 
och att det är denna tillpassning som gör att författarna tror att projektet kommer 
att fortleva i biblioteken.65

Naturligtvis har ämnet rönt intresse inom BoI-utbildningarna. Det finns ett 
flertal uppsatser som på olika sätt tittar på folkbibliotek och vuxnas lärande, eller 
det  livslånga  lärandet.  Staffan  Rundberg  lade  2003  fram  sin  uppsats 
Folkbibliotekarien och det livslånga lärandet – en undersökning av ett projekt  
till  stöd  för  vuxenstuderandes  livslånga  lärande  som  är  en  fallstudie  på 
LärForum vid Nacka huvudbibliotek. Rundberg undersöker hur sju bibliotekarier 
vid det aktuella biblioteket ser på begreppet livslångt lärande, hur de arbetar mot 
vuxenstuderande och  hur  mötet med de vuxenstuderande förändrar  synen på 
bibliotekariernas  profession  och  kunskap.  Samtliga  informanter  uppfattade 
begreppet livslångt lärande som positivt, och förklarade begreppet med att  det 
rörde  lärande  genom  hela  livet.  Vissa  informanter  kopplade  begreppet  till 
arbetsmarknadsåtgärder. Folkbibliotekens roll i det livslånga lärandet sågs mest 
som informationsförsörjande. I uppsatsen framkommer också att de intervjuade 
bibliotekarierna upplever att det ökande antalet vuxenstuderande ställer nya krav 
på  biblioteken  och  bibliotekarierna,  bland  annat  i  form  av  pedagogiska 
kunskaper, även om informanterna menar att de också redan nu jobbar så till viss 
del.66

Jessica  Malmström  har  i  sin  magisteruppsats  från  Borås  studerat  hur 
begreppet livslångt lärande behandlas inom ramen för den pedagogiska diskursen 
inom folkbibliotek. Hon har tittat på officiella dokument som behandlar livslångt 
lärande  och  folkbibliotek  och  visar  hur  begreppet  livslångt  lärande  nära 
förknippas med begreppet kunskapssamhället och ord som kunskap, kompetens, 

63 Gärdén (2006) s. 106
64 Gärdén (2006) s. 100-101
65 Gärden (2006) s. 88- 89
66 Rundberg, Staffan (2003) Folkbibliotekarien och det livslånga lärandet – en undersökning  
av ett projekt till stöd för vuxenstuderandes livslånga lärande
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flexibilitet,  internationell  och  konkurrens.67 Ur  ett  individperspektiv  betonas 
samhällets  fördelar  av  att  befolkningen  blir  högre  utbildad,  men  också 
marknadsekonomiska argument och språkbruk hittas i dokumenten; ”utbildning 
är en investering, befolkningen är en resurs”.68 I uppsatsen framkommer också 
den starka betoningen på individens val och möjligheter. I dokumenten hittas en 
politisk  diskurs,  något som författaren benämner som den socialdemokratiska 
diskursen, som betonar jämlikhet och rättvisa. Den diskurs som är dominant visar 
sig ändå vara den marknadsekonomiska. Malmström ser hur talet om livslångt 
lärande är dubbelt, å ena sidan ska all kunskap räknas som lika bra, å andra sidan 
värderas den som ger arbete högre.

En uppsats författad av Ann-Kristin Henriksson och Raija Holmgren tittar på 
folkbibliotek  som  en  del  i  infrastrukturen  kring  vuxnas  lärande.  Uppsatsen 
fokuserar på folkbibliotekens roll utåt i samhället, och tittar på vilka resurser och 
instanser  som  samverkar  kring  vuxnas  lärande.  Författarna  genomförde  en 
fallstudie  vid  Linköpings  stadsbibliotek,  som inte  är/har  ett  lärcentrum,  och 
intervjuade flera bibliotekarier samt studerade dokument. De kommer fram till att 
folkbiblioteket  i  relation  till  vuxenstuderande  mest  ses  som  en  resurs  som 
tillhandahåller service och teknik, något som liknar den syn som bibliotekarierna i 
Rundbergs uppsats  ger  uttryck  för.  Författarna  drar  också  slutsatsen att  i  de 
politiska  visionerna ligger ansvaret  för  lärande på  individerna,  samhället  ska 
utgöra  ett  stöd.  En  viktig  samarbetspartner  för  biblioteket  är 
utbildningsanordnarna, men bibliotekarierna önskade ändå ett större samspel, och 
efterfrågade  en  verksamhet  av  typen  lärcentrum.  Samtidigt  så  diskuterades 
problematik med lärcentrum, och frågan om huruvida det skulle ta resurser från 
andra grupper.69

Sammanfattningsvis efter att ha presenterat en bakgrund till uppsatsen och 
aktuell forskning kring lärcentra och folkbibliotekens roll i samhället kan man 
säga  att  samhällets  utveckling  genom  historien  alltid  fått  genomslag  hos 
folkbiblioteken och så även på senare tid. Kraven på en utbildad befolkning under 
slutet av 1900-talet har medfört en ökning av antalet studerande i vuxen ålder och 
dessa  har  av  olika  anledningar  sökt  sig  till  folkbiblioteken.  Till  en  början 
uppfattades detta som ett problem (och säkert även till viss del nu); de kräver nya 
och större resurser vilket påverkar folkbibliotekens andra målgrupper, de är i liten 
grad intresserade av folkbibliotekens klassiska kulturområden, utan vrider istället 

67 Malmström, Jessica (2005) Livslångt lärande och folkbibliotek s. 36
68 Malmström (2005) s. 39
69 Henriksson,  Ann-Kristin & Holmgren, Raija (2005)  Folkbiblioteket  –  en del i  infrastrukturen  runt  
vuxnas lärande: En fallstudie på Linköpings stadsbibliotek
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verksamheten mot information och teknik. Kopplingen mot arbetsmarknad och 
tillväxt  skapade  också  irritation  i  verksamheter  som  tidigare  framhållit  fri 
bildning och kunskap utan ekonomisk vinning. De studerande ställer också andra 
krav på bibliotekarierna som måste vara kunniga i IT och teknik, och också ha ett 
mer pedagogiskt förhållningssätt.

 Som ett svar växte det över hela Sverige fram verksamheter som skulle 
underlätta för vuxna som studerar, kommunala lärcentrum. Folkbiblioteken har 
dragits  in  den verksamheten,  men också  utnyttjat  den för  att  kunna  hantera 
studerandegruppen  på  ett  bättre  sätt.  Flera  folkbibliotek  har  anställt 
studiebibliotekarier som i större grad har ansvarar för dessa delar hos biblioteken, 
och vissa har också införlivat lärmiljöer i sin verksamhet. Med tiden verkar synen 
på studerande som problematiska ha förändrats, folkbiblioteken har hittat en ny 
nisch och kan också på ett kvantitativt sätt motivera sin verksamhet i tider då 
vindarna blåser hårdare och kulturlivet ska vara pengabringande. Det blir lättare 
att kräva resurser när man även har en utbildningssfär att vända sig emot istället 
för  enbart  kultursektorn.  Men  fortfarande  är  frågan  politiskt  problematisk, 
eftersom det inte finns någon nationell bibliotekspolitik som löser frågan om hur 
skol-, folk- och utbildningsbibliotek ska samverka. Folkbiblioteken har inte heller 
fått ekonomiska resurser för att hantera den stora mängden vuxenstuderande. Som 
flera forskare visat hamnar också folkbiblioteken i korslinjen mellan ekonomiska 
tankesätt och det mer omätbara  bildningsidealet. En fråga att  fundera över är 
huruvida  denna  utveckling  sker  för  att  folkbiblioteken  överhuvudtaget  ska 
överleva, eller för att det finns ett behov som det är folkbibliotekens ansvar och 
vilja att möta. Svaret ligger antagligen någonstans mitt i mellan
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4. Teoretiska utgångspunkter

 I följande kapitel kommer jag att presentera några teoretiska utgångspunkter som 
används i analysen av det empiriska materialet. 

Forskargruppen i Vuxbib-projektet menar att studier av projekt kring vuxnas 
lärande  och  folkbibliotek  tangerar  tre  områden  inom  biblioteks-  och 
informationsvetenskap, nämligen: 

● folkbibliotekens roll och identitet i samhället, 

● informationssökning  och  användandet  av  biblioteks-  och 
informationsresurser, och 

● problem  kopplade  till  relationen  mellan  olika  bibliotekstyper  och 
tillkomsten av nya former för biblioteksverksamhet med anledning av den 
allt mer gränsöverskridande nya informationsteknologin.70

De teorier som kommer att användas i denna uppsats rör sig i första hand kring 
områdena  nummer  ett  och  nummer  tre.  Området  nummer  två,  frågor  kring 
informationssökning och användandet av biblioteksresurser, kräver ett tydligare 
användarperspektiv än den ansats jag har. Samtidigt, vilket kan relateras till det 
tredje frågeområdet, kommer jag även generellt titta på hur förändringsarbetet i 
projektet upplevdes. I första hand kommer jag att använda Andersson & Skot-
Hansens  teorier,  medan  tre  metaforer  utarbetade  av  Grepperud  &  Thomsen 
kommer användas för att sätta fokus på själva lärmiljöerna i slutkapitlet. 

4.1 Folkbibliotekens roll och identitet
Som påpekats har folkbiblioteken en komplex sammansättning av olika roller och 
uppdrag.  De danska  forskarna Andersson & Skot-Hansen har  identifierat fyra 
roller hos det lokala folkbiblioteket:71

70 Gärdén (2006) s. 20
71 Andersson & Skot-Hansen (1994)  s. 12-19
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- Informationscentrum,
- Kunskapscentrum,
- Social mötesplats
- Kulturcentrum

Som  informationscentrum  betonas  hanteringen  av  de  informationsresurser 
biblioteket förfogar över och tjänster som informationssökning och referensarbete. 
I  rollen som social  mötesplats står  mötet  mellan  individer  och grupper  i  det 
vardagliga livet i centrum; relationerna mellan besökarna och relationen mellan 
besökarna och de biblioteksanställda. Även bibliotekariens uppgift att stärka och 
hjälpa utsatta grupper och uppsökande verksamhet faller in under denna  roll. 
Som kunskapscentrum fokuserar man på bibliotekets pedagogiska resurser och 
främjande  av  lärande;  studiemöjligheter,  föredrag,  biblioteksvisningar  och  så 
vidare.  Den  kulturbärande  funktionen  plockar  upp  bibliotekens  roll  som 
förmedlare av litteratur, musik osv.72 

Modellen på nästa sida visar hur de fyra områdena kopplas samman med 
olika  delar  i  samhället.  Rollen  som  kulturcentrum  kopplas  till  kultur-  och 
upplevelsesektorn, kunskapsrollen till utbildningssektorn, informationsrollen till 
näringslivet och rollen som social mötesplats till den civila sektorn. Kring dessa 
finns också större diskurser av folkbildning, arbete, fritid och utbildning. 

Andersson & Skot-Hansens teorier  handlar  om folkbibliotekens roll  i  det 
lokala samhället, en utgångspunkt som genom uppsatsarbetet blivit allt viktigare. 
Som tidigare nämnts studerar  de också  hur  folkbiblioteken är  integrerat  i  de 
lokala  processer som finns runtomkring verksamheten,  och menar  att  för  att 
kunna spela en viktig roll i människors liv måste dessa fyra roller anpassas efter 
och möta de lokala behoven. 

Linda Cederberg gör i sin uppsats Profil och samarbeten på folkbibliotek en 
enkätstudie där hon med utgångspunkt just i dessa fyra roller undesöker hur drygt 
50 folkbibliotek uppfattar sina profiler, hur de har förändrats och vad detta visar 
om bibliotekens lokala förankring. Cederberg kommer bland annat fram till att de 
dominerade profilerna i dag är kunskaps- och informationsprofilen, följt av den 
sociala och kulturprofilen. Respondenterna ansåg att informationsprofilen är den 
som fått ökat fokus och flertalet uppfattar att kulturverksamheten prioriteras för 
lågt.73 

72 Gärdén (2006) s. 27
73 Cederberg, Linda (2006) Profil och samarbeten på folkbibliotek: En enkätstudie  av nuvarande profil  
samt förändringar i profil över tid.
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Modell ur Andersson & Skot-Hansen 1994:18

4.2 Lärcentra som mäklare, mötesplats och motor
Kombinerat med teorierna om det lokala folkbibliotekets roller kommer jag att 
använda mig av en teori om lärcentra. Modellen togs fram av forskarna Gunnar 
Grepperud och Terje Thomsen i boken Vilkår for et regionalt utdanningsloft där 
de  följt  och  utvärderat  ett  studiecenter  i  Finnsens,  Norge.  De  beskriver  tre 
funktioner för lärcentra: mäklare, mötesplats och motor.74 Dessa tre metaforer har 
fått ett teoretiskt genomslag även i Sverige och  återkommer i flera av de mer 
officiella svenska rapporterna och skrivelserna kring lärcenter.

 På  ett  sätt  är  dessa  tre  begrepp problematiska,  de är  inte i  första  hand 
skapade för bibliotek, utan snarare för fristående lärcentrumverksamheter som 

74 Grepperud, Gunnar & Thomsen, Terje (2001) Villkår for et regionalt utdanningslyft  s. 79-96
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inte samtidigt bedriver någon annan verksamhet. Följaktligen har inte heller dessa 
tre  metaforer  (vad  jag  har  funnit)  i  så  stor  utsträckning  använts  inom 
biblioteksforskningen. Min förhoppning är ändå att det går att hitta intressanta 
vinklar utifrån mitt empiriska material där användningen av deras teori kan vara 
givande.

 Med fokus  på  lärcentrumens  roll  i  det  omkringliggande  samhället  och 
kopplingen till utbildning presenteras nedan de tre metaforerna mer ingående.75

Mäklaren

Mäklarrollen  ska  vara  aktiv  och  dynamisk,  och  innebär  att  lärcentrum-
verksamheten fungerar som en länk mellan aktuella användare (både på individ- 
och organisationsnivå)  och de som erbjuder  utbildningar.  Mäklaren har  goda 
relationer till sin målgrupp och  till utbildningsorganisationerna, och identifierar 
och realiserar nya behov på kort och lång sikt. Fem relationer ställs upp för en 
fungerande mäklarroll:

1) Kontakt  med områdets offentliga  och privata  näringsliv och med den 
politiska ledningen i kommunen

2) Kontakt med skolor och lärare i området

3) Kontakt  direkt  med  enskilda  användare,  och  ett  synliggörande  och 
marknadsförande av verksamheten.

4) Goda relationer till utbildningsanordnare, som högskolor och universitet, 
där man också framhäver sin egen kompetens.

5) Relationen till andra kompetensmäklare, både på nationell och på regional 
nivå, som exempelvis Folkuniversitet. 

Mötesplatsen

För denna roll ser författarna tre konkreta uppgifter:

1) Samverkan och samarbete mellan flera regionala utbildningsaktörer.

2) Vara en plats där studenter kan mötas och, enskilt eller i grupp, studera 
och  använda  sig  av  hjälp-  och  läromedel.  Ha  tekniska  hjälpmedel 
tillgängliga.

75 Begreppen  och  dess  förklaringar är  översatta  från  det  norska  originalet  av uppsatsförfattaren,  som 
hoppas att det inte medfört några förbistringar. 
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3) Ge pedagogisk hjälp och utforma studierna för enskilda individer, men 
också bistå i utvecklingen av studiemöjligheter.

Kompetensmotorn

Författarna menar att man kan se studiecentret i kompetensmotorrollen som en 
tredje  part  som sätts  in  för  att  förbättra  relationen  mellan  de  som erbjuder 
utbildning och användarna.  För att  projekten eller centret ska  kunna uppfylla 
målet med att öka utbildning och kunskap i regionen, behöver också båda parter 
mer kunskap om varandra. Detta kan sägas vara en förlängning av mäklarrollen, 
och fyra huvuduppgifter utkristalliseras:

1) Bistå privat och offentlig verksamhet i deras kompetensarbete

2) Utreda,  samordna och koordinera  användare, utbildningsanordnare och 
utbildningsmöjligheterna.

