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Abstract: 
 
The purpose of this master’s thesis is to examine what needs and expectations the patrons have on the 
local public library services for adult students. With increased knowledge of these matters the library will 
be able to support and improve the service for users. The focus is on adult students with immigrant 
background who study Swedish as second language in a municipal adult education school.  
 
The main questions are: How do adult students use the library at present? What do they consider to be 
most important when using the public library for their studies? How do these expectations correspond to 
their experience of the library services? 
 
Two focusgroups and one in-depth interview were carried out. Bo Edvardsson’s service quality model 
where four cooperating criteria decide the customers’ total experience of services is used. The model is 
based on theories in the Service Management research field. 
 
The results of the study show that the respondents most of all want staff to be available at all times. They 
also want staff to be patient, keen on listening, and to take the time to listen for the patrons’ true need and 
help them find the right media that suit the patrons’ interest and language level. But more urgent for the 
libraries to develop is assistance to school assignments and language studies, according to the result of the 
study. The study also shows that formal and informal learning often coexists at this level of studies. 
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1. Inledning 
 
Under de senaste tjugo åren har vuxenutbildningen och högskolan expanderat. Detta har 
medfört att en större andel besökare på folkbiblioteken består av vuxna studerande på 
olika studienivåer, med varierande behov och förutsättningar. Även om antalet vuxna 
studerande numera jämnats ut, har folkbiblioteken fortfarande många besökare från 
denna användargrupp. 
 
Barn, ungdomar, äldre och handikappade har länge varit bibliotekens prioriterade 
grupper. Däremot har gruppen vuxenstuderande tidigare varit tämligen styvmoderligt 
behandlad. Det har inte alltid varit självklart att folkbiblioteken ska stödja denna grupp. 
Informations- och kommunikationsutvecklingen, ändrade studiesätt och samhällets 
satsningar på ”det livslånga lärandet” har dock gjort att situationen förändrats, vilket 
framkommer i forskningsrapporten Folkbibliotek och vuxnas lärande (Gärdén m fl, 
2006). Det har också, som diskuterats i forskningsrapporten, utvecklats olika sätt att 
stödja de studerande besökarna. Även på det folkbibliotek som studeras i dennas 
uppsats, har antalet besökare ökat, och utvecklingen liknar i mångt och mycket det som 
beskrivs i forskningsprojektet. På det undersökta biblioteket, där jag också arbetar, finns 
behov av att utveckla och förbättra bibliotekets verksamhet för de vuxenstuderande 
besökarna. Särskilt har detta gällt studerande vid den kommunala vuxenutbildningen, 
Komvux. För de vuxna som går grundkursen i svenska som andra språk är målet först 
och främst att lära sig att behärska det nya språket för att kunna komma vidare i 
samhället. För många innebär kursen en start för fortsatta studier på längre eller kortare 
tid och med tanke på att en stor andel av de studerande vid Komvux har annan språklig 
och kulturell bakgrund än svensk (Skolverket pressmeddelanden 2005-02-15) är det 
angeläget att bibliotekets stöd till denna grupp förbättras. Biblioteket har här en 
möjlighet att bygga upp en mer långsiktigt relation. Därför står denna grupp av 
vuxenstuderande, som läser svenska som andra språk, i fokus för undersökningen. 
  
Mitt intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor väcktes då folkbiblioteket där jag 
arbetar deltog i Svensk Biblioteksförenings projekt ”Handbok för kvalitetsarbete”, även 
kallat Handboksprojektet. Projektet pågick under åren 2002-2004, och drygt 50 
bibliotek av olika kategorier och storlekar deltog. Syftet var att förenkla och öka 
medvetenheten om systematiskt kvalitetsarbete. Jag, liksom övrig personal vid det 
undersökta folkbiblioteket, deltog i olika mätningar och diskussioner. Till viss del var 
jag rätt kritisk till vissa inslag i projektet och funderade istället på hur biblioteket skulle 
kunna gå vidare med kvalitetsarbetet, särskilt med tanke på de vuxenstuderande 
besökarna, med ett mer användarnära perspektiv. Detta är således bakgrunden till mitt 
val av uppsatsämne. Ämnet bör vara av ett vidare intresse då många andra folkbibliotek 
står inför liknande förändringsarbete. 
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1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar 
 
Komvuxstuderande med utländsk bakgrund är en studerandegrupp som ofta behöver 
mycket hjälp och stöd när de använder biblioteket för sina studier. Trots det finns det få 
undersökningar gjorda om gruppens behov som utgår från användarna själva. 
 
Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om studerandegruppens användning, 
behov och uppfattningar om den service folkbiblioteket erbjuder de vuxenstuderande, 
samt hur väl servicen motsvarar gruppens förväntningar. Genom ökad kunskap om detta 
kan folkbiblioteket förbättra och förändra verksamheten för gruppen. 
 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts: 
 

- Hur använder studerandegruppen det undersökta folkbiblioteket? 
- Vad anser studerandegruppen själva som mest angeläget när de använder 

biblioteket i samband med sina studier? 
- Hur överensstämmer de studerandes förväntningar med den faktiskt erhållna 

servicen, vad kan eventuellt utvecklas och förbättras? 
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Undersökningen är avgränsad till studerande vid en kommunal vuxenutbildning, där jag 
valt att studera de som läser svenska som andra språk. Anledningarna till detta är flera. 
Dels saknar de Komvuxstuderande i den undersökta kommunen eget bibliotek. Skolan 
tillhandahåller datorer och ett begränsat bestånd av kurslitteratur. I övrigt är de 
studerande hänvisade till folkbiblioteket, vilket även är vanligt förekommande på andra 
orter. Som nämnts tidigare, har många studerande vid Komvux annan språklig och 
kulturell bakgrund. Kursen i svenska som andra språk leder i många fall vidare till 
fortsatta studier på längre eller kortare tid, och det kan därmed bli fråga om en relativt 
långsiktig relation med folkbiblioteket. Det har därför varit motiverat att undersöka den 
här användargruppen för att utveckla stödet för deras studier. 
 
Undersökningen är även geografiskt avgränsad till en mindre kommun i 
Storstockholmsområdet. Studien går inte djupare in på bibliotekets mångkulturella 
verksamhet som den här användargruppen också är en del av. Det är främst gruppens 
studiesituation som varit i fokus. Det finns många andra aspekter som skulle kunna 
utvecklas mer, t ex om studietraditioner, identitetsaspekter och sociala förhållanden. I 
vissa fall berörs de mer ytligt, men för att även spegla dessa förhållanden hade det 
krävts en mer omfattande studie. 
  
 
1.3 Uppsatsens disposition 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund, problem, syfte och frågeställningar. 
Därefter följer ett kapitel med en forsknings- och litteraturgenomgång. Kapitlet inleds 
först med en reflektion över hur jag sökt och valt information. Därefter följer en 
tematisk genomgång som är indelad i tre huvudavsnitt: Det första avsnittet behandlar 
den förändring som skett inom folkbibliotekens studierelaterade verksamhet. Det andra 
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avsnittet behandlar användargruppen och det tredje avslutande avsnittet behandlar 
kvalitetsfrågor och kvalitetsutveckling på folkbibliotek. 
 
I kapitel tre presenteras den valda teoretiska referensramen, som utgår från 
tjänsteforskningens teorier om tjänst och tjänstekvalitet. I metodkapitlet, kapitel fyra, 
beskrivs den valda metoden där fokusgruppsintervjuer används, i kapitlet beskrivs också 
hur resultatet kan analyseras med hjälp av en betygskarta. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av förutsättningarna i den undersökta kommunen, och hur rekrytering och 
intervjuer gått till. 
 
I kapitel fem redovisas resultat och analyser av intervjuerna. I kapitel sex följer 
slutsatser och diskussion. Jag försöker där besvara de frågor som ställts och knyter 
samman resultaten med vad som framkommit i forsknings- och litteraturgenomgången. 
Uppsatsen avslutas med en reflektion och sammanfattning.  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenteras forskning och litteratur som använts för denna studie. Kapitlet inleds 
först med en reflektion om hur jag sökt information. Därefter kommer en tematisk genomgång 
som är indelad i tre huvudavsnitt. I det första avsnittet vill jag ge en bakgrund och beskrivning 
till den förändring som skett av folkbibliotekens studierelaterade verksamhet under det senaste 
dryga decenniet, då det är den verksamheten som står i fokus för undersökningen. I det andra 
avsnittet vill jag belysa användargruppen, d v s vuxenstuderandes och i synnerhet 
andraspråksstuderandes situation och behov av bibliotek. Det tredje, avlutande avsnittet 
behandlar kvalitetsutveckling på folkbibliotek. Avsikten med det sista avsnittet är att sätta in 
undersökningen i ett större sammanhang då uppsatsen i förlängningen handlar om 
kvalitetsförbättring. 
 
 
2.1 Min informationssökning 
 
Inför uppsatsarbetet har jag sökt material som rör användargruppen, d v s 
vuxenstuderande som läser svenska som andra språk. Jag har letat efter material kring 
gruppens problem och behov av bibliotek, men jag har även sökt material kring 
vuxenutbildning och folkbibliotek rent allmänt för att få en orientering i ämnet. Material 
har även sökts kring kvalitets- och utvecklingsfrågor på folkbibliotek, då jag velat 
undersöka hur folkbiblioteket bäst kan utveckla verksamheten för en av bibliotekets 
användargrupper. 
  
Sökningar har skett i olika svenska bibliotekskataloger och i olika elektroniska 
databaser. Diskussioner med handledaren ledde mig vidare till den teoretiska 
referensramen som jag använt. Litteraturlistor i uppsatser och projektrapporter har även 
fungerat som informationskällor, liksom officiella myndigheters och 
intresseorganisationers webbplatser. Konferensmaterial från Borås Högskolas 
”Mötesplats inför framtiden” har också använts för att få tips på ämnesområden och 
litteratur. Föredrag och seminarier på Bok- och Biblioteksmässan har även varit 
värdefulla som fördjupad information till det som lästs.  
 
Materialet som sökts har i första hand varit forskningsrelaterat. T ex har 
forskningsprojektet ”Folkbibliotek och vuxnas lärande” (Gärdén m fl, 2006) varit av 
stor betydelse. Men olika mål- och styrdokument har också varit relevanta för studien 
då de angett vilka ramar och förutsättningar som den kommunala verksamheten har att 
rätta sig efter. I vissa fall har olika projektrapporter och artiklar med anknytning till 
olika biblioteksprojekt använts, avsikten med dessa har främst varit att exemplifiera och 
förtydliga olika företeelser. 
 
Det finns också en tidsmässig avgränsning av materialet från mitten av 1990 och framåt, 
då uppsatsen behandlar det senaste dryga decenniets utveckling av vuxenstudier och 
vuxenstuderandes användning av folkbibliotek. Fokus är också på svenska förhållanden, 
men vidare utblickar har gjorts vid informationssökningen. 
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 2.2 Förändring av folkbibliotekens studierelaterade tjänster 
 
Många av dagens folkbibliotek har sina rötter i sockenbiblioteken och 
folkbildningsförbundens bildningsarbete. Folkbiblioteken har på så sätt en stark 
förankring till studier, både informella och formella. Att vuxenstuderade söker sig till 
folkbiblioteken är således inget nytt. Behov av fortbildning och vidareutbildning har 
funnits i alla tider. Kvällskurser och distansutbildning via brevkurser är ett par exempel 
som förr gjorde det möjligt att arbeta och studera samtidigt. Skillnaden i dag är att 
distansutbildningen ofta är webbaserad och att studiesättet ofta förändrats till 
problembaserat lärande samt att fler människor har möjlighet att studera. 
 
Den studierelaterade delen är dock bara en del av folkbibliotekens verksamhet. De 
danska forskarna Andersson och Skot-Hansen delar in folkbibliotekens verksamhet i en 
grov skiss med fyra huvudfunktioner som delvis överlappar varandra. De anser att 
biblioteket kan ses både som kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum 
och socialt centrum. En person kan då han/hon besöker biblioteket använda det på flera 
olika sätt vid samma besök. På så sätt överlappar verksamheterna varandra. (Andersson 
& Skot-Hansen, 1994). 
 
I och med de satsningar som gjorts för att främja vuxnas lärande har bibliotekens 
funktioner som informations- och kunskapscentrum fått en mer framträdande roll under 
senare år. Liknande utveckling finns även i andra länder. I Sverige har t ex flera av 
folkbiblioteken varit i Storbritannien på studiebesök för att se hur de utvecklat servicen 
till vuxenstuderande. (Engström & Jansson, 2005; Ekengren m fl, 2003, s 12) De danska 
forskarna Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen beskriver i ”Gør biblioteket en 
forskel?” hur utbildningsboomen också ökat pressen på biblioteken i Danmark (2000, s 
37). De beskriver där hur diskussioner förts i Danmark om i hur hög grad biblioteken 
ska betjäna det formella utbildningssystemet på bekostnad av andra områden (Ibid). 
Liknande diskussioner har i viss mån förts även i Sverige (Gärdén m fl , 2006). 
 
 
2.2.1 Kunskapslyftet och infrastruktur för vuxnas lärande 
 
Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken samt stora förändringar 
inom arbetsmarknaden med hög arbetslöshet bidrog till ökade utbildningsbehov under 
1990-talets senare hälft. Allt fler personer var i behov av kompletterande utbildning 
eller vidareutbildning. Jag kommer här att redogöra för två av de viktiga 
utbildningssatsningar staten tillsatte för att möta de ökade utbildningsbehoven, 
satsningar som också medförde stora förändringar av den kommunala 
vuxenutbildningen. 
  
En av satsningarna var det så kallade Kunskapslyftet som pågick mellan 1997-2002 
(Regeringens Proposition 1995/96:222). Det femåriga utbildningsstödet riktade sig 
främst till arbetslösa vuxna och till personer utan treårig gymnasieutbildning (Ibid). 
Satsningen innebar en kraftig ökning av antalet vuxenstuderande, vilket också bidrog 
till en markant ökning av antalet vuxenstuderande besökare på folkbiblioteken. Från bl a 
Svensk Biblioteksförening och från DIK-förbundet framhölls kritik mot att biblioteken 
förbisågs av de inblandade myndigheterna. Det var ytterst sällan som folkbiblioteken 
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fick några extra medel till litteraturinköp eller personalförstärkning (Ericsson, 2000, s 
11, 28; Almerud, 2000, s 11-14).  
 
Efter Kunskapslyftet fortsatte reformeringen av vuxenutbildningen med Regeringens 
proposition 2000/01:72, ”Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen”, 
även känd som Infrastruktursatsningen.  Där framhålls att lärandet inte är avgränsat 
enbart till ungdomsåren och några perioder därefter. Det livslånga lärandet, både det 
informella och formella, ses i propositionen som ett individuellt projekt och därför bör 
utbildningen präglas av stor flexibilitet (Ibid). Ett stort område inom satsningen var att 
bygga upp en infrastruktur med olika former av informations- och 
kommunikationstekniskt stöd, men också att utveckla samarbete och samverkan mellan 
olika lokala och regionala aktörer (Ibid). I den uppföljande rapporten från Myndigheten 
för skolutveckling ”Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande –lokalt 
utvecklingsarbete med statligt stöd” (Berger och Westin, 2004), framgår att stödet 
främst användes till investeringar i teknik, läromedel och miljöer som främjade ett 
flexibelt och livslångt lärande. Satsningar på webbportaler för studerande var vanliga, 
liksom tillkomst av olika lärcentra. Utformningarna av lärcentra har varierat från mindre 
mötesplatser för distansstuderande till flexibla studieplatser med IT-stöd för olika 
kategorier av vuxenstuderande. När det gäller samarbete framhåller författarna särskilt 
samarbetet med biblioteken (Ibid). 
 
Samarbetet mellan biblioteken och lärcentra, samt samverkan med andra 
utbildningsanordnare och bibliotek bidrog till utvecklingen av en ny kategori 
bibliotekarier. Till en början tjänstgjorde dessa s k studiebibliotekarier främst vid de 
orter där lärcentra lokaliserades i nära anslutning till folkbiblioteket, men 
studiebibliotekarier har även funnits vid de mindre s k lärmiljöer som tillkommit vid en 
del folkbibliotek, ofta i samarbete med Vuxenutbildningen. En del av bibliotekens 
verksamhet har där anpassats för vuxenstuderande med kurslitteratur, datorer och viss 
studievägledning. Allt fler utbildningar började använda sig av problembaserat lärande, 
vilket även det bidrog till en ökad efterfrågan på bibliotekstjänster. Behovet av litteratur 
och information vid sidan av kurslitteraturen ökade. Den förändrade pedagogiken 
medförde också att biblioteken mötte andra typer av frågor. Denna utveckling, liksom 
ökad informationsmängd och ny informationsteknik, har bidragit till ett ökat behov av 
pedagogisk handledning på biblioteken. (Eliasson m fl, 2005) 
 
Numera finns det studiebibliotekarier på de flesta orter. Deras uppgifter kan se högst 
olika ut, men till de centrala uppgifterna hör att bevaka och samordna bibliotekets 
studiestödjande verksamhet för vuxna genom kontakt och nätverksbyggande med 
utbildningsanordnare m fl (Ibid; Jannert, 2001). I det s k Vuxbib-projektet (Gärdén mfl, 
2006) som beskrivs nedan, jämförs också studiebibliotekarietjänsterna med 
barnbibliotekarierna, vilka har en liknande samordnande uppgift. Skillnaden är att 
barnbibliotekarierna har en specialinriktning mot barn- och unga (Eliasson m fl, 2005, s 
71 ff). 
 