3) Fungera som en bro mellan regionen och högre utbildning.

4) Etablera och utveckla regionala nätverk inom och mellan olika sektorer. 

Denna sista funktion är enligt Grepperud och Thomsen den som är minst vanlig 
bland traditionella aktörer.

4.3 Projektledning och förändring
Som jag tidigare nämnt finns, förutom frågorna om själva lärmiljöerna, också  ett 
intresse i uppsatsen för projektarbetet som form. Jag kommer inte ur teoretiskt 
perspektiv i någon större utsträckning gå in på detta, men vill ändå trycka på 
vissa saker.

Ett projekt kan naturligtvis se ut  på många sätt, och formen projektarbete 
används på olika sätt för att skapa eller förändra verksamheten i organisationer 
och företag. Grundläggande är att de är avgränsade i tid och rum, med en början 
och ett slut. ISO-standarden för ett projekt slår fast att ett projekt är ”en unik 
process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och 
slutdatum, initierat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive 
begränsningar  i  tid,  kostnader  och  resurser”.  Samhällsvetaren  och 
organisationskonsulten Urban Hagman pekar också på att projektarbete skapar 
kunskap: ”ett projekt är i vidare mening en kunskapsalstrande aktivitet.”76 

76 Hagman, Urban (2002) Projektarbete i lärande organisationer s. 23 
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I sitt bidrag till boken  Att lyfta blicken och bryta mönster – metoder för  
biblioteksutveckling skriver Grejer Hjelm om hur yttre förändringar i form av 
bland annat människors förändrade värderingar, den ekonomiska utvecklingen i 
samhället och demografiska förändringar driver fram ett nytt tänkande om hur 
biblioteksverksamheten ska bedrivas.77 Han talar om två sorters förändringar; den 
första sker när vi korrigerar våra egna handlingar efter att de har skapat problem, 
en typ av förändring som ofta medför att  vi ändå behåller det grundläggande 
handlingsmönstret. Denna typ av förändring leder sällan till någon större skillnad 
i längden, däremot är den ofta bra på kort sikt. Den andra typen av förändring 
sker när ny kunskap eller information tillförs, ofta utifrån, och får personerna att 
reflektera och förändra de grundläggande tankegångar som ligger bakom ett visst 
handlande.  Arbetssättet  måste  förändras  i  grunden,  för  att  ge  en  långsiktig 
förändring.78  

Hagman använder en modell med tre sätt att organisera ett projekt.79 I den 
första sker projektet inom ramen för ordinarie verksamhet, inom företagets eller 
organisationens vanliga  struktur,  utan  projektledare,  men ofta  med en tydlig 
målbeskrivning och tidsram. Den andra modellen är en ren projektorganisation 
där  personer  handplockas  för  att  arbeta  i  projektorganisationen,  och 
projektledaren blir  närmast  en enhetschef. Alla  i  projektet  arbetar  enbart  mot 
projektmålet. En tredje variant  är  den som Hagman kallar  matrisorganisation, 
vilket  är  en  kombination  av  de  två  första  modellerna.  Det  finns  en 
projektorganisation, men projektledaren kan också använda sig av det som redan 
finns i den ordinarie organisationen. Enligt Hagman är denna typ av organisation 
flexiblare  än  de  två  andra  varianterna,  men  i  praktiken  uppstår  ofta 
intressekonflikter och prioriteringsproblem.80 

I  förordet  till  Projektens  paradoxer skriver  sociologen Ingrid  Sahlin  att 
lockelsen med projekt verkar ligga i de motsägelser som formen rymmer; projekt 
är rationella och målstyrda, samtidigt som de vetter åt det nya och oförutsägbara. 
Projekt kräver kontroll och avgränsningar, samtidigt som de syftar mot befrielse 
och gränsöverskridande.81 

77 Hjelm, Greger  ”Förändringsarbetets dynamik” ur  Att  lyfta  blicken och bryta  mönster: Metoder  för  
biblioteksutveckling (2006) s. 17
78 Hjelm (2006) s. 18
79 Hagman (2002) s. 24
80 Hagman (2002) s. 25
81 Sahlin, Ingrid (red.) (1996) Projektets paradoxer s. 14
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5. Undersökningsdel

Det är oftast de med  lägst utbildning som behöver mest hjälp att komma över tröskeln och 
ett folkbibliotek där många rör sig kan vara ett sätt att nå dem som inte självmant skulle 
söka sig till vuxenutbildningens vägledning.82

Följande kapitel kommer att  beskriva projektet Lokala  lärmiljöer i  Stockholm 
Stad. Eftersom  projektet pågick under så pass lång tid och innehöll en mängd 
olika delar och områden blir det för omfattande, och gynnar inte heller syftet med 
uppsatsen,  att  ge  en  heltäckande  beskrivning  av  allt  som  hände  under 
projekttiden.  Jag  kommer  därför  endast  beskriva  ramarna  för  projektet  och 
genomförandet  i  stora  drag.  I  senare  kapitel,  där  informanternas  upplevelser 
presenteras och analyseras, kommer ytterligare delar och viktiga händelser att 
presenteras när det behövs.

5.1 Projektet Lokala lärmiljöer 
Stockholms stadsbibliotek består av 44 bibliotek inom Stockholms stad och är på 
så sätt Sveriges största kommunala folkbibliotek. Verksamheten bedrivs, förutom 
vid stadsbiblioteket på Odenplan och på biblioteken i stadsdelarna, på sjukhus, 
servicehus, och i  Kulturhuset där  Rum för barn,  Läsesalongen och Serieteket 
finns. 2004 hade biblioteken runt 5,4 miljoner besökare.83 

2005  fick Stockholms stad 15 miljoner kronor av Kompetensfonden för att 
utveckla lärmiljöer vid biblioteken, där fem redan befintliga skulle utvecklas, och 
fyra nya lärmiljöer skulle byggas upp i Skarpnäck, Vällingby, Rinkeby och vid 
Internationella  biblioteket.84 Ytterligare  en   virtuell  lärmiljö,  ”Den  nionde 
lärmiljön”, skulle byggas upp. 

82 Frid, Nina (2006) Lokala lärmiljöer i Stockholms stad: slutrapport s.  2
83 Stockholms stadsbiblioteks hemsida, www.ssb.stockholm.se (070118)
84 Biblioteken  i Bredäng,  Högdalen,  Tensta,  Kungsholmen  och  Kista  blev lärmiljöer  under  projektet 
Framtidsvalet åren 2002 och 2003. 
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5.1.1 Projektets mål och organisation
Projektets  mål  delades  upp  i  effektmål  och  projektmål.  De  mer  långsiktiga 
effektmålen formulerades så här:

Lokala lärmiljöer är ett sätt att ge vuxna tillgång till utbildning och utbildningsstöd i sin 
närmiljö.  Projektet  väntas  på  sikt  bidra  till  höjda  utbildningsnivåer,  fler  vuxna  med 
behörighet  till  högskolestudier,  ökad  tillväxt  och  att  fler  människor  kommer i  arbete. 
Projektet  förväntas  leda  till  ökad  beredskap  hos  arbetstagare  till  förändring  samt  till 
minskade bidragskostnader för staten.85

Effektmålen med sitt fokus på tillväxt och fler i arbete är svårmätbara och  det var 
inte  heller  något  som  eftersträvades;  effektmålen  sätter  ut  de  långsiktiga 
resultatönskningarna  av  ett  lyckat  projekt.  Tillsammans  med  effektmålen 
skapades  också  projektets  mer  mätbara  projektmål.  I  dessa  mål  lyder  den 
inledande meningen ”En infrastruktur för vuxnas lärande skapas genom att lokala 
lärmiljöer byggs upp geografiskt spridda över staden.” Målgruppen för projektet 
är  i  ”första  hand de vuxna som saknar  studiesocial  bakgrund och känner sig 
ovana i reguljär studiemiljö.” I projektet stod också inskrivet att verksamheten 
efter projekttiden skulle vara integrerat i bibliotekets övriga verksamhet.86  

Projektorganisationen var uppbyggd enligt en vanlig modell med beställare, 
styrgrupp,  projektledare,  projektgrupp  och  delprojektledare.  Inom  projektet 
startades  också  fem projektgrupper  som skulle  driva  frågor  av  övergripande 
karaktär.  I  dessa  uppmuntrades,  förutom  delprojektledarna,  alla 
biblioteksmedarbetare att  vara  med, även de som inte direkt  var  inblandade i 
projektet.

 De fem områdena var:

● studielitteratur och programvara 

● pedagogik och användarutbildning 

● kompetensutveckling och omvärldsbevakning 

● marknadsföring och samverkan 

● den nionde lärmiljön (webben) 

Arbetet i dessa grupper avlöpte på olika sätt. Alla lyckades inte uppnå de mål som 
fanns uppsatta och vissa mål omformulerades också under tidens gång. Den stora 
omsättningen av  personer i  grupperna verkar  ha  påverkat  mest,  flera  uppgav 
också att de la mer energi på sina ”egna” bibliotek än på grupperna.

85 Frid, Nina (2006)  s. 2
86 Frid, Nina (2006) s. 2
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5.1.2 Vad gjordes och hur gick det?
De nio biblioteken i projektet fick relativt fria händer inom vissa ramar; de  lokala 
förutsättningarna, de skiftande användargrupperna och de lokala profilerna fick 
styra den verksamhet som byggdes upp.87 Nedan följer en kort sammanfattning 
som delvis följer uppställningen projektledarens utvärdering, men kommentarerna 
är mina. Under projektet arbetade man med följande områden:

● Uppbyggnad  av  de  fysiska  lärmiljöerna;  införskaffa  datorer,  skapa 
studieplatser, beställa kataloger och studieinformation, skapa utrymme för 
studievägledning  etc. I vissa fall gjordes detta i egna rum och i andra fall 
ute i den ordinarie biblioteksmiljön. 

● Genomförandet  och  utvecklande  av  användarundervisning  och 
pedagogiska  metoder  på  biblioteken.  Två  exempel  på  detta  är  de  så 
kallade  språkcaféerna,  där  människor  tillsammans tränar  på  att  prata 
något språk, och  datahandledning där besökarna får undervisning i och 
möjlighet att ställa frågor om datorer. Ett flertal av biblioteken anställde 
studie- och yrkesvägledare, och några hade även advokatjour.

● Marknadsföring  och  samverkan  i  olika  former.  Bokmärken  och 
broschyrer  om  lärmiljöerna  trycktes  upp,  kontakter  togs  med  andra 
verksamheter;  arbetsförmedlingen,  utbildningsanordnare,  studieförbund, 
högskolor  och  universitetet  med  flera.  Evenemang  genomfördes, 
exempelvis  kampanjen  1000  vägar  till  kunskap, men  även  enskilda 
föredrag och händelser. Nätverket BILDA startades som samlar bibliotek 
som arbetar med lärmiljöer i storstadsmiljöer. 

● Kartläggning av resurser och inköp av media. En viktig del i projektet var 
att  köpa  in  mer  kurslitteratur  riktat  mot  projektets  målgrupp,  vilket 
gjordes. Även en del dataprogram införskaffades.

● Omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Både centralt  och lokalt 
erbjöds kurser, bland annat en fempoängskurs på Bibliotekshögskolan i 
Borås  om  vuxnas  lärande.  Under  projektets  gång  hölls  också  flera 
föreläsningar  ute  på  biblioteken  om  exempelvis  bemötande.  Flera 
studiebesök genomfördes, bland annat till London och de Idea Stores som 
finns där.88 Olika träffar och fortbildningar genomfördes också lokalt.

87 Intervju i Stockholm (070222)
88 I vissa utsatta delar av Londons förorter har biblioteken rustats upp till så kallade Idea Stores. Se bland 
annat http://www.ideastore.co.uk/
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● Uppbyggnad av en virtuell lärmiljö med resurser för både användare och 
personal i  lärmiljöerna, den så kallade nionde lärmiljön. Denna resurs 
kom att utvecklas tillsammans med SSB´s egna nya hemsida men i och 
med  att  den  fördröjdes  slutfördes  aldrig  den  nionde  lärmiljön  under 
projekttiden.

● I arbetet med projektet har också själva begreppet Lärmiljö förstärktes 
och ytterligare inarbetats, blivit ett koncept som framhålls och som ska 
genomsyra verksamheterna. 

Under  och  efter  projektet  har  flera  offentliga  skrivelser  producerats,  varje 
bibliotek  skrev  en  slutrapport  om  sitt  arbete,  företaget  Inregia  gjorde  två 
utvärderingar  kring  genomförandet  och  huvudprojektledaren  skrev  en  egen 
utvärdering.89 Internt producerades naturligtvis även en mängd dokument, och 
några  av  dessa har  jag  tagit  del  av,  men inte använt  mig av  i  någon större 
utsträckning.

5.2 Lärmiljöer, folkbibliotek och samhället
Efter redogörelsen av själva  projektet  och vad som rent praktiskt  genomförts, 
följer här den empiriska huvuddelen, nämligen resultatet av projektledarnas  syn 
på lärmiljöer och arbetet med projektet. 

Inledningsvis kommer jag kort låta informanterna beskriva vad de tycker att 
lärmiljöerna medfört för biblioteken, och sen kommer jag övergå till att se om och 
hur detta påverkar bibliotekens roll i samhället. Till sist kommer jag att titta på 
själva projektet och hur det upplevdes. 

Att beskriva ett projektarbete har visat sig vara svårt. Det är en process, och 
mycket förändras under tiden, allt från informanternas syn på vad som händer till 
de  omgivande  förutsättningarna.  Därför  har  inte  själva  dispositionen  varit 
självklar och vissa teman överlappar varandra. Delarna ska alltså ses mer som en 
helhet eftersom de i mångt och mycket hänger ihop. Analys sker kontinuerligt 
genom texten, men knyts samman med de teoretiska begreppen i den avslutande 
diskussionen. 

Först  en  presentation  av  informanterna,  namnen  är  som tidigare  nämnt 
fingerade.  För  att  göra  identifikationen  en  aning  besvärligare  så  har  jag  i 

89 Dessa finns tillgängliga på http://www.stockholm.se/kompetens, välj Rapporter och sedan 
Arbetsmarknad
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presentationen  och  i  uppsatsen  inte  skiljt  på  delprojektledarna  och 
huvudprojektledarna,  utan  samtliga  kallas  projektledare,  av  samma anledning 
anges inte heller ålder.

Emma: arbetade  som  projektledare  under  sex  månader.  Hon  har   studerat 
litteratur-  och beteendevetenskap,  och har  arbetat  som lärare.   Återgick  efter 
projektets slut till studier i litteraturvetenskap.

Ellen: arbetade som projektledare under sex månader. Bibliotekarie, tog examen 
2005. Arbetade innan projektledartjänsten på samma bibliotek som bibliotekarie, 
och arbetar efter projektets slut på ett annat biblioteket inom organisationen.

Helena: arbetade med Lärmiljöprojektet under hela perioden. Hon har arbetat 
med flera biblioteksprojekt tidigare och arbetar nu med ytterligare ett.

Gunilla: har  tidigare arbetat  med flera projekt  inom andra  verksamheter,  tog 
bibliotekarieexamen 2005. Projektledare under hela perioden. Arbetar kvar inom 
samma bibliotek. 

Bosse: språkvetare med erfarenhet från bokhandeln, har arbetat tidigare med ett 
nationellt projekt inom biblioteksvärlden. Projektledare under sex månader.

Ann-Kristin: utbildad  bibliotekarie  och  språklärare.  Har  erfarenhet  av  två 
tidigare liknande projekt på bibliotek. Projektledare under hela tiden.

Marcus: system- och litteraturvetare, projektledare under hela perioden men på 
olika ställen. Arbetar nu inom ett annat projekt hos SSB.