 
2.2.2 Kulturrådet och forskningsprojektet ”Folkbibliotek och vuxnas lärande”  
 
I samband med infrastruktursatsningen som beskrivits ovan, avsattes medel till 
Kulturrådet för att främja tillgången till biblioteksservice för vuxenstuderande (Berger 
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& Westin, 2004; Kulturrådet, 2005). Kulturrådet skulle aktivt medverka till att 
folkbiblioteken utvecklades till viktiga och erkända platser för det livslånga lärandet. 
Även här poängterades den enskildes behov (Ibid). 
 
Kulturrådet tillsatte en bibliotekskonsulenttjänst med ansvar för nationell samordning 
och utveckling av folkbiblioteks- och utbildningsfrågor för en långsiktig förändring 
(Ibid). Inom uppdraget startade även forskningsprojektet ”Folkbibliotek och vuxnas 
lärande”, även kallat Vuxbib-projektet, där totalt sex delprojekt ingick. Syftet med 
projektet var:  
 

• Att praktiskt pröva och utveckla metoder genom nya samarbetsformer och 
pedagogisk metodik och logistik. 

• Att verka för långsiktig förändring genom informella nätverk på 
myndighetsnivå och organisationsnivå. 

• Att reflektera, diskutera och få erfarenheter av organisationsförändring (nya 
samarbetsformer). 

• Att studera bibliotekarierollens förändring och pedagogiska arbetsmetoder i 
biblioteken. 

 
Institutionen för Informations- och Biblioteksvetenskap vid Högskolan i Borås fick i 
uppdrag att följa de olika delprojekten under tre år, genom att göra intervjuer, 
observationer och analyser. Tre teoretiska angreppssätt sågs som särskilt intressanta: ett 
organisatoriskt, ett professionsinriktat och ett inriktat på pedagogiska arbetsmetoder i 
biblioteket. Användarperspektivet ansågs dessutom som centralt. (Berger & Westin, 
2004; Kulturrådet, 2005)  
 
Forskningsprojektet är nu avslutat. I slutrapporten som utkom hösten 2006 framkommer 
att framförallt synen på användarna förändrats under projekttiden. Användarna har blivit 
subjekt istället för objekt. Istället för att betrakta användarna som beroende av 
bibliotekariens problemlösande har användaren myndigförklarats och betraktas mer som 
medaktör. Detta synsätt har ibland upplevts som ett ifrågasättande av bibliotekariernas 
yrkeskompetens (Gärdén m fl, 2006, s 42). Diskussionerna kring vuxenstuderande har 
utvidgats från att kretsa kring administration av fjärrlån eller inköp av kurslitteratur till 
övergripande frågor om medieplanering och biblioteksplaner. De vuxenstuderande 
betraktas inte längre som gökungarna som äter andras resurser (Ibid, s 44, s 116). 
Genom att tala om ”stöd till vuxna i lärande” har man inom projekten velat förändra och 
vidga begreppen (Gärdén m fl, 2006). 
 
Projekten visade på behovet av att folkbiblioteken tydliggör sin roll i 
utbildningssammanhang. Biblioteken behöver visa vad de gör, då det finns många 
förlegade uppfattningar hos omvärlden. Projekten visade även på vikten av att 
tydliggöra ansvarsområden mellan olika inblandade aktörer. Vem ansvarar för vad? 
Detta har bidragit till en ökad dialog mellan olika grupper, t ex mellan olika bibliotek 
och mellan bibliotek och utbildningsanordnare (Ibid, s 108). Bibliotekariernas 
professionella utveckling och kompetens har accentuerats i projekten, liksom olika 
problem av lärandet. De arbetsmetoder som prövades och vidareutvecklades i projektet 
kan delas in i tre kategorier: Direkt användarstödjande – d v s referenssamtal, 
bemötande, användarundervisning och handledning; Systemutvecklande metoder som 
berört systemutveckling och fysisk miljö, t ex utveckling av studieportaler, anpassade 
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studieplatser m m; Strategiska metoder som handlat om beståndsutveckling, 
omvärldskontakter (nätverk), organiserat samarbete, handlingsplaner och 
användarstudier. (Ibid, s 61) 
 
I slutrapporten påtalas också en ideologisk intressekonflikt där det formella lärandet 
kommer i konflikt med det informella lärandet. Detta behandlas i avsnitt 2.2.4 längre 
fram i uppsatsen. Ytterligare områden som lätt hamnar i intressekonfliktkonflikter enligt 
rapporten, är användarinflytande kontra personalens professionalitet, samt behov av 
central styrning kontra lokal flexibilitet. (Ibid, kap 4) 
 
 
2.2.3 Styrdokument 
  
Trots utveckling av lärcentra, och samordning mellan lärcentra och folkbibliotek, och 
lärmiljöer på folkbiblioteken, är det många av de kommunala vuxenutbildningarna som 
saknar eget bibliotek. De studerande är därför hänvisade till de lokala folkbiblioteken. I 
Vuxbib-projektet påtalades vikten av att bibliotek och utbildningsanordnare klargör sina 
ansvarsområden. Det har dock visat sig att styrdokumenten är otydligt formulerade när 
det gäller Komvuxstuderandes tillgång till bibliotek. I det här avsnittet kommer jag 
därför att främst titta närmare på vad de olika styrdokumenten säger då det är av intresse 
både för folkbibliotekens studierelaterade verksamhet, men även för den 
studerandegrupp som uppsatsen behandlar. 
 
När det gäller universitets- och högskolestuderande finns det klart angivet i 
Bibliotekslagens §6 att det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. 
För de som studerar på distans har de flesta universitets- och högskolebibliotek även 
särskild distansservice. De studerande har möjlighet att få böcker hemskickade och har 
tillgång till databaser online. Men i Bibliotekslagens §5, som bl a berör 
Komvuxstuderande, är formuleringen otydligare. Där anges att det skall finnas lämpligt 
fördelade skolbibliotek inom grundskolan och gymnasieskolan för stimulering av 
läsning och litteratur samt för material som tillgodoser de studerandes behov för 
utbildningen (Bibliotekslag SFS 1996:1596). De som är vuxenstuderande på grund- 
eller gymnasienivå omnämns inte uttryckligen i här. Det finns här utrymme för 
godtycklighet, och ansvarsfrågan kompliceras än mer av att allt fler kommuner har 
vuxenutbildningen utlagd på entreprenad. I Magnus Karlsson och Jan-Ola Petterssons 
magisteruppsats (2005) framhålls vikten av att tillgången till biblioteks- och 
informationsresurser tydligt behandlas vid anbudsförfarandet. Författarna konstaterar 
dock att detta sällan görs eftersom det anses fördyra avtalen (Ibid). I Vuxbib-projektet 
framgår också att många mindre utbildningsanordnare inte anser sig ha råd med 
biblioteksservice (Eliasson m fl 2005). 
 
Sedan 2005 finns det ett tillägg i bibliotekslagens §7a som fått viss betydelse för 
folkbibliotekens studierelaterade arbete (Bibliotekslag SFS 1996:1596). Tillägget 
innebär att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
skall samverka (Ibid). Som ett exempel på detta har t ex Stockholms stadsbibliotek och 
Stockholms universitetsbibliotek gått in i ett samarbetsprojekt (Röse, 2005). Eftersom 
det är många universitetsstuderande använder både universitetsbiblioteket och 
folkbiblioteket med alla dess filialer har de båda biblioteken en gemensam målgrupp. 
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Genom projektet hoppas de båda biblioteken kunna förbättra servicen för de studerande 
(Ibid). 
 
Eftersom användargruppen i den här undersökningen består av personer med annan 
etnisk bakgrund har även bibliotekslagens §8 betydelse. Paragrafen innebär att folk- och 
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare 
samt andra minoriteter, genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
andra former som passar dessa gruppers behov (Bibliotekslag SFS 1996:1596). 
  
Andra styrdokument som är relevanta i detta samanhang är Läroplan för de frivilliga 
skolformerna, Lpf-94. Där framgår under rektors ansvar, att ”arbetsmiljön i skolan 
utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt 
andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl a bibliotek, 
datorer och andra tekniska hjälpmedel” (Skolverket 2006, Skolfs 1994:2, s 9).  Att de 
komvuxstuderandes behov av bibliotek ändå negligeras, trots läroplanens förordan, kan 
till viss del bero på att många utbildningsanordnare har en bristande kunskap om vad 
moderna bibliotek är och vad de har för roll i utbildningssammanhang. Magnus 
Karlsson och Jan-Ola Petterssons hävdar i sin magisteruppsats att utveckling av 
informationskompetens är ett komplext fenomen, vilket bidragit till att Lpf-94 tolkas på 
olika sätt (Karlsson & Pettersson, 2005). 
 
Till styrdokumenten hör även Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest (Svenska 
Unescorådet, 2000). I folkbiblioteksmanifestet betonas folkbibliotekets roll som lokalt 
kunskapscentrum. Till huvuduppgifterna hör att verka för läskunnighet, information, 
utbildning och kultur bl a genom att stödja både självstudier och formell utbildning på 
alla nivåer. En av punkterna framhåller även folkbibliotekets uppgift att främja 
kontakten mellan olika kulturer och att stimulera den kulturella mångfalden (Ibid, s 9 
ff). I Unescos skolbiblioteksmanifest, däremot, finns inte något större stöd för vuxnas 
lärande att finna. Visserligen framgår att skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, 
oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status (Ibid, s 
15 ff). Min uppfattning är dock att skolbiblioteksmanifestet främst riktar sig till 
minderårigas och gymnasieungdomars behov av skolbibliotek.  
 
Styrdokumenten är än så länge otydliga med vems ansvar det är att förse 
vuxenstuderande upp till gymnasienivå med bibliotekstjänster. Av genomgången ovan 
har dock Bibliotekslagens §8 en viss relevans för studerandegruppen som står i fokus 
för denna uppsats, de som läser svenska som andra språk. Även Unescos 
folkbiblioteksmanifest som betonar stimulering av den kulturella mångfalden och 
biblioteket som ett lokalt kunskapscentrum har här relevans. Biblioteket kan här helt  
klart fylla sin roll som en plats för integration för den här studerandegruppen. 
 
 
2.2.4 Formellt, informellt och icke-formellt lärande  
 
Föregående avsnitt visar att styrdokumenten är otydligt utformade om vems ansvar det 
är att stödja vuxnas formella lärande. Det har även nämnts tidigare att det funnits 
diskussioner om huruvida folkbiblioteken ska ägna sig åt att stödja det formella lärandet 
eller inte (se avsnitt 2.2 och 2.2.2).  Det har delvis handlat om avvikande åsikter om 
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ansvarsområden, bristande resurser, och förlegade kunskaper om vad dagens bibliotek 
förmår.  
 
De senaste årens utbildningssatsningar och den uttryckliga viljan till samordning och 
samverkan från statligt håll har gjort att folkbiblioteken alltmer har integrerats med det 
formella utbildningsfältet från det traditionellt folkbildande, skriver Joacim Hansson, 
forskare vid Bibliotekshögskolan/Högskolan Borås, i ”Det lokala folkbiblioteket: 
förändringar under hundra år” (2005). Hansson anser att det kan finnas en risk med 
denna satsning. Om folkbiblioteken till slut upplevs som utbildningens förlängda arm 
kan det på sikt hota deras identitet som folkbildare och kulturinstitution, där läsning och 
kunskapsinhämtande sker av frivillighet och lust. Det informella lärandet kan hotas  
m a o (Ibid). 
   
Med informellt lärande avses oftast det lärande som sker av fri vilja utan läroplaner eller 
krav. Syftet kanske är att lära sig något för ett konkret fritidsändamål eller för att bilda 
sig i största allmänhet, t ex för att kunna fatta kloka beslut eller för att kunna ta aktiv del 
i samhället. Komvux (kommunal vuxenutbildning), folkhögskola, KY-utbildning 
(kvalificerad yrkesutbildning), universitets- eller högskoleutbildning hör däremot till det 
formella lärandet, där utbildningarna är bundna till studieplaner, studiepoäng och 
betygssättning. De studier som bedrivs av studieförbunden brukar vanligen räknas till 
det informella lärandet, men jag anser att de möjligen kan betraktas som en mellanform, 
ett slags icke-formellt lärande, eftersom studierna bedrivs enligt en läroplan, men ger 
vare sig studiepoäng eller betyg.  
 
 
2.2.5 Sammanfattning av avsnittet om förändring av folkbibliotekets 
studierelaterade tjänster 
 
Av avsnittet framgår att de statliga utbildningssatsningarna bidragit till en ökad 
tillströmning av studerande till folkbiblioteken. Flexibiliteten inom utbildningarna har 
ökat och tillkomsten av studiecentra och mindre s k lärmiljöer har resulterat i ett ökat 
samarbete med biblioteken. I samband med detta har även en ny kategori av 
bibliotekarier, s k studiebibliotekarier tillkommit. Deras främsta uppgift har varit att 
bevaka och samordna folkbibliotekens studierelaterade verksamhet. Förändrade redskap 
i form av ny informations- och kommunikationsteknik och förändrat arbetssätt i 
undervisningen har även medfört förändrade krav på biblioteksarbetet (Eliasson m fl, 
2005). 
 
I samband med den s k Infrastruktursatsningen fick Kulturrådet medel för att verka för 
en långsiktig förändring av folkbiblioteks- och utbildningsfrågor. I uppdraget ingick 
även ett forskningsprojekt, det s k Vuxbib-projektet, som Bibliotekshögskolan i Borås 
fick i uppdrag att utföra. I forskningsprojektets slutrapport framkommer att det 
framförallt skett en attitydförändring hos biblioteken. Biblioteksanvändarna har 
myndigförklarats och betraktas mer som medaktörer (Gärdén m fl, 2006). 
 
I avsnittet har jag även tittat på olika styr- och måldokument.  Det visar sig att 
styrdokumenten är otydligt utformade om vems ansvar det är att förse vuxenstuderande 
upp till gymnasienivå med bibliotekstjänster. Detta har aktualiserats allt mer då många 
kommuner lägger ut vuxenutbildningen på entreprenad. Av stor relevans i det här 
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sammanhanget har Bibliotekslagens §8 och delar av Unescos folkbiblioteksmanifest, 
som betonar stimulering av den kulturella mångfalden och bibliotekets roll som lokalt 
kunskapscentrum. Biblioteket har här en roll att fylla som en plats för integration för de 
andraspråksstuderande som är i fokus för denna studie. 
 
Det framgår också att det finns en intressekonflikt mellan informellt och formellt 
lärande. Om folkbiblioteken tillslut upplevs som utbildningens förlängda arm kan det 
skada folkbibliotekens identitet som folkbildare och kulturinstitution (Hansson, 2005). 
 
 
2.3 Användargruppen 
 
För att få en större förståelse för användargruppen, kommer jag här att inrikta 
genomgången mer på forskning och litteratur kring uppsatsens användargrupp, d v s 
vuxenstuderande, för att sedan gå in på vuxenstuderande som läser svenska som andra 
språk. Därefter beskrivs de svårigheter som kan finnas med att definiera 
användargruppen. Avslutningsvis berörs gruppens användning av bibliotek och de 
förändringar som skett inom vuxenutbildningen. 
 
 
2.3.1 Att lära som vuxen 
 
Vad är det för speciellt med att studera som vuxen? Otto Granberg, forskare i 
arbetsmiljöpedagogik och verksam vid Stockholms universitet, har särskilt ägnat sig åt 
vuxnas inlärning i sin forskning. Granberg har liksom pedagogikprofessor, Roger Säljö 
(2000), ett sociokulturellt perspektiv i sin forskning. Granberg betonar dock kontextens 
betydelse mer och kallar sig därför för miljöpedagog (Granberg, 2004, s 88 f).  
 
I ”Lära eller läras – om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet” (Granberg, 
2004) framhåller författaren att det är stor skillnad på vuxna och barns sätt att lära. 
Vuxna har en helt annan erfarenhetsbakgrund att referera till, och har dessutom en större 
förmåga till abstrakt tänkande (2004, s 63). Granberg hävdar att lärandet består av olika 
processer. Den första processen innebär att lärandet utvecklas i samspelet mellan 
individen och kontexten. Mellan det personliga kunskapsbygget (den konstruktivistiska 
delen) där individens befintliga kunskaper förstärks samtidigt som nya utvecklas genom 
aktiva val av erbjudanden från kontexten.  Detta kunskapsbygge pågår och förändras 
sedan ständigt. Den andra, kontextuella delen, innebär att lärande och 
kunskapsutveckling påverkas av de sociala och kulturella mönster som individen finns i. 
Den tredje delen av lärandeprocessen är kommunikationen, där Granberg särskilt 
betonar den verbala kommunikationen. Det är framför allt genom språket som individen 
kommunicerar med andra. Genom dialogen skapar och utvecklar individen relationen 
med kontexten hävdar Granberg (2004, kap 4). 
 