5.2.1 Vad innebär lärmiljöprojektet för informanterna
Jag kommer här, kanske mest för att ge läsaren en förståelse för vad projektet 
handlar  om,  låta  informanterna  beskriva  vad  de  anser  är  målet  med 
lärmiljöprojektet. Deras svar är inte heltäckande och utvecklas senare i texterna, 
men denna korta inledning ger förhoppningsvis en bild av informanterna; vad de 
tycker är viktigt för projektet och deras syn på lärmiljöer.90  

Emma  menar  att  målet  med  projektet  är  att  ge  ökad  kontakt  mellan 
utbildningsanordnare och biblioteken, och att  genom att  stötta folk från andra 
länder eller studieovana miljöer få dem att studera vidare. För henne är bland det 
viktigaste  som  genomfördes  datahandledningen  och  det  ökade  beståndet  av 
kurslitteratur. 
90 Källmaterialet  i denna  del  består  till största  del  av de  sju  intervjuer  med  projektledarna  som  jag 
genomförde i Stockholm under februari och mars. Jag notar citat i text och blockcitat.
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För  Gunilla  lockade  möjligheten  att  öppna  upp  biblioteket  för  nya 
användargrupper som inte tidigare besökt biblioteket, som inte har studerat så 
mycket  och behöver  hjälp  med att  komma vidare  med sina  projekt.  Genom 
lärmiljöprojektet kunde man satsa på dessa grupper och skapa ett bibliotek som 
var anpassat för den verksamhet som de önskade. Hon menar att biblioteket som 
fysisk plats är viktig, att erbjuda plats och rum för studier, eftersom det inte alls är 
säkert att besökarna har tillgång till det hemma. 

Bosse ville i projektet utveckla ett lärmiljötänk där bibliotekspersonalen blev 
uppmärksam på att en stor del av besökarna är vuxna i lärande. Det gäller att 
skapa ett bibliotek som både hanterar det formella lärandet och det informella, att 
”utveckla biblioteket som en positiv miljö att vara i när man vill bedriva nån form 
av lärande studier.”91 Han ser en målgrupp som har ”lite lägre utbildningsnivåer, 
som behöver förbättra sina svenskakunskaper och komma in mer i det svenska 
utbildningssystemet  och  på  arbetsmarknaden”.92 Personalens  kompetens-
utveckling  är  ett  av  de  viktigaste  stegen,  framförallt  att  öka  deras  tekniska 
kunskaper. Ställer frågan om biblioteken har en lärmiljö eller är en.

Ann-Kristin  menar  att  i  och med att  projektet  riktar  sig  till  vuxna  som 
studerar under högskolenivå, så riktar man sig i praktiken mot vuxenstuderande 
med invandrarbakgrund.  Hon tycker  att  bland det  viktigaste den målgruppen 
behöver är  bra kurslitteratur  och kompetent personal som kan hjälpa till.  Hon 
arbetade själv mycket med inköpen av kurslitteratur, och ser sig själv mer som en 
pedagog.

Ellen tycker att projektet stärkte bibliotekens verksamhet och också svarade 
på ett behov som redan fanns innan genom att införskaffa fler datorer, skapa ett 
större utbud av kurslitteratur och mer tid för låntagare med frågor. Viktigt var 
också att skapa en verksamhet som lockar målgruppen och andra till biblioteken. 

Marcus  tänkte  till  en  början  att  projektet  skulle  vara  ganska  enkelt  ur 
aspekten att förbättra servicen för vuxenstuderande; ”fixa till miljön, fler datorer, 
fler  böcker”  och inleda  fler  samarbeten.  Med tiden visade sig däremot  vissa 
problem  med  detta,  kanske  framförallt  svårigheterna  med  att  få  med  sig 
personalen. Han ser projektet som en del i  en förnyelse som behövs, som gör 
biblioteken  mer  angelägna  för  befolkningen  och  skapar  ett  mer 
användarorienterat synsätt. 

91 Intervju i Stockholm (070305)
92 Intervju i Stockholm (070305)
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Helena menar att en viktig del i projektet var att få igång diskussioner om 
bibliotekens roll  i  lärandeprocessen.  Biblioteken  ska  vara  en  trygg plats  där 
demokrati  och  delaktighet  skapas,  och  projektet  stärker  förhoppningsvis 
bibliotekets roll  i  lokalsamhället. Genom att  erbjuda exempelvis språkträning, 
information och samtal så uppnås kanske projektets långsiktiga mål på ett bättre 
sätt än genom de traditionella vägarna, samtidigt som något större skapas. 

Sammanfattningsvis så har projektledarna i mångt en samstämmig syn på vad 
projektet  innebär.  Mycket  fanns  ju  nedskrivet  i  målformuleringar  och 
projektplaner, men samtidigt hade delprojektledarna även stora (enligt de flesta) 
möjligheter att skapa något eget. Tidigt blev det klart att inriktningen mot vuxna 
som studerar  utanför  högskola  och universitet  gjorde att  personer med annat 
modersmål än svenska blev en viktig grupp, och att det också tidigare funnits ett 
behov av kunna ge denna grupp bättre service. I princip samtliga informanter ser 
projektet som en del i ett större arbete med att skapa ett demokratiskt samhälle 
där  människor känner sig delaktiga.  Samtidigt är  det också stort fokus på de 
praktiska förändringar som genomfördes på de olika biblioteken, som ökat antal 
datorer, fler studieplatser, föredrag och ett ökat bestånd av kurslitteratur. Flera tar 
också  upp  arbetet  med datorer  och IT  som en  mycket  viktig  verksamhet.  I 
följande delar kommer jag att presentera informanternas syn på projektet och hur 
arbetet gick.

5.2.2 Tillbaka till folkbildningen och skönlitteraturens lärande roll
Joachim Hansson ställde 2005 frågan vilken roll folkbiblioteken kommer att ha i 
framtiden med dess ökade utveckling mot utbildningsbibliotek. Han tror att de 
mer  ”instrumentella  informationsförsörjningsuppgifterna”  kommer  att  dra  det 
längsta  strået  på  bekostnad  av  de  verksamheter  som  är  svårare  att  mäta, 
exempelvis arbetet mot underpriviligerade grupper. För att  det inte ska bli så, 
menar Hansson att folkbibliotekens traditionella värdegrund måste inarbetas i de 
verksamheter som inte har den utgångspunkten.93 Detta har med tiden blivit en av 
utgångspunkterna i uppsatsen; att i projektet som syftar till att förbättra servicen 
för  vuxenstuderande, vilket  kan tolkas  som en mer  instrumentell  uppgift  för 
folkbiblioteken, se hur de ”traditionella” folkbiblioteksvärdena kommer fram. 

 Som tidigare presenterats i bakgrundsdelen har folkbiblioteken alltid haft en 
nära  koppling  till  folkbildning,  men  relationen  har  också  till  och  från  varit 
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komplicerad. Som Zetterlund bland annat  påpekat  kan begreppet folkbildning 
uppfattas som begränsande och bakåtsträvade.94

För informanterna verkar begreppet folkbildning mest ses som positivt. Flera 
informanter menar att i och med att man att utökar bibliotekets verksamhet och 
resurser mot ”lärande”, så påminner man om och förtydligar ett uppdrag som 
alltid existerat mer eller mindre tydligt hos folkbiblioteken. Ett uppdrag som är 
nära förbundet med folkbildning.  Enligt Bosse uppmärksammas bibliotekens roll 
för  förkovran  i  projektet,  som en plats  där  människor  söker  information för 
lärande. Han menar att syftet med projektet visserligen är att förnya bibliotekens 
verksamhet, men faktiskt också just att påminna om den roll som biblioteken har 
haft  tidigare.  Gunilla  menar  att  i  dagens  samhälle,  som  allt  mer  betonar 
karriärssträvan,  är  projektet  en  möjlighet  att  utveckla  och  påminna  om  det 
folkbildande  perspektivet  som enligt  henne  till  viss  del  har  glömts  bort  av 
biblioteken:

Man kan lägga till andra aspekter och få den här tulipanarosen av lärmiljöerna. Det handlar 
faktiskt både om att hjälpa människor att få ett jobb, om det nu är det viktiga. Men också att 
fånga människor som inte brukar gå till biblioteket och vad dom sen gör där, om dom hittar 
på nåt helt eget och får en ny idé som kanske inte hjälper dom på arbetsmarknaden [...] men 
gör att  dom växer ett  steg som människor,  då  tycker  jag det  är  ett  lika  gott  betyg för 
lärmiljöerna.  [...]  som  att  dom  tar  ett  kliv  på  karriärsstegen.95 

Gunilla ger till viss del uttryck för att meningen med projektet uppfylls lika bra 
när  enskilda  individer får  hjälp  att  ta  sig vidare  mot mål  som inte direkt  är 
kopplade  till  arbetsmarknaden,  utan  istället  skapar  sammanhang  och  är 
utvecklande, en syn på lärande som återfinnas inom folkbildningen. Helena ser 
hur projektets möjligheter till stödjande eller informellt lärande utan betyg eller 
lärare  fyller ett  behov som fanns hos målgruppen, något som hon kallar  just 
folkbildning. Språkcaféerna var enligt henne en sådan verksamhet, där personer 
med olika kunskapsnivåer inom ett språk, träffas och tillsammans tränar på att 
prata: ”Man går dit på frivillig basis, sitter i grupp, dricker kaffe och övar på att 
prata  svenska  eller  engelska.  Man lär  av  varandra  i  grupp,  det  är  verkligen 
folkbildningstanken.”96 

Folkbildningen är som redogjorts för något som flera av informanterna anser 
att  folkbiblioteket  har  lämnat,  och  att  det  är  synd.  Projektet  har  gett  dem 
möjlighet  att  återuppliva  traditionen av  lärande  på  folkbiblioteken,  och  i  en 
kravfri  miljö erbjuda  möjligheter till  lärande i  social  samvaro för  besökarna. 
94 Zetterlund (1997) s. 42
95 Intervju i Stockholm (070227)
96 Intervju i Stockholm (070222)
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Informanterna ger uttryck för att uppskatta denna möjlighet, som återkopplar till 
de klassiska folkbibliotekens roll.

Som jag  tidigare  varit  inne på  utvecklades projektet  med tiden  i  en  ny 
riktning där begrepp som folkbildning fick större vikt. Mycket av det som skrivits 
om lärmiljöer tar fasta på verksamheter i glesbygd, och detta projekt skiljer sig på 
många sätt från den typen av verksamhet. Att folkbibliotek i storstäder, ofta i 
områden där  många är  arbetslösa och har  annat  modersmål än svenska, inför 
lärmiljöer  har  visat  sig kräva  andra  resurser  och ett  annat  tänkande.  Helena 
berättar:

Vi förstod att det är något annat vi gör [...] Verksamheten får ett fokus som handlar mer om 
demokrati, lokaldemokrati [...] Och det är också lärande, inte telebildstudio, men en annan 
typ av lärande. [...] Med det nya fokus som projektet fick så är inte biblioteket en hjälpreda 
eller utbildningsbibliotek, istället blev man tydligare i sin folkbildande roll och då tror jag 
också att personalen har det lättare att känna sig hemma i sitt bibliotek.97 

Att  projektet  utvecklades  bort  från  ”telebildstudios”  (som  får  signalera  den 
tekniktäta lärmiljön i glesbygden) mot ökade samhällskontakter och -information 
skapade,  enligt  Helena,  ett  bättre  sammanhang  för  personalen  att  arbeta  i. 
Kopplingen till folkbildningen  och dess tradition gjorde att projektet blev lättare 
att hantera, och folkbibliotekets egen identitet blev tydligare, man undvek att bli 
”en  hjälpreda”  åt  utbildningssektorn.  Även  Ann-Kristin  menar  att  den  här 
verksamheten är  något annat än de lärcentra som det har satsats nationellt på 
tidigare: 

Där sitter det kvinnor med barn som plötsligt kommit på att de nu ska plugga vidare, det är 
en helt annan typ av studerande. I storstäderna är det människor med invandrarbakgrund 
inom en massa olika  områden, allt ifrån att man läser upp en väldigt låg skolbakgrund till 
att man mer eller mindre är på högskolenivå.98

Men inte bara folkbildning som lärande begrepp fungerar som botten i projektet, 
utan även andra delar av folkbibliotekens mer traditionella verksamhet spelar en 
viktig roll. 

Just  språkutveckling  och  läsning  av  skönlitteratur  är  områden  där 
folkbiblioteken  och  dess  medarbetare  har  en  stark  ställning  och  uppdrag.  I 
projektet utvecklades också dessa sidor, folkbibliotekens kärnverksamhet, på ett 
nytt  sätt.  På  ett  av  biblioteken  infördes  en  skönlitterär  ”klassikerhylla”  i 
Lärmiljön, och delprojektledaren för det biblioteket menar att det goda samarbetet 

97 Intervju i Stockholm (070222)
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med vuxenbibliotekarien var viktigt för att få med även denna del i lärmiljön. För 
Ann-Kristin är just språket en väldigt viktig del för de studerande, och hon är 
tveksam till, till skillnad från de andra informanterna, om det är datorer den här 
målgruppen verkligen behöver. Hon menar i stället att anpassad kurslitteratur och 
kompetent personal är vad som behövs. För henne har just möjligheterna till att 
kunna ge målgruppen ett bra bokbestånd och möjlighet till språkträning varit det 
viktiga. Enligt Bosse är skönlitteratur ett sätt att studera svenska på som är lätt att 
glömma bort: 

För den som gillar att läsa skönlitteratur är det ett utomordentligt bra sätt, det är lätt att 
glömma bort, [...] man tänker på traditionella språkkurser [istället], och det är ju bra, men 
det är bra mycket bättre och mer effektivt om man hittar ett skönlitterärt verk som fångar 
läsaren så mycket att det inte längre känns som man pluggar.99 

Just att betona skönlitteraturens betydelse i lärande kan också ses som ett sätt att 
behålla en del av bibliotekariens traditionella kompetens och kunnande även i nya 
projekt  och inriktningar.  Helena  pekar  på  att  den formella  utbildningen har 
försummat skönlitteraturens roll i lärandet och menar att det fanns en rädsla bland 
medarbetarna att något liknande skulle ske på biblioteken och att det bara var 
kurslitteratur och lexikon som skulle köpas in: ”Nu kommer skönlitteraturen att 
försvinna och ingen kommer efterfråga mina kunskaper, om det var någon som 
brann för skönlitteraturen. Men med den här inriktningen har skönlitteraturen en 
jättestor roll.”100 Både hon och Gunilla tror att det framöver kommer bli allt fler 
verksamheter knutna till skönlitteraturen, som  litteraturcirklar och samtal kring 
böcker. 

Det fanns också fler sätt att knyta ihop skönlitteratur med den verksamhet 
som bedrevs  i  projektet.  Under  invigningen  av  lärmiljön  på  biblioteket  där 
Gunilla  var  projektledare  kom Ebba  Witt-Brattström och  berättade  om Moa 
Martinssons bildningsresa, något som Gunilla tyckte var utmärkt. ”Hon har ingen 
skolbakgrund [...] [och vi ville] visa på hur en person kan lyckas trots mycket 
större svårigheter än vi har i dag”.101 Men Gunilla  påpekar också att  många i 
målgruppen också kan ha en hög utbildning med sig ifrån sina hemlandet. 

Skönlitteraturens  roll  i  lärandet  och  i  det  språkutvecklande  arbetet  har 
följaktligen uppmärksammats genom projektet. Men hur utbrett det är kan jag 

99 Intervju i Stockholm (070305)
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inte svara på, en informant ger även uttryck för att på vissa bibliotek har ”man 
gått hårt åt skönlitteraturen”.102

Ellen hoppas att  via  projektets resurser för studerande även kunna väcka 
intresset  även  för  bibliotekets  andra  delar  hos  målgruppen.  Genom 
förbättringarna, som mer kurslitteratur, lockas nya  målgrupper att komma och 
kanske börjar de senare besöka biblioteket i andra syften. ”Om man börjar med 
att låna kurslitteratur, så kanske man sen hittar till lättlästhyllan”.103 

Sammanfattningsvis har alltså projektet utvecklats från att vara ett försök till 
”glesbygdslärmiljöer”  till  projekt  som satsar  på  att  kombinera  folkbibliotekes 
traditionella uppgifter med ökade resurser för vuxenstuderande. Folkbildningens 
tankar hittas hos flera av informanterna, och den nya riktning projektet tog gjorde 
enligt en projektledare projektet enklare att förankra hos personalen eftersom det 
då knöt an mer till  folkbibliotekens traditionella verksamhet. Skönlitteraturens 
lärande  fördelar  framhävdes,  och  målen  med  minskad  arbetslöshet  och 
bidragsberoende kan  nås  även när  besökarna  lär  sig och utvecklas  i  en mer 
folkbildande  anda.  Samtidigt  som  projektet  ska  utveckla  nya  sidor  i 
biblioteksverksamheten så finns det hos Ellen och hos flera andra en förhoppning 
om  att  även  bibliotekets  övriga  verksamhet  ska  uppmärksammas  och  börja 
användas av dessa besökare. 

För att öka kunskapen om den typ av lärmiljöer som projektet vreds emot, 
startades också nätverket BILDA, där medarbetarna i projektet tillsammans med 
liknande  verksamheter  i  storstäder  som  Göteborg  och  Malmö  kan  utbyta 
erfarenheter.104

5.2.3 Utbildning möter folkbildning
Som ovan visats kommer flertalet av informanterna in på folkbildning när de talar 
om projektets grundsyn,  och det är  tydligt att  det inte är  okontroversiellt att 
plocka in delar av den formella utbildningen på folkbiblioteken. Helena nämnde 
exempelvis att kopplingen till folkbildningen gjorde att projektet rörde sig bort 
ifrån  att  vara  en ”hjälpreda”  till  den formella  utbildningen, vilket  gjorde det 
lättare att genomföra. Bibliotekariernas syn på projektet som delvis folkbildande 
får till viss del stöd i målbeskrivningen, men kan också vara ett sätt att hävda en 
kompetens och försvara de traditionella biblioteksvärdena mot en mer formell 
eller kanske marknadsinriktad diskurs. Som Joacim Hansson och Maj Klasson 
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visat  finns  det  en  koppling  mellan  den  formella  utbildningen  och  en  mer 
målinriktad diskurs, och som det framgick i bakgrundsdelen är också begreppet 
”livslångt lärande” nära förknippat med tillväxt och arbetsmarknaden. 

Två  av  projektledarna  uttrycker  att  de till  en början  kände skepsis inför 
projektet  på  grund  av  kopplingen  till  arbetsmarknaden  eller  bristen  på 
bildningstankar. Detta blev också en diskussionsfråga ute på biblioteken. Gunilla 
menar att för henne var just möjligheten till att utveckla projektet till att handla 
mer om folkbildning och användarperspektiv en viktig del. Hon ville ”försöka få 
in  grupper  i  biblioteket  som  aldrig  kommer  in,  riva  trösklar  och  öppna 
biblioteket”.105 Hennes ovilja mot projektet handlade om en rädsla för att det till 
slut bara skulle handla om att tillhandahålla datorer. Som tidigare beskrivits ville 
hon också undvika ett ensidigt karriärstänk i projektet. 

Ann-Kristin, som har mångårig erfarenhet som lärare från vuxenutbildning, 
menar att en av de skeptiska tankar hon hade mot projektet till en början handlade 
just  om  kopplingen  till  arbetsmarknaden.  Hennes  erfarenhet  från 
vuxenutbildningen var att med tiden så ”hamnade” många som befann utanför 
arbetsmarknaden  där,  utan  att  vara  studiemotiverade.  Hon  menar  att 
vuxenutbildningen till viss del gick från att vara en utbildningsinstitution till att 
vara en arbetsmarknadsinstitution.

Jag tänkte att nu kommer det till biblioteken, samma sak, att arbetsmarknadspolitiken ser 
sig om efter institutioner som man kan hugga i och säga: Här ska vi placera dom som av 
någon anledning inte hittar jobb eller kan komma ut  i  arbetslivet, då kan dom sitta  på 
biblioteken.106 

Däremot tycker hon inte att  hennes rädsla har infriats. Det är inte lika lätt att 
”placera” individer på bibliotek som inom utbildningen. Enligt Ann-Kristin är det 
naturligt att biblioteken är en plats för studerande, men hon tycker inte det är lika 
naturligt  att  det  är  en  plats  för  arbetslösa.  Hon  ifrågasätter  vad 
bibliotekspersonalen kan  göra  för  den gruppen och menar  att  det  är  här  en 
studievägledare måste komma med i bilden. Bibliotekspersonalen kan hjälpa de 
studerande och tillgodose deras behov av studieplatser och kunskap, men hon ser 
inte vad de arbetslösa ska få hjälp med på biblioteken. Projektet riktar sig ju mot 
vuxenstuderande, men även mot sådana som vill få hjälp att börja studera och 
kanske är arbetslösa för tillfället. Detta är kanske den mest kritiska invändningen 
som framkommer mot folkbibliotekens breddning mot nya grupper, studerande 
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kan  folkbiblioteken  hantera,  men  arbetslösa  utan  studiemotivation  är  klart 
svårare. 

Marcus och Gunilla pekar på möjligheten att tolka projektet och närmandet 
till  utbildningssektorn och arbetsmarknaden som ett sätt att få mer pengar till 
biblioteken. Eftersom kultur sällan prioriteras gäller det att hitta andra områden 
att  få  pengar  ifrån,  och  eftersom  livslångt  lärande  och  vuxenutbildning  är 
”jättehett”, så går det att få pengar därifrån. Detta har skapat diskussioner bland 
medarbetarna om varför projektet har startats, om det enbart handlar om att få 
mer pengar, och i förlängningen vilken roll biblioteken ska ha. Enligt Marcus så 
reagerade  vissa  medarbetare  på  inriktningen  på  projektet  för  kopplingen  till 
arbetsmarknadsprojekt  och  gillade  inte  det.  Marcus  menar  att  den  här 
diskussionen påverkade motivationen kring projektet,  och att  man måste vara 
tydlig med varför man har startar den typen av projektet för att undvika sådana 
konflikter.  För han tror att utvecklingen är nödvändig:

Oavsett skälet till varför man väljer att införa lärmiljöer eller vad man kallar det, så är det en 
förnyelse som behöver komma till för att biblioteken ska bli angelägna för befolkningen, för 
det handlar i grunden om att gå mer i dialog med de som kommer [...]. Men sen kan jag 
förstå att det blir svårt med trovärdigheten, att det går emot folkbildningstanken om det blir 
ett  arbetsmarknadsprojekt  [...],  men jag tror ändå det  är bra för biblioteken att  gå i  den 
riktningen.107 

Marcus  ser  hur  ett  ökat  användarperspektiv,  eller  frågan om vad biblioteken 
egentligen ska erbjuda är viktigt för bibliotekens utveckling, något som projektet 
har väckt frågor kring.

I kontrast till det som Gunilla tar upp, med att bildning och utbildning allt 
mer koncentreras till karriär och jobbtänk och mindre handlar om den personliga 
utvecklingen,  menar  Bosse  att  det  också  finns  en  annan  utveckling  hos 
utbildningsväsendet  och  arbetsmarknaden.  Allt  större  vikt  läggs  nu  vid  det 
informella kunnandet, fler människor får jobb genom kontakter, att nätverka blir 
allt  viktigare  och  attityden  blir  avgörande.  Detta  menar  han  måste 
biblioteksvärlden bli medveten om, att  biblioteken även genom det informella 
lärandet kan hjälpa människor att  komma vidare med sina formella karriärer. 
Bosse tar upp nätverkande via webben som en viktig kunskap för att inte hamna 
utanför. Här ser han en viktig möjlighet för biblioteken,  som han menar kan möta 
individers behov på ett annat sätt än den formella skolan: 
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[Vi] kan identifiera problemen, se konkreta behov och försöka täppa till de hålen. [...] Vi 
kan tänka lite från fall till fall, skräddarsy små lösningar på individnivå, mer än inom det 
traditionella utbildningsväsendet där man har en kursplan att följa.108

Eftersom det formella utbildningsväsendet är mer låsta i mål- och styrdokument 
begränsas deras flexibilitet. Biblioteken kan, enligt Bosse, lättare anpassa sig efter 
individens behov och på så sätt kanske göra ett bättre jobb på vissa håll. Detta 
kommer att diskuteras mer i nästa avsnitt.

Det är framför allt de äldre informanterna som ger uttryck för reflektioner 
kring  finansieringen  av  projektet  och  ”strategier”  för  att  få  mer  pengar  till 
biblioteken.  Det  beror  säkerligen på  personliga  faktorer,  men antagligen har 
möjligheten till att kunna jämföra med tidigare projekt man varit delaktig i, andra 
yrken, och olika roller i projektet gjort dessa frågor tydligare. För diskussionen är 
viktig efter ett nittiotal med hårda nedskärningar då folkbiblioteken kämpade för 
sin  överlevnad.  Det  är  inte  heller  säkert   hur  stor  del  av  folkbibliotekens 
verksamhet samhället kommer att stå för i framtiden, och frågor om sponsring, 
samarbeten  med  näringsliv  och  nya  typer  av  driftformer  diskuteras  flitigt.  I 
intervjuerna framkommer den skepsis som finns inom biblioteksvärlden mot att 
bli  allt  för  marknadsstyrda  och  ekonomiskt  inriktade.  Detta  är  ingen  ny 
diskussion utan har varit aktuell länge inom folkbiblioteken och kanske inte minst 
i deras relation till det formella utbildningsväsendet. Detta har jag bland annat 
redogjort för i  bakgrundsdelen. Samtidigt visar detta avsnitt och det förra hur 
projektledarna kombinerar de traditionella biblioteksvärdena med projektets mer 
”instrumentella”  mål. Detta har varierat över tid, till en början var projektet helt 
klart  mer  inriktad  mot  ett  traditionellt  ”lärmiljöarbete”,  medan  det  senare 
övergick mer och mer till  att  snarare handla  om att  stödja vissa grupper vid 
studier och hjälpa dessa att  komma in i  samhället. Detta kan kanske ha skett 
omedvetet, men jag tror också att delprojektledarna har kämpat för att föra in det 
som uppfattas  som ”kärnvärden”  i  verksamheten, samtidigt  som man försökt 
utveckla verksamheten mot lärande. Gärdén och hennes forskargrupp som tittat 
på  hur  arbetsmetoderna  utvecklades  i  Vuxbib-projektet  kommer  fram  till 
paradoxen att det krävdes att nya arbetsformer anpassas till traditionella för att få 
genomslag i  biblioteken,  och också  att  aktiviteterna  gynnade andra  grupper i 
biblioteket.109 Som tidigare nämnts så utvecklades även Vuxbib-projekten från ett 
strävande mot att bli en utbildningsresurs till att senare bli ett mellanting mellan 
utbildning och folkbildning, mellan kultur och information.110
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5.2.4 Ett stärkt socialt rum och en neutral plats för 
samhällsinformation
Under projekttiden förändrades biblioteken fysiskt  på  olika  sätt.  Studieplatser 
inreddes, fler datorer  köptes in,  man beredde plats  för mer kurslitteratur  och 
studieinformation  och  möblerade  också  ibland  om  på  andra  sätt.  Vissa  av 
biblioteken skapade speciella  rum för lärmiljöerna, medan andra  skapade nya 
utrymmen i det öppna biblioteket. Flera av informanterna pekar på hur detta har 
hjälpt till att skapa mer attraktiva bibliotek som används mer som en mötesplats. 

Emma tar  de  tidigare  nämnda  språkcaféerna  och datahandledningen som 
exempel på verksamheter där bibliotekets sociala roll förstärks. Människor som 
kanske  är  isolerade  av  olika  anledningar,  kan  komma  dit  och  träffa  andra, 
samtidigt som de även lär sig ett språk eller mer om datorer. Att biblioteken blir 
mer än ett ställe ”där man bara springer in, tar sin bok och springer ut igen” är en 
nödvändighet för biblioteken framöver menar hon. För fortfarande är  de flesta 
som går på biblioteket från medelklassen, och nu när det är så billigt att köpa 
böcker, är det viktigt att förstärka andra delar av biblioteket för att biblioteken 
ska kunna finnas kvar. Ann-Kristin ser en vision från bibliotekens sida där man 
vill  bli  ett  andra  vardagsrum där  man  kan  slinka  in  och ta  en  kaffe,  träffa 
kompisar,  låna en bok och sedan gå hem, och det är  något hon tycker är  en 
sympatisk tanke. För att locka nya grupper trycker hon på att den fysiska miljön 
måste vara attraktiv: ”det ska vara vackert, inbjudande och framför allt modernt 
när man går dit, så det inte sitter i väggarna nåt gammalt som man stöts bort 
ifrån”.111 Ann-Kristin var en av flera projektledare som under projekttiden gjorde 
studiebesök på de så kallade Idea Stores i Storbritannien, där förortsbibliotek har 
rustats upp och gjorts om till stora kulturhus. Detta har inspirerat till tankar om 
nya vägar och möjligheter för folkbiblioteken:

Dit kan man gå när det är gratis, där kan man plugga, det finns ett medborgarkontor, där 
finns ett litet dagis [...]. Man blir väldigt imponerad när man ser det, men sen att översätta 
det till nordiska länder, det är inte så lätt. Här ser allt annorlunda ut. Men vad man gör att 
vidga bibliotekens målsättning, moderniserar det så det ska passa på tvåtusentalet, och då 
hämtar man dom idéerna utifrån.112

111 Intervju i Stockholm (070223)
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För Gunilla inspirerade också besöket i London till nya tankar som påverkade 
verksamheten vid hennes bibliotek, bland annat togs avgifter i ett datarum bort 
(som hörde till huset där biblioteket ligger i).

Om folkbiblioteken fortsätter  i  den riktningen som Lärmiljöprojektet  kan 
sägas vara en del av, så hoppas Ann-Kristin att det i bästa fall hjälper till att skapa 
ett offentligt rum som alternativ till det stora köpcentrummiljöerna, där man idag 
inte endast erbjuder shopping utan också många andra aktiviteter. Samtidigt har 
det  för  flera  av  informanterna  varit  viktigt  att  det  inte  endast  blir  fysiska 
förändringar med datorer och studieplatser, utan att det också blir en verksamhet i 
lärmiljön.  De  förändringar  som  gjorts,  både  i  den  fysiska  miljön  och 
verksamhetsmässigt, har  enligt flera informanter ökat  bibliotekets sociala  roll, 
besökarna  stannar  kvar  längre på  biblioteket  eller  besöker  det  för  att  delta  i 
aktiviteter  under  ledning  av  biblioteksmedarbetare  eller  andra.  Detta  medför 
enligt vissa informanter att det blir lättare att locka nya grupper, helt i linje med 
projektets tanke, vilket gör biblioteket starkare inför framtiden. 

Genomgående menar också informanterna att biblioteken i och med projektet 
öppnat sig mot nya områden och fått kontakter som man tidigare inte har haft. 
Det har ju också reellt skett, genom projektet har många nya kontakter knutits, 
eller i  alla  fall  försökt knytas.  I  utvärderingarna av projektet framhålls bland 
annat  Vuxenutbildning  Stockholm,  Arbetsförmedlingen,  diverse 
utbildningsanordnare och studieförbund, högskolor och universitet, organisationer 
och föreningar,  t  ex  Röda  korset.  Flera  av  biblioteken  i  projekten  fick  som 
tidigare  nämnts studievägledare, i alla fall under projektperioden, och kontakter 
togs med utbildningsanordnare i närmiljön. 

Informanterna  har  i  nästan  alla  fall  sett  hur  projektet  har  ökat  den 
samhälleliga kontakten på biblioteken. Emma beskriver hur hon och Ellen tänkte 
i början kring 'lärande'; att hon funderade över vad målgruppen kunde ha nytta av 
och kom fram till att samhällsinformation också var en viktigt bit: ”om man inte 
känner sig hemma i samhället kommer man inte börja plugga på universitetet”.113 
Ellen menar att  biblioteket alltid fått  vara  ”en allmän frågebyrå” och att  folk 
tänker ”det kan jag i alla fall fråga på biblioteket”, vilket gör det naturligt att i 
projektet arbeta för att öka möjligheterna att svara på den typen av frågor.114 På 
deras  biblioteket  startade  de  verksamhet  med   advokatjour  och  genomförde 
föredrag med konsumentvägledare (med varierande resultat). I och med projektet 
har vissa av bibliotekets mer informella uppgifter formulerats om till att bli mer 

113 Intervju i Stockholm (060214)
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permanenta  och  organiserade  (i  alla  fall  under  projektet),  som  exempelvis 
juridiska frågor.