Teorier om olika lärstilar har utvecklats under de senaste decennierna och fått alltmer 
uppmärksamhet. Människor föredrar att lära sig på olika sätt. En del vill helst lyssna, 
andra vill prova praktiskt medan andra helst vill ha en teoretisk förklaring eller föredrar 
bilder. Vi tar till oss och bygger kunskaper på olika sätt. Genom olika tester kan en 
person få reda på vilken typ av lärstil han/hon har. Granberg anser dock att det är 
kontexten som avgör vilken lärstil som dominerar hos en person, lärstilarna kan växla 
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beroende på vad det är som ska läras. Testerna kan visa hur jag lär, inte hur jag är, 
hävdar Granberg. (Granberg, 2004, s 80 f.; se även om lärstilar hos Svedjeholm & 
Näslund, 2006). Oavsett lärstil är det dock viktigt att pedagogik och läromedel kan 
utformas så att det riktar sig till flera sinnen. Därför är det viktigt att även biblioteken 
har olika typer av media som stödjer de olika inlärningsstilarna, och att visningar och 
handledning anpassas så att de stöder fler inlärningssätt.  
 
Kulturen, språket och individuella erfarenheter påverkar vår förförståelse hävdar både 
Granberg (2004) och Staffan Larsson, professor i vuxenpedagogik (Larsson, 1996, s 12 
ff). Det är utifrån vår förförståelse som vi tolkar olika situationer och företeelser (Ibid). 
För den grupp som är i fokus i den här studien, d v s Komvuxstuderande som läser 
svenska som andra språk, är detta högst påtagligt, då de ofta har helt andra 
referenspunkter att utgå ifrån. 
 
 
2.3.2 Andraspråksinlärning som vuxen 
 
Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg är båda verksamma som professorer vid 
Centrum för tvåspråkighet, vid Stockholms universitet. De har båda skrivit förordet till 
”Svenska som andra språk: i forskning, undervisning och samhälle” (2004). Det framgår 
där att de studerande inom svenskundervisningen för invandrare utgörs av personer med 
högst varierande utbildningsbakgrund och studievana. Spännvidden är stor, från 
personer som vid studiernas början varit analfabeter till de som har akademisk examen 
sedan tidigare. Även kulturellt och socialt kan variationerna vara stora mellan de 
studerande. Studiesättet kan även skilja sig starkt från det man är van vid från tidigare.  
Författarna hävdar att ämnet svenska som andraspråk i många fall fungerar som en 
nyckel till vidare studier och som ett redskap vidare ut i samhället. (Hyltenstam & 
Lindberg, 2004) 
 
Då alltmer information är textbaserad i dagens samhälle blir det svårare att klara olika 
situationer för den som inte kan läsa och skriva i tillräcklig omfattning. Många 
andraspråksstuderande kommer dessutom från kulturer med helt andra skriftspråk, 
vilket kan göra det än svårare att lära sig skriva på det nya språket. Att lära sig ett nytt 
språk innebär att lära sig tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig 
gemenskap hävdar Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet (2000, 
s  67).  
 
Hyltenstam och Lindberg (2004) hävdar också att det blivit svårare att avgöra vilka som 
har behov av att läsa svenska som andra språk under senare år, eftersom gränsen mellan 
första och andra språk blivit otydligare. Det är inte längre självklart att det är 
utlandsfödda personer med ett tidigare utvecklat modersmål som är de självklara 
eleverna vid kurserna i svenska som andra språk. Många studerande kommer från 
miljöer där flera språk används sida vid sida. Det är t ex möjligt att man talar olika 
språk med respektive förälder, ett språk med mamma, ett annat med pappa och ett tredje 
språk med syskonen och kamraterna. De flerspråkiga eleverna behärskar sina språk i 
varierande utsträckning, förhåller sig till dem på skiftande sätt och använder dem i olika 
sammanhang. (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s 15 f) Då undervisningen på högre 
nivåer i hög grad bygger på läs- och hörförståelse kräver det språkfärdigheter som 
skiljer sig från den vardagliga muntliga kommunikationen. Att utveckla och fördjupa 
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sina andraspråksfärdigheter tar tid, hävdar författarna (Ibid). De belyser även 
vuxenlivets olika roller, där föräldrarollen är särskilt viktig. Många gånger fungerar just 
barnen som en väg in i samhället, eftersom det ofta är i rollen som förälder som många 
vuxna invandrare först kommer i kontakt med det svenska samhället. Att känna sig 
delaktig i barnens undervisning och att språkligt kunna sköta kontakterna med skolan 
kan vara avgörande för att upprätthålla en värdig vuxenidentitet. Att känna sig 
omyndigförklarad i sin föräldraroll kan upplevas som mycket kränkande. (Ibid, s 20 f) 
 
 
2.3.3 Vuxenstuderande som användargrupp 
 
Gruppen vuxenstuderande är långt ifrån entydig. Att definiera folkbibliotekens olika 
användargrupper har visat sig vara förenat med vissa svårigheter då en och samma 
person kan tillhöra flera användargrupper. I Vuxbib-projektet framkom att många 
vuxenstuderande inte betraktar sig som studerande i första hand. Många personer har 
förutom studierna även förvärvsarbete och barn, och för en ständig balansgång mellan 
föräldraroll, yrkesroll och studeranderoll (Eliasson m fl, 2005 s 60 f). En person som 
tillhör användargruppen vuxenstuderande kan vara både invandrare, högskolestuderande 
och förälder i en och samma person. Forskarna Gudrún Thorsteinsdóttir och Ulla 
Arvidsson (1999) tar upp denna problematik i sin studie. Vid de folkbibliotek där de 
genomförde sina enkätundersökningar, var besökarna där i flera olika syften och i olika 
roller. Därför var de tvungna att ta reda på respondenternas huvudsysselsättning för att 
kunna klassificera personerna i ”rätt” användargrupp. Detta kan jämföras med 
Anderssons och Skot-Hansens (1994) påståenden, som beskrevs i avsnitt 2.2, om att de 
fyra verksamheterna överlappar varandra och att besökarna använder biblioteket på 
olika sätt vid ett och samma besök. I Thorsteinsdóttirs och Arvidssons studie framgår 
det att de som använder folkbiblioteket mest är högutbildade personer som genom 
tidigare studier lärt sig och tagit för vana att använda bibliotekets resurser (1999, s 14 f). 
 
I artikeln ”De studerande och biblioteken” som behandlar SOM-undersökningarna från 
år 2000 och 2001, framkommer det att många vuxna studerande upp till gymnasienivå 
använder folkbiblioteken som sitt huvudbibliotek, medan högskolestuderande och unga 
upp till gymnasiet använder det som komplement till sina ordinarie bibliotek (Berglund, 
Höglund & Nowé, 2001, s 363).  Precis som i Thorsteinsdóttirs och Arvidssons studie 
framgår det att det främst är högutbildade personer som använder biblioteken i högre 
utsträckning än lågutbildade. Det framgår även att studier ofta fungerar som en ingång 
till användning av folkbibliotekets övriga utbud av kulturella tjänster. Särskilt bland de 
vuxna studerande upp till gymnasienivå är det vanligt att t ex lånen av skönlitteratur och 
barnlitteratur ökar markant. Genom att stödja denna studerandegrupp är det möjligt att 
nå nya grupper av vuxna och deras barn, stödet kan därmed bidra till att utjämna klyftan 
mellan olika gruppers användning av folkbiblioteket hävdar författarna. (Berglund, 
Höglund & Nowé, 2001, s 373, 374 f) 
 
 
2.3.4 Komvuxstuderandes användning av bibliotek        
 
I syfte att finna samarbetsformer för vuxenutbildningen och folkbiblioteken i 
Göteborgsregionen startades ett studiebibliotekarieprojekt år 2003 (Ekengren m fl, 
2003). Rapporten från projektet är intressant då den tar upp många aspekter och 
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utvecklingsmöjligheter som berör användargruppen. Till viss del bekräftar rapporten 
även vad som framkommit i forsknings- och litteraturgenomgången.  
 I projektet har biblioteken satsat på återkommande visningar för studerande som läser 
svenska för invandrare, eller svenska som andra språk. I rapporten framhålls behovet av 
olika media som stimulerar språkinlärning och det poängteras att både media och 
visningar måste anpassas för olika inlärningsstilar. När det gäller media har det främst 
varit bredvid- och fördjupningslitteratur som behövts, men även litteratur och tidningar 
på de egna hemspråken. Bibliotekens breda utbud av olika media på olika språknivåer 
har ofta fungerat som stöd för fortsatt språkinlärning. Tillgången till datorer har även 
möjliggjort vidare informationssökning, t ex för att söka utbildning, bostad eller nyheter 
på det egna hemspråket. Att erövra en arena i det svenska samhället gör det lättare att 
använda flera, hävdar författarna (Ibid, s 11, s 16), som framhåller biblioteket som en 
plats för integration.  
  