Flera av projektledarna pekar på att flera av de samhälleliga funktionerna har 
börjat flyta in i varandra. Ann-Kristin påpekar att  biblioteken har börjat svara 
frågor  som kanske  ett  medborgarkontor  tidigare  skulle  ha  svarat  på,  och att 
studievägledare kopplas in för att vägleda arbetslösa. Hon är inte helt på det klara 
med vad hon tycker om denna utveckling, kanske borde biblioteken fortsätta få 
vara  en kulturinstitution, samtidigt som hon tycker det är  förträffligt att  man 
ägnar sig åt att främja studier.  Hennes bibliotek hade under projekttiden också 
advokatjour  och konsumentupplysning,  som ett  led  i  detta.  Precis som Ellen 
menar Emma också att användarna av biblioteket i X-sta blivit vana att ställa 
andra frågor som inte direkt har med biblioteket att göra där, att biblioteket är en 
representant för svenska samhället som inte är en myndighet,  att folk känner sig 
trygga att fråga saker på biblioteket och det är något man ska utnyttja. Bosse 
menar  att  mycket  av  det  biblioteksmedarbetarna  gör  idag  liknar  det  som 
informatörer gör på ett medborgarkontor, eller kanske studievägledare. 

Flera projektledare ville som sagt ge besökarna bättre möjligheter att få svar 
på sina olika frågor, även de som inte direkt var kopplade till biblioteket, och 
organiserade  studievägledare,  advokatjourer,  samhälls-  och 
konsumentinformation i projektet. Men samtidigt betonar informanterna ofta det 
specifika  för användarna  med att  möta dessa funktioner just  på  ett  bibliotek. 
Helena menar att  biblioteken kan fånga just de grupper som traditionellt  inte 
vänder sig till vuxenstudier, eftersom miljön är en annan än exempelvis skolan 
eller arbetsförmedlingen. Hon menar att  miljön är ”trygg och neutral” och det 
”finns ingen som ställer krav eller sätter betyg”.115 Bibliotekets roll som offentligt 
rum där besökarna bara kan vara, utan prestation, gör den lämpad för att möta 
invånare som traditionellt  inte vänder sig till  eller känner sig bekväma i  mer 
formella sammanhang. Gunilla  menar att  bibliotek är  en mer ”socialt  lättsam 
miljö” att träffa exempelvis en studievägledare i än att möta en myndighetsperson 
på  arbetsförmedlingen,  vilket  förhoppningsvis  underlättar  för  användaren  att 
tänka nya tankar och vara innovativ.116 Hon kopplar det till projektets långsiktiga 
mål om ökad sysselsättning, och menar att här kan biblioteken göra en insats. Vid 
det biblioteket som Gunilla var projektledare på finns inte någon studievägledare 
kvar efter projekttidens slut, hon har arbetat mot stadsdelsförvaltningen för att få 
pengar för att kunna fortsätta ha någon anställd, men har ännu inte lyckats. Bosse 

115 Intervju i Stockholm (070222)
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menar  också  att  verksamheterna  som  exempelvis  språkcaféer,  tar  över  där 
formella  utbildningar  som Svenska  för  invandrare  inte  längre  fungerar;  när 
eleverna  behöver  prata  svenska  med  andra  svenskar  exempelvis.  Då  kan 
biblioteket bli ett socialt sammanhang att träffa andra i. 

Detta  avsnitt  visar  hur  projektet  i  stor  utsträckning  har  medfört  en 
förstärkning av biblioteket som socialt rum. Joacim Hansson skriver om att det 
parallellt med de framväxande lärcentrum och dess vilja  att  vara  en del i  det 
formella  utbildningsväsendet,  går  att  urskilja  ett  intresse  för  den  sociala 
dimensionen  av  bibliotekets  verksamhet.117 Att  som  i  projektet  kombinera 
samhällsinformation med en förstärkning av beståndet, är  något som Hansson 
beskriver som en huvuduppgift för folkbiblioteken i det allt mer ”förytligande och 
fragmentariska”  samhället.118 Hos informanterna framträder också  en vilja  att 
betona bibliotekets speciella ställning när det kommer till samhällsinformation. 
Genom  att  vara  en  plats  som  traditionellt  inte  förknippas  med  krav  och 
prestationer, menar vissa informanter att möjligheterna att nå  andra grupper i 
samhället ökar, vilket också skulle kunna leda till det långsiktiga målet om ökad 
sysselsättning. Bibliotekens särställning som offentlig institution blir tydlig i detta 
sammanhang. Det är  en av samhället finansierad verksamhet, men ställer inga 
krav på sina besökare (mer än vissa ordningsregler), utan är i stället ett område 
där människor av informanterna förväntas agera fritt efter sina egna idéer och 
önskemål.  Så  trots  att  verksamheten med  att  flytta  in  ren  ”information”  på 
folkbiblioteken  är  den  del  som  kanske  närmar  sig  näringslivet  och  de 
målrationella  tänkandet  mest,  behålls  folkbibliotekens  särställning  genom att 
informanterna  skiljer  ut  miljön  och  stämningen  från  andra  mer 
'myndighetsliknande' verksamheter. Detta tas också upp som en fördel, just på 
grund  av  den  speciella  atmosfär  som framhålls  hos  folkbiblioteken  kommer 
förhoppningsvis nya tankar och idéer upp hos besökarna som kanske gör det hela 
bättre än på exempelvis arbetsförmedlingen.  Detta framkom också i  avsnittet 
innan  där  Bosse  menade  att  biblioteken  har  större  möjlighet  till  små 
individlösningar  än  det stora  utbildningssystemet. Dessa delar,  påpekandet av 
vikten av det informella nätverkandet och möjligheten till individlösningar, visar 
på vissa strömningar (om än små) där  biblioteksmedarbetarna försöker se hur 
folkbiblioteken även kan bidra på den mer målrationella spelplanen. Detta börjar 
närma sig den funktion hos lärmiljöer som tar sig bortom mötesplatsen  och till 
viss del börjar tala om att ersätta andra verksamheter. Påpekas bör att det endast 
är en eller två av informanterna som talar om verksamheten på detta sätt. 
117 Hansson (2005) s. 32
118 Hansson (2005) s. 34
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5.2.5 Större nätverk och en tydligare roll i lokalsamhället
Som nämndes tidigare har biblioteken i och med projektet ökat kontakterna med 
sin omgivning. Mycket energi hos projektledarna, åtminstone till en början, gick 
åt  till  att  försöka  knyta  användbara  kontakter  med  skolor  och 
utbildningsanordnare  i  närmiljön,  man  berättade  om  sin  verksamhet  och 
lärmiljöns resurser och erbjöd exempelvis biblioteksvisningar. Resultatet av detta 
har varierat. Min uppfattning är att mycket av kontakterna togs som ett led i en 
marknadsföring av bibliotekets verksamhet. Projektledarna ville informera rätt 
personer om vad som hände, så de i  sin tur  kunde informera exempelvis sina 
elever. Arbetet verkar ha varit tidvis tungt, med ganska lite respons från de man 
försökte kontakta.  I  de fall  intresset fanns, saknades tid.  I  och med den nya 
riktning projektet tog minskade antagligen en del kontaktförsök också. Helena 
beskriver förändringen och hur de tidigare försökte skapa relationer:: ”[...] istället 
för att kämpa med att få kontakt med utbildningsanordnarna, där alla är alldeles 
för  upptagna  och inte  har  tid,  och lärarna  inte  alls  förstår  vad  man  ska  ha 
biblioteket till.”119 

Att ta kontakt med skolor och erbjuda sina resurser skapade också en del 
andra problem. Marcus berättar att de blev väldigt positivt bemötta när de tog 
kontakt med skolor i närheten, men att det var lite av karaktären ”bra att ni kom! 
Vi har massa problem vi vill att ni ska ta tag i” vilket kunde vara exempelvis 
läxläsning eller dataundervisning.120 Där menar Marcus att det börjar bli problem 
med  vem  ska  betala  för  det.  Förutom  samarbeten  med  omkringliggande 
verksamheter (där flera också har fungerat väldigt bra), så var också det politiska 
samarbetet  av  vikt.  Gunilla  lyckades  bra  med  den  stadsdelsförvaltning  som 
hennes bibliotek hörde till, vilket underlättade för projektet. Helena menar att just 
de bibliotek som lyckades stärka sin position i det lokala samhället, att bli en del 
av ett lokalt nätverk, lyckades bäst med projektet och tar Gunillas och Bosses 
bibliotek som exempel, där stadsdelarna var involverade i arbetet. Hur många nya 
kontakter som togs och hur fruktbara det är kan jag inte riktigt uttala mig om. 
Däremot anser informanterna i Vuxbib-projektet att det har varit en mycket viktig 
del av projektet att utveckla nya kontakter och bedriva verksamhet på delvis nya 
arenor och att  detta  har stärkt  verksamheten. Samtidigt uttrycker de också en 
frustration över att  ett en del utbildningsanordnare inte förstår folkbibliotekens 
roll för de vuxenstuderande, något som verkar gälla även i detta projekt.121

119 Intervju i Stockholm (070222)
120 Intervju i Stockholm (070228)
121 Gärdén (2006) s. 57-58
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Men att bli stark i  lokalsamhället handlar inte bara om ha kontakter med 
lokala  politiker,  utan  också  med  invånarna.  Gunilla  tar  språkcaféerna  som 
exempel där människor i området lägger till och engagemang på att hjälpa andra i 
området som behöver det:

X-bor som stöttar andra X-bor som inte har hade samma resurser och möjligheter, att det 
finns sån solidaritet i lokalsamhället och att biblioteket kan vara en sån [plats] där praktiskt 
solidaritet kan tillämpas, det tyckte jag var häftigt.122

Helena menar också att projektet har hjälpt till att göra biblioteken tydligare i 
lokalsamhället, till en mötesplats där fokus flyttats från endast lån och böcker till 
att även innehålla drag av mer lokaldemokrati. Hon menar att mycket av arbetet 
kring  integration,  delaktighet  och  medskapande  sker  lokalt  och  där  kan 
biblioteket göra en jätteinsats. 

Sammanfattningsvis ger informanterna uttryck för att deras bibliotek på flera 
sätt  knutit  band  och  nätverk  med  andra  organisationer  och  verksamheter  i 
närheten. Samtidigt har det inte varit ett okomplicerat arbete, utan hängt mycket 
på att rätt personer fattar intresse för verksamheten. Men där det har fungerat har 
biblioteken stärkt sin roll i det lokala samhället, vilket skapar förutsättningar för 
ett ökat lokalt deltagande. Joacim Hansson beskriver hur folkbiblioteken har visat 
sig vara en institution som hittills varit framgångsrik i att stödja en utveckling på 
lokal nivå där människors frivilliga strävan efter jämlikhet, mening och identitet 
kan  utvecklas och stärkas.  Han  talar  om att  folkbibliotekens utmaning är  att 
förena   rörelser  'utåt'  och  'inåt',  där  rörelsen utåt  syftar  på  de  allt  fler  nära 
kontakter  människor  har  över  ett  allt  större  geografiskt  avstånd,  och  hur 
globaliseringen  skapar  möjligheter  för  solidariskt  handlande  och  politisk 
utveckling som inte tidigare funnits. Samtidigt finns rörelsen 'inåt' där banden till 
närmiljön och familjen får ökad betydelse, även om den också tar sig nya former 
över  tiden.123 Folkbiblioteken  har  alltså  enligt  Hansson,  möjlighet  att  knyta 
samman dessa två rörelser och kanske har lärmiljöprojektet gett ökade resurser 
för de inblandade biblioteken att få en större och viktigare roll i lokalsamhället. 
Nya band knyts med vänner man möter på datahandledningen, gratis Internet gör 
det möjligt att hålla kontakten med familjen i hemlandet och grannar delar med 
sig av sina kunskaper till andra grannar vid läxhjälp och språkcaféer. 

5.2.6 Stärkt resursfördelning, demokrati och användarperspektiv
Vi har nu varit inne på frågor om folkbildning och lokalt nätverkande, och genom 
projektet  har  tillgången  till  framförallt  kurslitteratur  och  datorer  ökat  för 
122 Intervju i Stockholm (070227)
123 Hansson (2005)  s. 17
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besökarna. Kopplat till dess frågor är demokrati och rättviseaspekter, något som 
flera av informanterna tar upp. Just att öka datortätheten och mängden böcker ser 
Emma som en viktig insats för människor som inte har tillgång till det hemma. 
Biblioteken är en av enligt henne, få arenor som kan erbjuda resurser gratis, vilket 
projektet har sett till att  framhäva. Ellen formulerar  det så att  det ska ”finnas 
resurser för de som har minst resurser”.124 Just att kunna ge de studerande, och i 
många  fall  naturligtvis  även  andra  grupper  av  besökare,  mer  resurser  är 
uppskattat.  Flera  trycker  på  tillgången  till  datorer.  I  dagens  samhälle  är 
kunskapen om och tillgången till datorer nödvändig i många situationer, kanske 
framförallt  om man ska  försöka ta  sig in på  arbetsmarknaden, och det är  ett 
demokratiproblem  om  inte  alla  har  möjlighet  till  det  framhåller  flera  av 
informanterna. Just tillgången till IT och datorer har blivit en allt viktigare del i 
samhällsutvecklingen. ”Det börjar bli en demokratifråga att åtminstone ha basala 
datakunskaper” säger Emma.125 Många arbetsgivare tar inte handskriven ansökan 
på allvar och många ska skickas in med e-post, vilket gör datakunskaper viktiga 
för arbetssökande. 

Tillgången till IT är något som framhållits från statligt i håll under lång tid. 
Zetterlund kommer i sin granskning av artiklar i bibliotekspress fram till att just 
IT-frågan har återuppväckt en del tankar om folkbildning. Dels vill man använda 
folkbildningen som riktmärke för hur den nya tekniken ska hanteras, dels vill man 
genom satsningar  se  till  att  garantera  tillgång  till  IT  för  samhällets  mindre 
resursstarka grupper. Zetterlund påpekar att bibliotekens övergång från ett starkt 
kulturansvar  till  mer en informations- och utbildningsroll  också  har  gjort  att 
folkbildningen  gjorts  sig  påmind  i  frågor  där  det  gäller  att  garantera  svaga 
gruppers tillgång till information.126 

Emma ser också den ökade datortätheten som en viktig del för bibliotekens 
fortsätta överlevnad. Det är inte längre böcker som  efterfrågas, utan information 
och  då  måste  besökarna  ha  tillgång  till  datorer,  Internet  och  databaser.  Att 
biblioteken kan erbjuda sina resurser utan kostnad är en del i den demokratiska 
förutsättningen. Framförallt pratar Ellen och Emma om detta, om hur den första 
frågan som dyker upp på biblioteken är vad det kostar, och att det är viktigt att 
biblioteken når ut med vad de kan erbjuda och att det är gratis. Här menar Emma 
att det är viktigt att via utbildningsanordnare och klassbesök visa upp vad man 
har. Just biblioteksvisningar mot grupper som man anser ligga i målgruppen, som 

124 Intervju i Stockholm (070221)
125 Intervju i Stockholm (060214)
126 Zetterlund i Klasson (1997) s. 35-36
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SFI-klasser, nyanlända flyktingar och andra skolklasser verkar vara något som i 
projektet fått en extra skjuts. 

Att  trycka  på  bibliotekets  uppgift  och  möjlighet  till  en  utjämning  av 
ekonomiska  och  kunskapsmässiga  skillnader  är  en  av  de  klassiska 
folkbibliotekstankarna, precis som den att via bildningen kunna förändra enskilda 
människors  liv.  Klasson  påpekar  att  många  tror  att  biblioteken  tjänar  alla 
folkgrupper, kanske framförallt de resurssvaga, men att undersökningar visar att 
det  är  just  medelklassen  som  i  störst  utsträckning  nyttjar  biblioteken.127 

Informanterna ger här uttryck för att  de satsat just på de grupper som kanske 
verkligen är i störst behov av det. 

Något som Marcus och Helena tar upp är ett ökat användarperspektiv, i och 
med  projektet  har  man  börjat  fundera  över  vad  som  efterfrågas  och  vad 
biblioteket kan erbjuda, något som de tycker är nödvändigt och positivt. Gunilla 
menar att  hon själv börjat  tänka  mer ”professionellt” kring sin yrkesroll,  och 
Helena menar att  projektet startat  diskussioner om bibliotekets roll  i  lärandet. 
Samtidigt är i princip alla informanter tveksamma till om projektet har förändrat 
något synsätt  hos medarbetarna  på  något djupare plan.  Det  talas  mer om att 
”diskussionerna har  väckts”, att  ”något kanske dom har fått  med sig” och så 
vidare.

5.3 Projektarbetet
Efter  att  i  fem avsnitt  nu  presenterat  och  analyserat  informanternas  syn  på 
bibliotekens och lärmiljöernas roll  följer här  två  avsnitt  som mer tar  fasta på 
projektledarnas upplevelser av att arbeta i själva projektet. Om man utgår ifrån 
Hagmans definitioner av projektarbete skulle jag klassa projektet kring Lokala 
lärmiljöer som en form av matrisorganisation. En projektledare anställdes som 
arbetade övergripande med projektet, delprojektledare rekryterades utifrån, men 
även från berörda lokalbibliotek, och projektgrupper startades med de personer 
som även arbetar på biblioteken. Som tidigare beskrivet påpekar Hagman att just 
denna  typ  av  projektorganisation  är  vanlig,  men  att  den  ofta  medför  olika 
intressekonflikter.

5.3.1 Mer IT och identitetskris
Som tidigare framgått har projektet medfört att antalet datorer ökat på de aktuella 
biblioteken, en förändring som många anser vara nödvändig, efterfrågad och som 

127 Klasson (1997)  s. 19
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behövs för att  biblioteken ska kunna hävda sig i  framtiden. De demokratiska 
fördelarna har uppmärksammats, samt att det är svårt att vara arbetssökande eller 
studerande utan tillgång till en dator. Samtidigt framkommer det i intervjuerna 
hur  komplicerat  införandet  har  varit  på  flera  bibliotek,  något  som  faktiskt 
förvånade mig en hel del, och i följande avsnitt kommer jag att redogöra för några 
av de problem som informanterna tar upp när det gäller datoriseringen. Just detta 
ämne skär också igenom frågorna om vad som är bibliotekariens kompetens och 
hur yrkesrollen håller på att  förändras (något som i och för sig ligger utanför 
denna uppsats syfte). 

Bosse är den som under intervjun talar mest om teknikutveckling och vikten 
av att personalen lär sig mer om digitala verktyg. Under sin tid som projektledare 
lade han mycket tid på att  utbilda personalen inom teknik och IT-kompetens, 
förutom  att  besökarna  behöver  undervisning  i  och  tillgång  till  datorer  och 
Internet, finns det även ett behov av att  utbilda och stärka  personalen i  dessa 
frågor. Men han menar att det var svårt till en början att få gehör för det, att det 
”fanns en slags IT-rädsla”.128 Men med tiden har denna börjat ge med sig. Även 
Marcus skulle vilja höja kompetensen kring IT, och säger att det är svårt i de fall 
personalen inte själva är dagliga användare. Han tar Wikipedia som ett enkelt 
verktyg för att få fram information, men menar att det krävs en mental inställning 
och personlig erfarenhet av verktyget för att kunna visa en besökare det.

Datorerna har visat sig vara problematiska på fler sätt, och Ellen menar att 
just införandet av datorhandledningen på flera sätt avlastade den tidigare, mer 
problematiska hanteringen av datorer: 

Datorerna har en förmåga att äta upp en del av den andra verksamheten [...] och så tror jag 
att personalen känner att det blir mer och mer datafrågor, och att många känner sig... alla i 
personalen är inte så vana med datorer själva [...] och de kan blir  lite stressade när det 
kommer sådana frågor. Men det  är mer generellt.  [...]  Men sen började jag med dator-
handledningen och då blev det lite bättre, då kunde folk säga ”kom då så får du hjälp”.129

Ellen och Emma skapade  lätta  guider  kring  de  mest  vanliga  frågorna  kring 
datorer och Internet; om e-post, om att söka på Internet och Word, något som var 
mycket uppskattat och som andra informanter också pratar positivt om. Just att 
kunna lämna ut en kort guide kring de mest vanliga frågorna har underlättat för 
personalen och naturligtvis även för besökarna.

Bortsett  från  den  teknikstress  vissa  informanter  har  gett  uttryck  för  att 
datorerna kan skapa, har de också medfört flera praktiska problem; var ska de stå, 
vem ska få använda dom, vad ska man få göra på dem osv. Det krävs regler och 
128 Intervju i Stockholm (070305)
129 Intervju i Stockholm (070221)
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instruktioner, och datorerna kan användas till många olika saker, och frågorna 
om vad man får göra på dem är en källa till irritation. Ann-Kristin berättar om 
sina tidigare erfarenheter från införandet av datorer:

[Datorer] är inte tysta eller osynliga [...] och människorna som ska använda dom har ett 
annat kroppsspråk, dom vill nåt annat på biblioteken och har ett annat ärende. Och allt det 
här  måste  bibliotekspersonalen  förhålla  sig  till  och  acceptera  att  man  får  andra 
arbetsuppgifter, och sen är det ju mycket strul med datorer, det blir konflikter, dom går 
sönder och fusk.130

Marcus pratar om hur den nya tekniken har medfört en viss identitetsförvirring på 
biblioteken. Informationsutbytet sker på att annat sätt än tidigare, vilket delvis har 
gjort att biblioteken har hamnat i en identitetskris, något som också gör att det blir 
svårt med förändringsarbete : 

Det  har med Internet  och digitala  medier att  göra, och att  folk känner sig hotade och 
okunniga och man inte vad det innebär för man har för lite kunskap [...] vilket gör att allt 
generellt uppfattas som ett hot lite, så har jag uppfattat det i varje fall. Och det gör det svårt 
för cheferna att veta vilket av det här nya spåren man ska hoppa på... nån grundläggande 
identitetskris.131 

Datorernas  inträde  på  folkbiblioteken  har  förändrat  verksamheten  i  stor 
utsträckning,  de  yngre  informanterna  ser  det  som  en  självklar  del  av 
verksamheten, medan de äldre ser fler nackdelar och praktiska problem. I och 
med  den  nya  tekniken  har  också  frågor  om  yrkesidentiteten  väckts  och 
bibliotekariens roll börjats omförhandlas. 

När  det  gäller  frågor  om  förändring  anser  Helena  att  en  av  de  största 
fördelarna  med projektet  är  att  det  startat  en diskussion om folkbibliotekens 
värdegrund, något som hon anser saknas generellt. Den osäkerhet som det medför 
hos medarbetarna försvårar förändringar och nytänkande inom verksamheten:

Vad är meningen med det jag gör? Varför går jag till jobbet varje dag? Såna diskussioner 
på grundnivå, om man hade dom mycket mer... om personalen på nåt sätt hade en trygghet i 
sin roll, det tror jag är det största problemet [inför förändringar]. Jag tror många känner en 
osäkerhet  och  rädsla  för  att  inte  duga  eller  räcka  till.  Och  då  blir  man 
förändringsobenägen.132 

Projektet har satt igång tankar om bibliotekens nya roll, och delprojektledarna har 
i olika utsträckning reflekterat över hur förändringar sker inom folkbiblioteken. 
Osäkerheten kring biblioteken nya roll, och vilka krav som ställs på medarbetarna 
gör också att man ”hänger fast vid rutiner [...] och SAB-systemet blir jätteviktigt 
130 Intervju i Stockholm (070223)
131 Intervju i Stockholm (070228)
132 Intervju i Stockholm (070222)
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och att man gör rutiner på samma sätt som man gjort i 40 år”.133 Även Marcus 
uppfattade att  det fanns ett ointresse att  prata  om bibliotekens uppdrag på en 
abstraktare nivå, och att diskussionerna gärna fastnade i frågor kring detaljer och 
rutiner. Precis som Helena ser han en viss osäkerhet hos de anställda, som gör att 
man vill kunna vända sig till någon som har ansvar och har tagit beslut. 

Tänk om man hade ett bibliotek med ett antal personer som är trygga i att dom kan bedöma 
själva från gång till  gång vad som är rimligt [...] Jag tror att  det  skulle  gå att  driva ett 
bibliotek med mycket mindre regler om man bara hade mer självsäkra medarbetare. Och det 
är inte ett  individproblem att  vi har massa osäkra biblioteksmedarbetare, utan det är ju 
självklart ett strukturellt problem.134

I boken Att lyfta blicken och bryta mönster! Metoder för biblioteksutveckling 
går  Peter Alsbjer till  strid mot bibliotekspersonalens attityd mot sitt  uppdrag, 
gentemot  brukarna  och  deras  servicebehov.  Bibliotekarien  symboliseras  av 
draken  som  vaktar  sin  skatt  och  demonen  som  agerar  polis  mot  felaktigt 
beteende.135 Han menar att folkbiblioteken måste hämta sin inspiration från andra 
ställen än specialbibliotek, och tar som exempel ICA, Apoteket eller Lunarstorm. 
Alsbjer saknar en diskussion  på folkbiblioteken om verksamhetens värdegrund, 
vad man har för uppdrag och vad användarna vill ha och behöver. Detta är något 
som både Helena och Marcus också ger uttryck för.

Samtidigt påpekar  flera att  många de träffat  på inom projektet är  väldigt 
intresserade  av  nytänkande  och  att  det  är  flera  faktorer  som  gör  att  man 
inledningsvis  värjer  sig  mot  nya  projekt,  som  Gunilla  uttrycker  det:  ”sen 
nittiotalet  ungefär  så har  förändringar  betytt  nedskärningar”.136 Gunilla  menar 
också att det finns en felaktig bild av bibliotekarier som ”bakåtsträvare” som inte 
stämmer. Visst finns det bakåtsträvare, men det är bara EN riktning, många är 
väldigt positiva. Andra faktorer som togs upp av informanterna som försvårade 
förändringsarbetet (och som skulle kunna bli en egen uppsats) var bland annat 
dåliga  löner,  tröga  anställningsformer  som gör  det  svårt  att  få  in  nytt  folk, 
projekttrötthet där personalen har varit med tidigare och vet att det inte kommer 
ge några långsiktiga förändringar, hård arbetsbelastning, stress och liten budget 
med  lite  personal,  samt  uppdelningen mellan  exempelvis  barn/ungdoms- och 
vuxenbibliotekarier. Att projektet ändå har ändrat synen på förändringsarbete ger 

133 Intervju i Stockholm (070222)
134 Intervju i Stockholm (070228)
135 Alsbjer, Peter ”Drakar och demoner på biblioteket” ur Att lyfta blicken och bryta mönster: Metoder för  
biblioteksutveckling (2006)  s. 24
136 Intervju i Stockholm (070227)
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flera uttryck för, och att det är en stor fördel att verksamheterna genom projektet 
har fått lättare att hantera nytänkande. 

I tidigare nämnd bok hänvisar Christina Persson till en undersökning om hur 
folkbiblioteket  arbetade  med  att  sprida  information  inför  EU-valet  1994. 
Forskarna tittade på fyra steg i  kommunikationen med omvärlden, som också 
skulle gå att överföra på projektarbete, nämligen analys, planering, genomförande 
och utvärdering. I studien kommer de fram till att det mesta av arbetet lades på 
genomförandet,  och  att  analys  och utvärdering  nästas  helt  saknas.137 Persson 
menar att  en av anledningen till  detta kan vara att   biblioteken vid denna tid 
bemannades med en homogen grupp bibliotekarier med normativa drag, och att 
det  professionella  tänkandet  byggde  mer  på  tradition  och  rutin  än  på 
problematisering  och  kritiskt  tänkande.138 Att  många  har  jobbat  länge  inom 
samma institution kan också medföra en ”naturlig hemmablindhet vars starka 
kraft inte ska negligeras”. Samtidigt påpekar hon att ett mångårigt yrkesliv bör 
kunna tillföra erfarenhet och kunskap om hur biblioteksvärlden fungerar och vad 
som inte fungerar, men för att det ska kunna ske krävs ett lärande både på individ 
och organisationsnivå. Persson pratar om hur den ”tysta kunskapen” kan försvåra 
nytänkande eftersom den inte finns dokumenterad och kanske snarare blir  en 
”bibliotekssanning”.139 Även Tuija Vartiainen beskriver hur den tysta kunskapen 
kan ”tysta biblioteken” och att biblioteken bör sträva efter att dokumentera mer 
vilket skulle underlätta bland annat utveckling och granskning av verksamheten 
och  att  förbättra  personalens  kompetens.  Hon  konstaterar  vidare  att  när 
människan arbetat länge på en arbetsplats identifierar hon arbetet med en del av 
sig själv, vilket också försvårar den yrkesmässiga granskningen.140  Kanske har 
Lärmiljöprojektet  rört  om en del  i  verksamheten och satt  rutiner  och gamla 
sanningar under lupp. Just demografin i bibliotekarieverksamheten med många 
äldre från samma generation kanske medför ett visst ”normativt” tänkande, vilket 
märkts exempelvis i hanteringen av ny teknik. 

5.3.2 Makten och pengarna
Som  ett  sista  avsnitt  tänkte  jag  samla  upp  och  redogöra  för  några  av 
informanternas åsikter om projekts genomförande. 

137 Persson,  Christina  ”Att  utveckla  biblioteksverksamhet  genom  forskning  i praktikten”  ur  Att  lyfta  
blicken och bryta mönster: Metoder för biblioteksutveckling (2006) s. 10
138 Persson (2006) s. 10
139 Persson (2006) s. 10-11
140 Vartiainen,  Tuija ”Från spade  till grävskopa” ur  Att  lyfta  blicken och  bryta  mönster:  Metoder  för  
biblioteksutveckling (2006)  s. 66-67
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Att  det  är  ett  projekt har  medfört  flera  saker  för  de  projektanställda 
informanterna. På förhand har de, och de andra på biblioteken, vetat att deras 
närvaro är tidsbegränsad och när projektet är slut kommer de att försvinna eller 
återgå till sin tidigare tjänst. Samma sak var det naturligtvis med de ekonomiska 
resurser som möjliggjorde stora inköp, annan personal och dyra föredragshållare. 
De fanns under en begränsad tid och efter detta skulle verksamheten in i  den 
ordinarie  budgeten.  Delprojektledarna  har  också  jobbat  i  sina  lokala 
verksamheter, med lokala chefer, samtidigt som de fungerat i ett större projekt. 
Under  tidsperioden  hände  det  också  mycket  i  delprojektledargruppen,  flera 
slutade eller bytte arbetsuppgifter och nya fick ta över. Så ser det naturligtvis ofta 
ut när arbete sker i projektform, men inte desto mindre är åsikterna om hur arbetet 
avlöpt intressant. 