 
2.3.5 Förändring av vuxenutbildningen 
 
I den s k Infrastruktursatsningen (Regeringens proposition 2000/01:72) som beskrevs 
tidigare, framhölls särskilt individen och dennes behov av flexibilitet. Det är också 
något som avspeglas i den nya förordning om kommunal vuxenutbildning som trädde i 
kraft år 2003. Förordningen innebär att kursinnehållet i den kommunala 
vuxenutbildningen ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar. Kunskaper 
som den vuxne förvärvat genom tidigare utbildningar, språkkunskaper eller yrkesarbete 
ska få större utrymme, vilket inneburit att validering fått stor betydelse. En individuell 
studieplan ska också upprättas för varje enskild elev. Den individuella studieplanen ska 
utgå från den vuxnes förutsättningar och livssituation och tillsammans med studie- och 
yrkesvägledare ska den studerande sätta upp mål för utbildningen.  Den studerande ska 
även få större möjlighet att välja studietakt och studieupplägg själv. På sikt kommer 
utbildningarna att blir alltmer flexibla, den läsårsbundna undervisningen kommer att 
finnas kvar men kommer troligen att frångås alltmer till förmån för kursstarter vid olika 
tillfällen, vissa kurser har redan löpande intag. (Kommunal vuxenutbildning, 2006; se 
även Sjunnesson 2007-01-25) 
 
Efter Kunskapslyftet och Infrastruktursatsningen har antalet studerande minskat vid 
Komvux under senare år. Majoriteten av de studerande är dock kvinnor, läsåret 
2003/2004 var andelen kvinnor 65%. Andelen elever födda utomlands var 32 %. 
(Skolverket Pressmeddelanden 2005-02-15; Skolverket 2005) 
  
 
2.3.6 Summering av avsnittet om användargruppen 
 
För att summera avsnittet om användargruppen kan vi konstatera att vuxna har en helt 
annan erfarenhetsbakgrund och större förmåga till abstrakt tänkande jämfört med barn 
(Granberg, 2004). Lärandet sker genom olika processer som samspelar med varandra. 
Den kommunikativa språkliga processen är särskilt viktig, eftersom det är genom dialog 
med andra som individen skapar och utvecklar relationen med kontexten (Ibid). Att lära 
sig ett nytt språk innebär att i viss mån att lära sig att tänka inom ramen för en viss 
kultur, eftersom kunskapsutvecklingen påverkas av de sociala och kulturella mönster 
som individen befinner sig i (Säljö, 2000; Granberg, 2004). Detta är något högst 
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påtagligt för den studerandegrupp som är i fokus för den här studien eftersom 
andraspråksstuderande ofta har helt andra referensramar att utgå ifrån. 
Det kan även konstateras att spännvidden är stor både socialt, kulturellt och 
kunskapsmässigt i den här studerandegruppen eftersom personerna kommer från så 
skilda förhållanden (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Kursen i svenska som andra språk 
fungerar i viss mån som en nyckel till fortsatta studier och som ett redskap vidare ut i 
samhället. Eftersom många först kommer i kontakt med det svenska samhället i rollen 
som förälder fungerar även barnen som en väg in i samhället (Ibid).  
Eftersom människor lär sig på så olika sätt och har skiftande lärstilar beroende på vad 
som ska läras, är det bra om biblioteken har olika typer av media som stödjer 
språkinlärning på varierande sätt, samt att även visningar och handledningar anpassas på 
olika sätt. Det har även visat sig att användargruppen vuxenstuderande inte är helt 
entydig att avgränsa, eftersom många i gruppen tillhör flera användargrupper och 
besöker biblioteken i olika roller och i olika syften (Thorsteinsdóttir & Arvidsson, 
1999). Det visar sig också att studier ofta fungerar som en ingång till användning av 
folkbibliotekens breda utbud (Berglund, Höglund & Nowé, 2002). 
 
 
2.4 Kvalitetsutveckling på folkbibliotek 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om hur en av 
folkbibliotekets studerandegrupper använder sitt lokala bibliotek, samt vad studerande 
har för uppfattningar och behov av biblioteket. Genom ökad kunskap om detta kan 
biblioteket anpassa och förbättra verksamheten för gruppen. I förlängningen handlar det 
följaktligen om kvalitetsutveckling. Jag kommer i detta avsnitt att kort presentera 
litteratur, forskning och projekt som berör kvalitetsfrågor för att sätta in dessa frågor i 
ett större perspektiv. 
 
Göran Gellerstam, tidigare chef för Lunds universitetsbibliotek och utredare för 
Kungliga biblioteket/BIBSAM, hävdar att bibliotek i allmänhet ofta har bedömt 
varandra utifrån samlingarnas storlek, förvärv och statistik, efter antal besökare eller 
antal elever, lokaler och eventuella rariteter i beståndet. Det främsta motivet har varit att 
försöka få uppdragsgivarna att förstå och uppskatta biblioteket. (2002, s 39) 
 
När det gäller de akademiska biblioteken bedriver många sedan länge ett kontinuerligt 
kvalitets- och utvecklingsarbete. Det har för denna kategori av bibliotek utvecklats en 
rad kvalitetssystem. Gellerstam presenterar fyra kvalitetsmodeller som brukar användas 
inom bibliotekssektorn. Den första är målmodellen, som utgår från hur väl 
organisationens mål uppnåtts. I systemmodellen, ses de finansiella resurserna som ett 
mått på ändamålsenlighet och framgång. I processmodellen analyseras 
arbetsorganisationen och de inre processerna. Den fjärde, marknadsmodellen, utgår från 
analyser av olika användargruppers behov.  (Gellerstam, 2002, s 33) 
 
Exempel på processmodellen är t ex ISO 9000. Standarden är utvecklad för 
tjänstesektorn och har till uppgift att granska verksamhetens rutiner som sammanfattas i 
en kvalitetsmanual som sedan revideras kontinuerligt. Mörbylånga bibliotek har t ex 
använt sig av ISO 9000 (Jonasson, 1999). Ytterligare ett exempel där även 
folkbiblioteken medverkat är det s k Handboksprojektet som hade en övervägande 
processinriktad karaktär (Edgren m fl, 2002). Ansvariga för projektet var Svensk 
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Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik, som arbetade fram 
manualen ”Handbok för kvalitetsarbete”. Projektets övergripande syfte var att öka 
medvetenheten om ett systematiskt kvalitetsarbete, och förenkla arbetet för de bibliotek 
som inte kommit igång. (Ibid) 
   
I projektet deltog mer än 50 bibliotek av olika kategorier och storlekar; både 
folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, sjukhusbibliotek och specialbibliotek, 
under perioden 2002-2004. Ett urval av tolv olika prestationsindikatorer, hämtade från 
olika internationella standarder, handböcker och manualer användes, några nya 
indikatorer togs inte fram inom projektet. (Ibid) I projektet mätte biblioteken framförallt 
olika flöden och processer, genom statistikinsamling, stickprovsmätningar, och 
insamling av enkäter. De insamlade uppgifterna lades i en gemensam databas där de 
deltagande biblioteken kunde jämföra sig med andra likvärdiga bibliotek och med sig 
själva över tid. Syftet med databasen var att lära och jämföra sig med de bästa inom 
samma bransch, ett benchmarking-inslag helt enkelt. (Ibid, s 6) Avsikten med 
jämförelserna var också att de skulle leda till kontakt och diskussion biblioteken 
emellan. Projektets fokus var mer inriktat på bibliotekens arbetsprocesser, om de lade 
tid på rätt saker, helt enkelt om de arbetade på rätt sätt. Vid utvärderingen av projektet 
framkom att biblioteken använde databasen mer till att jämföra sina egna resultat över 
tid. Kontaktskapandet och nätverksbyggandet uteblev till stor del. De framtagna 
indikatorerna ansågs också mer anpassade för forskningsbiblioteken än för 
folkbiblioteken. T ex saknades indikatorer som speglade barn- och 
ungdomsverksamheten. Däremot fungerade projektet som en språngbräda för många 
bibliotek som förnyade sitt sätt att se på verksamhetens olika delar. Många har också 
fortsatt med någon form av kvalitets- och utvecklingsarbete. (Harnesk, 2005a) 
 