Gärdén  och  hennes  forskargrupp  menar  att   projektledarna  i  Vuxbib-
projekten  var  den  nyckelgrupp  som  drev  processen  framåt,  och  att  det  i 
verksamheterna  funnits  en  oro  för  vad  som  ska  hända  när  projektledarna 
försvinner,  något  som känns  igen  ifrån  detta  projekt.141 Samtidigt  beskriver 
Gärden  hur dessa projektledare hade en komplicerad mellanställning, med lite 
makt över besluten om resurstilldelning och en svag position i verksamheten. Mot 
slutet var också flera av projektledarna besvikna över sina möjligheter att driva 
förändringsarbetet på operativ nivå.142 Marcus ger uttryck för en liknande tanke. 
”Många projektledare var nog ganska maktlösa egentligen, man hade inget riktigt 
mandat  och  det  är  en  chefsfråga  i  stor  utsträckning  med  förändring  av 
verksamheten.”143 Helena påpekar att vissa chefer som tackat ja till att vara med i 
projektet inte verkade ha förstått att det handlade om ett projekt som skulle gälla 
hela biblioteket och på sikt, utan förväntade sig att delprojektledaren skulle göra 
hela jobbet. Ann-Kristin säger ungefär som Marcus att projektledare har mycket 
ansvar, men inga befogenheter. ”Så fort man ska börja [göra nåt] så märker man 
att man är bunden till händer och fötter, befogenheterna ligger ofta över en.”144 

Samtidigt  som projektledarna  i  stort  tycker  att  arbetat  har  varit  både väldigt 
lärorikt och roligt, så är det framförallt kanske just problemen med befogenheter 
som skymtar igenom. Delprojektledarna har fått gå balansgång mellan sin vilja 
och projektets vilja till förändring och nytänkande, och mellan cheferna och de 
andra medarbetarnas intressen och vilja. Flera menar att cheferna absolut varit 
positiva, men att det ändå har varit svårt att få hjälp i projektet, man har inte velat 

141 Gärdén (2006) s. 53
142 Gärdén (2006) s. 54
143 Intervju i Stockholm (070228)
144 Intervju i Stockholm (070223)
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lasta på andra medarbetare arbete och om ingen erbjöd sig har man inget mandat 
att  omfördela  arbetsuppgifterna.  I  praktiken  gällde  det  att  ha  tur  och  hitta 
medarbetare som tyckte att projektet var viktigt och intressant. Gärdén menar att 
cheferna i deras undersökta projekt ibland uppfattade projekten som obegripliga 
och missriktade, hur det varit på informanternas bibliotek kan jag naturligtvis inte 
uttala mig om, men exempelvis ger Helena uttryck för att vissa chefer inte alls 
verkar  ha förstått vad projektet gick ut  på. Gärdén tar  också upp en form av 
passivt motstånd som mötte projektledarna i Vuxbib-projektet, som handlade om 
brist på tid, intresse och engagemang, och detta var ett svårt hinder att forcera.145 

Denna typ av problem verkar ha varit vanlig, men kan som tidigare också nämnts 
bero på en mängd reella faktorer.

 Den stora summan pengar som projektet medförde har mottagits med glädje, 
flera talar om folkbiblioteken som dränerade på pengar och svårigheterna med att 
ha råd med verksamhet utöver det mest grundläggande. Men projektpengarna 
kom till extra för att finansiera lärmiljöverksamheten under en begränsad tid, som 
sedan förväntas fungera inom ordinarie budget. Flera av informanterna talar om 
det  som ett  problem, det  krävs  en  tydlig  omfördelning av  resurserna  för  att 
verksamheten ska fungera när extrapengarna väl slutat komma. Något som inte 
har gjorts i tillräckligt stor utsträckning. Detta i samband med tidspressen under 
projektet har  väckt frågor om prioriteringar. Ellen uttrycker det så här: 

Jag hade hellre sett att projektet pågått under ... två år kanske, och inte på heltid om det 
inte fanns pengar... för att få igång nåt. [...] Projektet fick ju mycket pengar, men ibland 
kändes det som att man bara köpte in massa saker, teknik och sånt, men på ett sätt hade det 
varit bra med någon som skulle stanna kvar lite längre, omprioritering av resurserna.146 

Marcus  framhåller  att  det  är  svårt  att  göra  ett  ordenligt  avtryck  när 
verksamheterna inte tvingades ta bort något, utan fick ekonomisk möjlighet och 
extra  personal  som  ”klistrades  på”  befintlig  struktur.  Ska  det  blir  någon 
förändring krävs det en  omfördelning i den ordinarie verksamheten, och det har 
inte blivit  så.  Detta insåg också flera medarbetare vilket enligt Marcus också 
minskade projektets trovärdighet. På samma sätt menar Emma att tidsbrist är det 
största hotet mot projektets fortlevnad. Personalen var positiv men ingen hade tid 
att ta på sig nya arbetsuppgifter. Det är en chefs- och ledningsfråga att prioritera i 
verksamheten. Bosse säger att det visserligen var uttalat från början att projekten 

145 Gärdén (2006) s. 55
146 Intervju i Stockholm (070221)
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skulle leva vidare i ordinarie verksamhet, men att det i praktiken inte blev så man 
jobbade:

En klar svårighet är att man blandar ihop projekt- och utvecklingsarbete med permanent 
verksamhet [...] Det bygger in svårigheter i projektet som gör det svårare att driva.147

I och med detta blev arbetet med att få med sig resten av personalstyrkan en av de 
svåraste bitarna, och också något som många ansåg som en av de viktigaste för att 
projektet  skulle kunna  fortleva efter projekttiden. Hur  det  kommer att  gå  får 
kanske en senare studie visa, hittills verkar arbetet på  informanternas bibliotek 
med att hålla igång lärmiljöerna ha gått ganska olika. Vissa har lyckats behålla en 
hög nivå (men är kanske osäkra på hur länge de kommer att orka det), medan 
olika faktorer har gjort att det avstannat andra bibliotek. I Gärdéns forskning dras 
slutsatsen att  organisationerna påverkats i  hög grad under själva  projekttiden, 
men  att  det  avstannade  vartefter  verksamheten  införlivades  i  det  ordinarie 
arbetet.148

Flera informanter undrar också om det inte hade varit bättre att satsa på att 
stärka  kärnverksamheten fullt  ut,  med bättre bokbestånd och mer resurser till 
besökarna, istället för mer utåtriktad verksamhet (även om många påpekar att det 
behövs bättre marknadsföring av biblioteken). Ann-Kristin om en av föreläsarna:

En sån här [pekar på programmet] kostar runt 10-20 000 kronor och det hade man fått 
ganska många språkkurser för. Men då är dom ju också ett dragplåster och man vill att 
biblioteket ska lysa lite... som tomtebloss. Det lyser lite, sen slocknar det och så sitter man 
kvar med de trasiga språkkurserna.149

Ann-Kristin  ser  den  stora  satsningen  på  kurslitteratur  som  ett  av  de  bästa 
resultaten med projektet. Helena menar återigen att  cheferna har en avgörande 
roll för att projektet ska ge några långsiktiga resultat, och inte blir ett ”ett och 
halvt års jippo”.150 Hon reflekterar också över om det kanske hade varit bättre att 
ha ett kontinuerligt förändringsarbete kring lärmiljöerna på biblioteken, istället 
för ett tidsbegränsat projekt.  

En av de konflikter som jag trodde att jag skulle träffa på i högre utsträckning 
var diskussioner kring resursfördelningen och att andra delar skulle upplevas som 
eftersatta,  men  det  var  inte  så  många  som tog  upp  det.  Den  väldigt  enkla 
förklaringen kan vara att eftersom mycket pengar lades in i projektet, blev aldrig 
den typen av konflikter tydliga. Det är kanske snarare i efterhand problem kan 
147 Intervju i Stockholm (070305)
148 Gärdén (2006) s. 50-51
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uppstå, när verksamheterna ska in ordinarie budget. Det som några informanter 
tog  upp  var  att  lärmiljöprojektet  blev  ett  projekt  väldigt  mycket  för 
vuxenbibliotekarierna,  och  att  barn-  och  ungdomsbibliotekarierna  och  deras 
verksamhet glömdes bort eller inte tog del i projektet.
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6. Fördjupad analys och slutdiskussion

Efter  att  nu  ha  presenterat  det  empiriska  materialet  och  också  till  viss  del 
analyserat detta, kommer jag att  försöka applicera mina teoretiska begrepp på 
empirin och försöka få svar på de frågor som inledningsvis ställdes i syftet:

1 Hur har utvecklandet av lärmiljöer i projektet påverkat biblioteken enligt 
informanterna? 

2)  Vilken  roll  har  lärmiljöerna  fått  i  biblioteket  och  omkringliggande 
samhälle?

För att titta på dessa frågor kommer jag att använda mig av Andersson & Skot-
Hansens  teorier  om det  lokala  folkbibliotekens fyra  roller,  tillsammans  med 
Grepperud  &  Thomsens  fyra  lärcentrum-metaforer.  Den  senare  teoretiska 
modellen  har  jag  tidigare  uttryckt  vissa  problem  med  att  använda  i  detta 
sammanhang. Men jag tänker låta mig inspireras av dem för att  ge ytterligare 
dimensioner till lärmiljöarbetet. 

De fyra roller som Andersson & Skot-Hansen ser hos de lokala biblioteket är 
inte  väsensskilda  från  varandra,  snarare  bygger  kanske  folkbibliotekens 
verksamhet på en förmåga att få de olika rollerna att flyta i varandra. Samtidigt så 
har  verksamhetens  tyngdpunkt  över  historien  förskjutits,  på  senare  tid  har 
kulturförmedlingen fått träda tillbaka för en mer informationsförmedlande roll. 

Projektets  har  utvecklats  över  tid,  vilket  också  har  redogjorts  för  i  den 
empiriska delen, inriktningen har gått från ett lärcentrum i glesbygd till att skapa 
en egen typ av lärmiljöer i storstadsområden, med inspiration hämtat bland annat 
från  brittiskt  håll.  Inom målgruppen  ”vuxna  studerande”  har  också  gruppen 
invandrare med dåliga svenskakunskaper och med ett behov av att komma in i 
”samhället”, ofta genom studier blivit viktiga.

Istället för att följa den uppdelning som gjorts i den empiriska delen så väljer 
jag här att utgå ifrån de fyra sektorerna och se vilken utveckling och förändring 
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på  de  aktuella  biblioteken  lärmiljöprojekten  medfört,  utifrån  informanternas 
berättelser.

Inte helt oväntat är det rollen som kulturcentrum som fått träda tillbaka i 
lärmiljöprojektet. Detta stod ju också klart redan från början, och är i linje med 
vad denna typ av verksamhet förväntas förändra på folkbiblioteken. Samtidigt 
visar projektet att det är en aning att förenkla verksamheten. Kanske på grund av 
den  debatt  som  förts  inom  biblioteksvärlden,  eller  kanske  på  grund  av 
informanternas personliga ställningstaganden kring bibliotekens roll, så framhävs 
och eftersträvas även mer kulturella effekter av projektet. Skönlitteraturens roll 
har  framhävts,  om inte  helt  i  verksamheten så  i  alla  fall  mer  teoretiskt  av 
delprojektledarna. Skönlitteraturens roll har också vidgats till att  bli sedd som 
”lärande” framförallt när det gäller språkutveckling, men även när det gäller att 
lära  känna  ett  lands  historia  och  samhälle.  I  kölvattnet  på  detta 
uppmärksammande har också en vilja till litteraturcirklar och boksamtal följt. Det 
är svårt att säga om dessa verksamheter hade uppstått ändå (de finns naturligtvis 
redan på många andra bibliotek), och att projektet endast gav själva resurserna. 
Samtidigt anser inte informanterna att det ligger utanför lärmiljöarbetet, utan är 
en  del  i  ett  lärande  arbete.  Att  gränserna  är  flytande  ger  också  flera  av 
informanterna uttryck för när de hoppas att lärmiljöprojektet lockar nya grupper 
av besökare som sedan kommer att börja nyttja de andra delarna av biblioteket. 
Under de mer evenemangsbetonade händelserna i projektet hade kultur ofta en 
framträdande  roll,  inte  minst  för  att  locka  publik.   Det  tyder  på  att  
kulturfunktionen inte endast trycks undan.

Funktionen  som kunskapscentrum,  med  sin  koppling  till  utbildning  och 
upplysning är naturligtvis en roll som utvecklas i och med projektet. Däremot, 
som vissa informanter menar, går det att tolka lärande på många sätt. En tydlig 
förändring är den stora satsning på kurslitteratur som genomförts. Denna typ av 
litteratur  är  ofta  efterfrågad,  men har  inte  ansetts vara  en prioriterad  typ  av 
litteratur, mycket just för den oklara frågan om vilka grupper folkbiblioteken ska 
betjäna. Samtidigt har studerande alltid vänt sig till folkbiblioteken, och i och 
med denna satsning så får  de bättre service och mer resurser. Med de ökade 
nätverk och kontakter med utbildningsanordnare på olika nivåer, föreningar och 
studieförbund  som  blivit  följden  av  projektet,  har  också  information  om 
bibliotekets resurser för vuxenstuderande spridits till  en större krets, samtidigt 
som mer information når biblioteken och dess besökare. På samma sätt som att 
inte kulturen helt  försvinner i  ett  lärande-tänk,  så finns också kopplingen till 
folkbildningen hos informanterna när de talar om utbildning och kunskap. Den 
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folkbildande rollen framhålls och vikten av att inte enbart fastna i kvantifierbara 
verksamheter. Att få kunskap om sig själv och sina livsmål är något som också 
framhålls som en del i  lärmiljöarbetet. För att  klara  av att  studera  krävs inte 
enbart tillgång till kurslitteratur, utan även tillgång till och förmåga att klara av 
datorer och teknik, något som också gäller för arbetssökande (även om en av 
informanterna något ifrågasätter behovet). Datakurser i olika former verkar ha 
varit  en välbesökt och efterfrågad verksamhet, som av flera av informanterna 
beskrivs som viktig ur demokratiskt synpunkt. Men att öka antalet datorer och 
datoranvändningen har också en inverkan på bibliotekets informationsförsörjande 
roll, något som jag återkommer till senare. För precis som språkmöten är dessa 
båda både sociala och kunskapsgenererande. Projektet har också ökat, eller i alla 
fall väckt vissa diskussioner, kring bibliotekets och dess medarbetares roll i en 
lärande  process. Även om vissa  informanter  ifrågasätter  om det  blivit  några 
förändringar hos personalen, har försök gjorts vilket som sagt i alla fall borde ha 
väckt  tanken.  Tydligt  är  också  att  projektet  har  medfört  diskussioner  kring 
folkbibliotekens uppgift  och relation till  det  formella  utbildningsväsendet och 
arbetslivet,  även  om   dessa  diskussioner  minskade  när  mer  traditionella 
folkbibliotekssvärden införlivades i projektet. Kunskap är ett brett begrepp och  
parallellt med att kontakten med den formella utbildningssektorn har stärkts,  
så har också bibliotekens lärande och kunskapsalstrande roll och tradition i  
övrigt uppmärksammats.

Den tredje rollen som Andersson & Skot-Hansen ser hos folkbiblioteken är 
den sociala  funktionen,  en  roll  som i  projektet  blivit  stärkt  och som många 
informanter trycker på som en viktig del av verksamheten. För Anderssen & Skot-
Hansen är den sociala funktionen kopplad till en demokratisk aspekt och social 
välfärd. Detta går ju att diskutera, att biblioteket används som ett ”vardagsrum” 
eller mötesplats behöver ju i sig inte medföra några demokratiska fördelar, utan 
måste också kopplas till en vilja till detta. I projektet har flera av de satsningar 
som  redan  tagits  upp,  som  fler  studieplatser,  språkmöten  och  dataverkstad, 
förutom det lärande inslaget (eller tillsammans med snarare) utvecklat och stärkt 
det sociala rummet och rollen hos biblioteken. Min uppfattning är att  flera av 
informanterna har en demokratisk ansats eller rättvisetanke med en hel del av 
dessa verksamheter, vilket  bör ha stärkt den sociala funktion. En spännande åsikt 
är den som framkom att det numer ofta är lika viktigt med informella kontakter 
och  nätverksbyggande  som  med  formell  utbildning,  vilket  är  något  som 
biblioteken kan  erbjuda.  Att  vara  en mötesplats kan  med det  synsättet  också 
medföra  att  människors  position  på  exempelvis  arbetsmarknaden  stärkts.  En 
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tendens är  precis som när  det gäller frågorna om utbildning och bildning, att 
informanterna framhåller det specifika för biblioteken samtidigt som man tar in 
nya funktioner. När studie- och yrkesvägledare tar plats i biblioteket så framhävs 
bibliotekets speciella atmosfär och tradition även här  som en fördel. En miljö 
präglad av fri informationssökning möjliggör nya tankar och riktningar istället för 
den mer kravfyllda atmosfären på arbetsförmedlingen. Även när det gäller mer 
allmänna frågor så framhålls bibliotekens sociala roll, skild ifrån myndigheter och 
kostnader. Där det startades advokatrådgivning var också en viktig del att det var 
gratis.  Under  projektet  har  biblioteken  sociala  roll  stärkts,  både  genom  
aktiviteter  och  förändrad  fysisk  miljö,  och  en  demokratisk  aspekt  av  att  
tillgängliggöra IT och öka kontakten mellan människor är tydlig.