Enligt Gellerstams modeller, som beskrevs tidigare (2002), är kvalitetsverktyget TQM 
(Total Quality Management) och Servqual exempel på marknadsmodellen, som utgår 
från analyser av olika användargruppers behov. Servqual har även utvecklats och 
anpassats för forskningsbiblioteken och den benämns då LibQual. Det är ett webbaserat 
enkätverktyg där respondenterna får besvara olika påståenden, genom att gradera dessa 
utifrån en önskenivå, upplevd nivå och miniminivå. Det är på så sätt möjligt att mäta 
olika toleranszoner och olika skillnader, s k gaps, mellan förväntningar och faktiska 
upplevelser. (Alopeaus & Omstedt, 2005; Persson, 2005) Till marknadsmodellen hör 
även Edvardssons kvalitetskartor (1996) som kommer att beskrivas i nästa kapitel. I 
likhet med Libqual är det skillnaden mellan användarnas förväntningar och deras 
faktiska upplevelser av olika tjänster som står i fokus. Detta är också en av 
grundtankarna inom tjänsteforskningen, vilket även kommer att beskrivas senare i 
teorikapitlet. Helena Kettner Rudberg kan även nämnas i detta sammanhang, då hon 
också har använt sig av samma teoretiska utgångspunkter i sina 
användarundersökningar, bl a på Kungliga biblioteket (Kettner Rudberg, 1999). 
 
Inom folkbibliotekssektorn har det inte utvecklats några kvalitetsverktyg som inom den 
akademiska bibliotekssektorn. Istället har de statistikuppgifter som lämnas till Statens 
Kulturråd m fl, kunnat ses som en form av kvalitetsmätning, hävdar Jakob Harnesk, 
bibliotekskonsult och utredare av bl a Handboksprojektet. (Harnesk 2005b) Statistiken 
är dock otillräcklig och skulle behöva kompletteras med mer kvalitativa uppgifter för att 
ge en mer rättvisande bild av folkbibliotekens breda verksamhet, hävdar Christina 
Ekbom (2005). Ekbom har granskat den svenska folkbiblioteksstatistiken med 
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anledning av att Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting kom till helt skilda 
resultat när de undersökte folkbibliotekens personal- och kostnadsutveckling (Ibid). Ett 
liknande resonemang har även Angela Zetterlund som i sin avhandling ”Hur utvärderas 
folkbiblioteken i praktiken” (2004), hävdar att det kvantitativa förhållningssättet lätt 
bidrar till att ge ett sken av ordning. I avhandlingen fann Zetterlund att det görs en hel 
del utvärderingar bland folkbiblioteken. Tre typer kunde urskiljas; lokala 
användarundersökningar, slututvärderingar och sakinriktade utvärderingar. I många fall 
hade utvärderingarna en tendens att ge en tillrättalagd bild av verksamheten och i vissa 
fall användes utvärderingarna för att legitimera en viss verksamhet eller företeelse. Helt 
klart visar avhandlingen att utvärderingar inte kan ses som ett neutralt tekniskt verktyg. 
(Zetterlund, 2004) 
 
 
2.4.1 Sammanfattning av avsnittet om kvalitetsutveckling på folkbibliotek 
 
För folkbibliotekens del finns det inga utvecklade kvalitetsverktyg som inom den 
akademiska bibliotekssektorn. För denna sektor har det däremot utvecklats olika 
kvalitetsmodeller. Handboksprojektet (Edgren m fl, 2002) som det undersökta 
biblioteket medverkade i, var t ex övervägande processinriktat till sin karaktär. Ett 
exempel på den mer marknadsanpassade modellen är Libqual, som branschanpassats 
särskilt för de akademiska biblioteken. Detta system utgår från en analys av olika 
användargruppers behov. I grunden finns samma teorietiska angreppssätt som jag 
använt i denna studie, d v s tjänsteforskningens tankar om tjänst och tjänstekvalitet som 
beskrivs i teorikapitlet. 
 
 När det gäller att förbättra och utveckla folkbibliotekens verksamhet behövs visserligen 
statistik och andra kvantitativa data, men framförallt behöver biblioteken få ökad 
kunskap om användarnas behov och uppfattningar av tjänsterna. Många folkbibliotek 
använder sig idag av fokusgruppsmetoden, t ex har Lena Lundgren, konsulent vid 
Stockholms regionbibliotek, arbetat en hel del med fokusgrupper (2006). Men 
intervjumaterialet används mer internt, det publiceras inte.  
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3. Teoretisk referensram 
 
För att kunna förbättra folkbibliotekets verksamhet behöver biblioteket veta hur olika 
användargrupper använder biblioteket och vad de har för behov och uppfattningar om 
folkbiblioteket. I det föregående avsnittet framkom att statistik och andra kvantitativa 
data behöver kombineras med kvalitativ information för att ge en fullständig bild. 
Teorierna inom den s k tjänsteforskningen utgår från användarperspektivet, och används 
just för att kartlägga och analysera vad som skapar kvalitet för användarna i nya och 
befintliga verksamheter, därför har jag funnit dessa teorier användbara för denna studie. 
 
Tjänsteforskningen är en gren inom det företagsekonomiska forskningsfältet och 
benämns även som Service Management. Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi 
och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. I 
boken ”Kvalitet och tjänsteutveckling” (1996) redogör han för hur kvalitet kan skapas i 
tjänster för att uppnå totalkvalitet. I boken beskriver Edvardsson de teoretiska grunderna   
inom tjänsteforskningen. Utifrån dessa teorier har Edvardsson utarbetat en metod med 
kvalitetskartor som är anpassad för att användas ute i mindre organisationer och den har 
tidigare använts i kommunal verksamhet, vilket är en anledning till att jag valt att utgå 
från den. 
 
 
3.1 Utgångspunkter inom tjänsteforskningen 
 
Jag kommer här först beskriva utgångspunkterna inom tjänsteforskningen.  
 
Inom tjänsteforskningen är begreppet tjänst grundläggande. Verksamheten, i det här 
fallet biblioteket, ses som ett tjänsteföretag som producerar en rad olika tjänster. En 
tjänst består av en serie aktiviteter eller processer, som överlappar varandra eller sker 
parallellt med varandra. Användaren av tjänsten ses som medskapande, eftersom 
tjänsten vanligen utförs i samspel med personalen, eller i interaktion med olika 
datasystem. Ibland är användaren delaktig bara i en mindre del av tjänsteprocessen, 
vilket är en av anledningarna till att det kan vara svårt för användaren att föreställa sig 
en konkret bild av tjänsten som helhet. Många tjänster är också immateriella eller 
abstrakta, och skapas först när användaren tar del av tjänsten. Tjänster kan även vara 
repetitiva, d v s de utförs om och om igen, men förutsättningarna förändras från gång till 
gång vilket ställer krav på flexibilitet. Tjänsterna är på så sätt heterogena och kan därför 
behöva anpassas för olika grupper av användare. Vissa tjänster äger rum under en längre 
period, och de bygger på mer långsiktiga relationer. Inom den offentliga sektorn är 
skola och barnomsorg, men även bibliotek, exempel på sådana långsiktiga 
kundrelationer. För tjänsteleverantören gäller det att stödja användaren att göra rätt i de 
olika processerna. De olika processerna bör därför utarbetas utifrån en särskild 
tjänstelogik, menar Edvardsson. (Edvardsson 1996; Edvardsson & Larsson 2004) 
 
Ur ett biblioteksperspektiv innebär detta synsätt att det först och främst är användarna 
av biblioteket tjänster som avgör om de erbjudna tjänsterna är bra eller dåliga. För 
bibliotekets del gäller det att vägleda och stödja användaren så att denne agerar och gör 
rätt i de olika processer eller aktiviteter som ett biblioteksbesök innebär, för att klara sig 
själv i så stor utsträckning som möjligt. Det kan t ex handla om hur biblioteksmiljön 
utformas för att leda besökaren rätt, hur exponering och skyltsystem utformas eller hur 
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katalog och hemsida ser ut. Det kan även handla om hur mer handledande tjänster 
utformas. Biblioteket tillhandahåller med andra ord förutsättningar för en rad olika 
tjänster. Ett centralt mål är således att utveckla de rätta eller de bästa förutsättningarna 
för de olika kundprocesser som äger rum, så att de ger ett attraktivt kundvärde, hävdar 
Edvardsson. (Ibid) 
 
Begreppet service används här i en mer allmän betydelse, det är t ex vanligt att tala om 
”kommunal service” eller ”biblioteksservice”. Service handlar mer om vad en 
verksamhet erbjuder sina kunder eller användare på en allmän nivå, medan begreppet 
tjänst däremot avser en mer specifik lösning. Inom bibliotekssektorn talas t ex om 
bibliotekens e-tjänster, ett annat exempel är frågetjänsten Fråga biblioteket.  
 