Rollen  som informationsförmedlare  kopplas  ofta  till  en  mer  målrationell 
diskurs  och  svarar  i  Anderssons  &  Skot-Hansens  modell  mot  tillväxt  och 
ekonomisk utveckling. I projektet har det också funnits en viss rädsla, både bland 
informanterna och övriga medarbetare för att verksamheterna skulle gå mot just 
ett arbetsmarknadsprojekt eller bli en hjälpreda åt utbildningsbiblioteken, utan en 
egen grund att stå på. Det är ju svårt för mig att komma till slutsatser om hur 
biblioteken verkligen HAR förändrats, det måste en mer kvantitativ undersökning 
svara på, men av informanternas utsagor verkar inte detta i så stor utsträckning ha 
skett.  Visst har  flera delar  av samhällsinformation gjort sitt  inträde, och flera 
informanter påpekar att  biblioteken ibland gör mer sånt som medborgarkontor 
traditionellt gör. Däremot verkar behovet och efterfrågan på sådana tjänster ha 
funnits  tidigare,  framförallt  kanske  i  de  bibliotek  som  ligger  i  Stockholm 
ytterområden. Det mest genomgripande verkar vara att studie- och yrkesvägledare 
anställdes  på  flera  bibliotek,  något  som enbart  verkar  ha  mottagits  positivt. 
Folkbibliotekens roll i  den lokala  samhället gör att  det är  ett tryggt ställe att 
vända sig efter information, oavsett vad det handlar om.  Genom projektet fick  
biblioteken  ökade  resurser  att  hantera  och  uppmärksamma  frågor  kring  
samhälle  och  yrkesliv.  Även  om  dragningen  finns  mot  en  mer 
marknadsinriktad  verksamhet  så  framstår  det  som  den  hittills  inte  är  
dominerande på något sätt.

Efter att ha avverkat de fyra roller eller funktioner som folkbiblioteken har i 
det lokala samhället, kan man väl konstatera att alla funktioner i olika omfattning 
har  faktiskt  alla  stärkts.  En  förklaring till  detta  kan  naturligtvis  vara  att  de 
ekonomiska resurserna från projektet helt enkelt skapade ett starkare bibliotek, 
och även om satsningarna skedde mot studerande, så spillde detta över även på 
andra användargrupper och biblioteket i stort. Det verkar också finnas ett relativt 
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starkt motstånd mot att låta folkbibliotekens kultur- och bildningsroll bli alltför 
urvattnad. Men återigen, en viktig påminnelse är att detta endast fungerat med en 
stor  resursökning.  Hur  verksamheten kommer att  se ut  efter  att  en  tid  varit 
införlivad i den ordinarie verksamheten återstår att se. 

Till  viss del  har  vi  nu  varit  inne på  även den andra  frågan,  vilken roll 
lärmiljöerna fick i det omkringliggande samhället, men för att ytterligare fördjupa 
resonemanget ska  vi  nu  se hur  de tre  metaforerna kring lärmiljöerna  går  att 
använda.

De tre metaforerna Grepperud & Thomsen använder är  som presenterats i 
teoridelen mäklaren, mötesplatsen och motorn. Jag upprepar inte de kriterier som 
de ställer upp för de olika metaforerna, utan nöjer mig med att påminna om att 
samtliga har relationer i fokus, och att mötesplatsen skiljer sig från mäklaren och 
motorn  med sitt  större  fokus  på  att  underlätta  för  den enskilda  användaren. 
Mäklarfunktionen har  goda  relationer  med omkringliggande samhälle,  medan 
motorn också  initierar  och driver  på  utvecklingen. Till  skillnad  från  tidigare 
stycke som tittade på hur lärmiljöprojektet förändrade bibliotekens verksamhet, 
handlar denna analys mer om hur lärmiljön fungerar i sin omgivning. På samma 
sätt  som tidigare  är  detta  ingen kvantifierbar  eller  utvärderande analys,  utan 
bygger på det som framkommit i intervjuerna. 

Även  med  dessa  analysverktyg  framstår  mötesplatsen  som  den  mest 
utvecklade funktionen. Det blev ett medvetet val med den utveckling projektet 
med tiden fick, där man valde att som jag ser det framhålla och utveckla det som 
folkbiblioteken traditionellt är bra på men i en lärande kontext. 

Det intressanta är här resultatet av hur man ser biblioteket i ett nätverk eller 
kontext  kring  utbildningen och resurser  i  det  lokala  samhället.  En stor  del  i 
projektet  gick  uppenbarligen  åt  till  att  försöka  skapa  nätverk  med 
omkringliggande  verksamheter.  Ofta  i  marknadsföringssyfte,  men  även  med 
frågor om vad exempelvis skolorna vill ha av biblioteken. Detta kan sägas närma 
sig en mäklarfunktion, där man tillsammans i nätverk vill öka bibliotekets och 
lärmiljöns betydelse. Detta har inte varit alldeles lätt, informanterna har upplevt 
en viss oförståelse inför vad biblioteken kan erbjuda, men också motsatsen, där 
biblioteken blivit  påkastade problem och förväntats lösa dom. I  ett  inledande 
skede  har  kontakter  med  enskilda  människor  och  personlig  kompetens varit 
avgörande  för  om  samarbetet  ska  lyckas,  snarare  än  att  institutionerna  och 
verksamheterna i stort ser värdet av samarbete. Däremot visar projektet att när det 
väl fungerar skapas en starkare bas för biblioteket i den lokala omgivningen. Men 
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samarbetena har naturligtvis väckt även frågor om ekonomi; ju mer komplexa 
samarbetsformer desto svårare att hålla reda på vem som ska betala vad. 

Den sista funktionen; motorn, där  lärcentrumet eller lärmiljön har  en mer 
drivande roll,  verkar  vara  inte vara  en del som utvecklats  speciellt  mycket i 
projektet.  Denna  funktion  är  naturligtvis  svår  även  för  mer  rena 
lärcentrumverksamheter,  det  krävs  antagligen  långsiktig  planering  och  stora 
resurser. Det är ju inte ens säkert att detta är vettigt för biblioteken att eftersträva 
någon sådan funktion, utan det finns andra kommunala verksamheter som sköter 
denna typ av frågor och uppgifter. Det som möjligtvis som jag ser som nya och 
lite oväntade delar  hos folkbiblioteken är  de åsikter som framkommer om att 
biblioteket  kan  skapa  individanpassade  lösningar  för  användare.  Studie-  och 
yrkesvägledaren  kan  identifiera  problem  som  bristande  språk-  eller 
datakunskaper,  och   biblioteken  kan  åtgärda  detta  och  göra  inträdet  på 
arbetsmarknaden eller studierna lättare. Nätverkande börjar också bli en vanlig 
väg till arbete, och att framhäva bibliotekens möjlighet till detta är också en tanke 
som sätter fokus på biblioteket som igångsättare och motor, även om detta inte är 
vad Grepperud & Thomson menar med motorfunktionen. Men om man jämför 
hur biblioteken agerade innan lärmiljön, så har ju antalet kontakter med samhället 
ökat, vilket borde göra biblioteket starkare på lång sikt. 

Den sista frågan som införlivades i uppsats syfte var frågan om hur:

3) informanterna upplevt arbetet med att införliva en ny verksamhet i form av 
lärmiljöer i bibliotekets verksamhet? 

Detta svar är minst teoretiskt utvecklat. Det man sammantaget kan säga är att 
införandet av nya verksamheter på något sätt alltid skapar reaktioner, och detta är 
inte något undantag. Projektledarna har olika upplevelser kring hur arbetet har 
gått, men biblioteken framstår ändå som en organisation som av olika anledningar 
till viss del har svårt för nya tankesätt och arbetsmetoder. Det kan beror på brist 
på pengar och tid, erfarenheter sedan tidigare om att förändringar sällan skapar 
något bestående eller att det är en normativ miljö där man vill göra som man gjort 
tidigare. Samtidigt är ju dessa projektledare också en del av biblioteksmiljön och 
de visar ett stort intresse och en vilja till förändring. Projektet har visat på nya 
vägar och målgrupper för biblioteken vilket också har ökat diskussionerna om 
vad  som är  folkbibliotekens  uppgift  och  ansvar.  Detta  borde  underlätta  för 
framtiden. Den ökande andelen teknik och IT på folkbiblioteken har också skapat 
problem, något som i  projektet  blivit  lättare att  hantera  eftersom resurser har 
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tillskjutits  till  detta.  Samtidigt  har  detta  tydliggjort  en  identitetskris  hos 
folkbiblioteken, som återigen hänger ihop med frågan om vad som är uppdraget. 

Just  projektformen där  en väldigt stor summa pengar sköts till  verkar  ha 
väckt blandade känslor. Dels är informanterna glada över att kunna göra saker, 
folkbiblioteken har generellt inte mycket pengar att röra sig, dels också kunna 
satsa  på  ett  behov  de  har  uppfattat  finns.  Men  å  andra  sidan  undrar  flera 
informanter om det inte kunnat genomföras på ett bättre sätt, pengarna kanske 
hade behövs i kärnverksamheten vilket på ett lika bra sätt hade uppfyllt målen. 
Personligen  är  min  uppfattning  att  i  princip  alla  av  de  aktiviteter  som 
genomfördes under  projektet  hade  kunnat  genomföras  ändå,  om intresserade 
medarbetare fått tid, resurser och uppdrag inom den ordinarie verksamheten. Då 
hade nog de svåra frågorna om hur projektet ska fortleva blivit lättare att hantera. 
Men för detta krävs naturligtvis att samhället satsar på folkbiblioteken i större 
utsträckning än vad som sker idag. Det stora resultatet av projektet är nog snarare 
att gruppen studerande och lärande fått extra uppmärksamhet. 

Att göra en uppsats med den breda ansats jag valt  har  både fördelar  och 
nackdelar.  Det  är  väldigt  roligt  att  att  få  angripa  ett  problem med ett  brett 
perspektiv och titta på många delar, samtidigt så får man inte plats med djupa 
resonemang om alla  delar.   En ingång för  en smalare  studie är  att  intervjua 
cheferna, som i  studien verkar  ha  stor påverkan på projekten, oavsett om det 
gäller ”passivt motstånd” eller genom att vara entusiastiska. Sedan skulle det ju 
ha varit roligt att veta hur användarna och besökarna uppfattade aktiviteterna i 
projektet. De nya rollerna för bibliotekarierna när man utökar de pedagogiska 
bitarna,  och  även  relationen  till  studie-  och  yrkesvägledarna  är  ett  möjligt 
forskningsområde. Det  mest spännande som väntar  nu  och som någon annan 
gärna får ta tag i är att se hur verksamheterna utvecklar sig över tiden. Gjorde 
projektet något större avtryck på längre sikt, eller dör allting när projektledarna 
försvinner och pengarna slutar komma?
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7. Sammanfattning

Uppsatsen  studerar  projektet  Lokala  Lärmiljöer  i  Stockholms  stad,  som 
genomfördes  sommaren  2005  till  vintern  2006  och  finansierades  av 
Kompetensfonden med 15  miljoner.  I  projektet  utvecklade  eller  startade  nio 
bibliotek  inom  Stockholms  Stadsbibliotek  så  kallade  lärmiljöer,  som  ska 
underlätta för vuxna som studerar eller som vill börja, som främst riktar sig mot 
personer från mer studieovan bakgrund.  Inom projektet anställde varje bibliotek 
en delprojektledare för att leda arbetet och sex av dessa har jag intervjuat, samt 
huvudprojektledaren. Uppsatsens undersökningsdel baseras till allra största del på 
detta intervjumaterial. 

Uppsatsens första  frågeställning rör  hur  utvecklandet  av  lärmiljöerna  har 
påverkat biblioteket, och den andra vilken roll lärmiljöerna fick i biblioteket och i 
det  omkringliggande samhället.  En  sista  frågeställning rör  hur  informanterna 
uppfattade förändringarbetet i projektet. Den teoretiska ram som används består 
av Marianne Anderssons & Dorte  Skot-Hansens fyra roller för folkbiblioteket i 
det  lokala  samhället,  samt  Ragnar  Audunsons  &  Niels  Windfeld  Lunds  tre 
metaforer för lärcentrum. 

Genom uppsatsen framkommer att lärmiljöprojektet under tiden utvecklades 
från  att  vilja  vara  en  studiemiljö  med inspiration från  liknande lärcentrum i 
glesbygd till att istället hitta inspiration i andra lärande projekt som rör sig mer i 
storstadsmiljö. En viktig målgrupp har  blivit  äldre som inte har  svenska som 
modersmål, och som på olika sätt behöver hjälp med studier och att ta sig in på 
arbetsmarknaden.  En  farhåga  som  funnits  bland  både  medarbetare  och 
projektledare är att lärmiljöprojektet skulle göra att folkbiblioteken rör sig mer 
mot en målrationell diskurs som prioriterar  kvantifierbara resultat  och frångår 
folkbibliotekens traditionella roll som folkbildare och förmedlare av mer ”mjuka 
värden”.  Men  man  kan  istället  se  hur  dessa  värden,  som  att  framhålla 
skönlitteratur och folkbibliotekets roll som en neutral plats, samt kombinationen 
av ”lärandemöjligheter” tillsammans med bibliotekets kärverksamhet ändå fått 
utrymme i projektet. I projektet har också IT och teknik fått en viktig roll, och 
framhålls  av  informanterna  som en  demokratisk  del  i  arbetet  med  att  göra 
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samhället mer rättvist. Inom projektet anställdes på flera bibliotek studie- och 
yrkesvägledare, och vissa hade också andra yrkesgrupper som informerade och 
erbjöd hjälp på biblioteken. Detta tillsammans med den förändrade fysiska miljön 
med fler studieplatser gör att  bibliotekets sociala  roll  framstår som stärkt.  Ett 
viktigt resultat av projektet är också att kurslitteraturbeståndet har utökats. 
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Bilaga 1: Frågor till informanter

BAKGRUND
Ålder,  utbildning,  tidigare  erfarenheter  av  projektarbete,  vilket  bibliotek,  hur 
länge, vad gör du nu etc. Deltog du in någon grupp?

Vad har gjorts och införskaffats på ditt bibliotek? 

BIBLIOTEKEN OCH LÄRCENTRUM
Hur ser du på bibliotekens och lärcentrumens roll? Varför ska ni ha en lärmiljö - 
hur uppfattar du det? Vad är de till för? 

Förändrar lärmiljöerna bibliotekens roll i samhället enligt dig? I så fall hur?

Folkbildning och lärmiljöer?

PROJEKTET LOKALA LÄRMILJÖER
Genomförandet
Hur prioriterade du vad som skulle göras? Varför valde du att satsa på just det? 
Vad fick du av projektet och vad kom du/din enhet på själv?

Hur har arbetat med att knyta externa kontakter fungerat?

Tankar kring och reaktioner från personalen?

Tankar kring och reaktioner från användare?

Allmänt
Hur  tycker  du  att  processen  har  gått  att  starta  /  utöka  verksamheten  med 
lärcentrumen?  Är  det  enligt  dig  lätt  att  arbeta  med  förändringar  /  nya 
verksamheter på bibliotek?

  72



Hur upplevde du din roll som projektledare?

Uppstod det (mål)konflikter? Kring vad, hur löstes dom?

Vad  anser  du  vara  viktigast  i  projektet  med  Lokala  Lärmiljöer?  Varför? 
Långsiktigt? Kortsiktigt?

Vad har varit hinder och vad har varit möjligheter? 

Vilka förändringar har blivit följden för användarna / vuxenstuderande? Vad kan 
du inte erbjuda som du vill erbjuda?

Vilka förändringar har blivit följden för personalen?

Hur tror du det går nu när projektet är avslutat och ska in i ordinarie verksamhet?
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