Men ordet service förknippas också med att serva och betjäna, vilket varit ett vanligt 
förhållningssätt bland folkbiblioteken som har ett bredare uppdrag, där den breda 
allmänheten ofta fått så mycket hjälp som möjligt. Utbildningsbiblioteken har istället 
varit mer inriktade på att ge undervisning och handledning. Inom Vuxbib-projektet, som 
beskrevs tidigare, ville man helst komma ifrån begreppet service och istället tala om 
stöd, som mer fokuserar på bibliotekens handledande funktioner i en lärandeprocess. 
(Gärdén m fl, 2006). De förändringar som skett vad gäller informationsteknik, ökad 
informationsmängd, studiesätt m m, som beskrivits tidigare, har bidragit till att 
folkbiblioteken behöver vidga sitt förhållningssätt och bl a satsa mer på riktat 
användarstöd för olika användargrupper så att de kan klara sig bättre själva. 
 
Det finns m a o en möjlighet att utveckla olika stödjande tjänster, för att knyta an till 
tjänsteforskningsperspektivet, men för att kunna göra det behövs större kunskap om 
användarnas behov och förväntningar på biblioteket.  
   
 
3.1.1 Kvaliteten på tjänster  
 
Christian Grönroos, professor vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors, har utarbetat 
en modell för kundupplevd kvalitet som enligt Edvardsson blivit vägledande inom den 
moderna tjänsteforskningen (Edvardsson, 1996, s 133). Jag har här använt en av 
Grönroos böcker som han skrivit tillsammans med Caroline Monthelie ”Service 
Management i den offentliga sektorn” (1988). Grönroos har där skrivit det teoretiska 
avsnittet. 
  
Begreppet kvalitet är högst subjektivt, och rymmer många aspekter. Grönroos hävdar att 
bedömningen av en tjänst baserar sig både på vad kunden får och hur kunden upplever 
processen som leder fram till det han/hon får. Tillsammans skapar dessa båda delar en  
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totalupplevelse av tjänsten. Grönroos framhåller tre komponenter som ingår i 
totalkvaliteten, de är: 
 

• Teknisk kvalitet (vad kunden får) 
• Funktionell kvalitet (hur processen upplevs) 
• Organisationsprofil (image) 

 
 
 
Kvalitet är ett annat begrepp som i högsta grad är subjektivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Grönroos modell av kundupplevd kvalitet 
Källa: Grönroos 1983, s 18, i Edvardsson & Larsson, 2004, s 99. 
 
Med teknisk kvalitet avses vad kunden får som slutresultat efter att ha utnyttjat tjänsten. 
Det kan t ex gälla den mat som serveras på restaurangen, eller de böcker och media som 
biblioteket tillhandahåller. Till den tekniska kvaliteten hör även produkter som ingår i 
tjänstpaketet; tekniska lösningar, maskiner, ADB-system, sakkunskap hos personalen  
e t c. (Grönroos & Monthelie, 1988) 
 
Med funktionell kvalitet avses de processer som ledde fram till den erhållna tjänsten.  
Den bygger i hög grad på personalens attityder och beteenden, men även på 
tillgänglighet, fysisk miljö, interna relationer m m. Det kan t ex handla om bibliotekets 
öppettider, hur personalens bemötande upplevs av låntagaren, hur väntetider upplevs     
o s v. (Ibid) 
 
Organisationsprofilen eller organisationens image kan påverka kundens upplevelse av 
både den tekniska och funktionella kvaliteten. Har företaget eller organisationen en bra 
image påverkar det kundens upplevelse positivt. En bra image kan göra att kunden 
lättare överser med misstag i processen. Är imagen däremot dålig, kommer smärre 
misstag förstärka upplevelsen negativt både av den tekniska och funktionella kvaliteten. 
Organisationsprofilen fungerar därför som ett slags filter som filtrerar kundens 
upplevelse av tjänsten. (Ibid) 
 
Grönroos hävdar att den tekniska kvaliteten i vissa situationer ändå kan upplevas 
objektivt (1988, s 27). Den funktionella kvaliteten är däremot alltid subjektiv, men i 
slutbedömningen upplevs de båda kvalitetsdimensionerna som en helhet, de ger en total 

 



 23

kvalitetsbild. Den subjektiva upplevelsen av den funktionella kvaliteten brukar dock 
dominera bilden hävdar Grönroos (Ibid). En förutsättning för att nå en god total 
kvalitetsbild är följaktligen att den tekniska kvaliteten är bra, medan den funktionella 
kvaliteten är avgörande för kundens bedömning av tjänsten som helhet.  
Eftersom tjänster upplevs mer eller mindre subjektivt beroende på kundens värderingar 
och sinnesstämning, blir kundens förväntningar på tjänsten av betydelse för den 
upplevda kvalitetsbilden. Ju mer kundens förväntningar och erfarenhet av tjänsten 
överensstämmer, desto bättre blir den upplevda kvalitetsbilden. Förväntningarna kan 
dock påverkas t ex genom rykte, reklam, PR eller av priset. Det är därför viktigt att 
förväntningarna inte bli för stora så att de inte kan infrias, man får inte lova mer än man 
kan hålla helt enkelt. (Grönroos & Monthelie, 1988, s 28 ff). Det gäller således att skapa 
realistiska förväntningar, vilket även Edvardsson framhåller då han definierar 
tjänstekvalitet som: att tillgodose behov och infria realistiska förväntningar, både för 
kunderna, medarbetarna och uppdragsgivarna (Edvardsson & Larsson, 2004, s 89).  
 
Enligt tjänsteforskningens synsätt uppstår en tjänst i mötet mellan kunden och företaget, 
vanligen består tjänsten av en kedja av olika interaktioner. Det är vid dessa möten som 
kvaliteten avgörs, då tjänstemannen får visa vad han/hon och verksamheten kan och 
förmår. Det är då Sanningens ögonblick inträffar. Brister eller kundmissnöjen i dessa 
möten är oerhört viktiga att hantera, då dessa missnöjen kan leda till en förändring och 
anpassning av tjänsten. Många tjänster utförs ofta om och om igen, förutsättningarna 
förändras dock ständigt, vilket innebär att användarna måste bemötas på nya sätt. 
Kvalitet avgörs och får innehåll i ett givet sammanhang och måste därför beskrivas i sin  
kontext anser Edvardsson. Medarbetarna/personalen har ofta en särställning då de 
många gånger har en avgörande betydelse för att kundens ska uppleva att han eller hon 
får en tjänst av rätt kvalitet. Många gånger behöver kunden hjälp med att precisera sina 
kvalitetskrav. Lyhördhet och dialog är därför nödvändig, men att alltid göra som kunden 
vill är att negligera den egna yrkeskompetensen anser Edvardsson. (1996, s 128; 
Edvardsson m fl, 1996, s 12, 16) Man får inte glömma bort att kunden faktiskt vänt sig 
till frisören, läkaren eller bibliotekarien för att få professionell hjälp med sitt problem. 
 
 
3.2 Kvalitetsfaktorer och gapanalys 
 
De amerikanska forskarna Zeithaml, Parasuraman och Berry arbetade på 1980- och 90-
talet fram en modell för att mäta tjänstekvalitet (Edvardsson 1996, s 137 f). I modellen 
mäts skillnaden mellan kundernas önskemål om service och den upplevda servicen 
utifrån olika kvalitetsdimensioner. Ursprungligen var det tio dimensioner, men de kunde 
senare reduceras till fem, vilka ansågs som generellt giltiga vid kundernas bedömning 
av en tjänst. Kvalitetsdimensionerna var: påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap 
och empati/inlevelse. Modellen låg till grund för kvalitetsverktyget Servqual som senare 
branschanpassats för forskningsbiblioteken och då benämns Libqual, som nämnts 
tidigare (Ibid). 
 
Bo Edvardsson har i sitt arbete med kvalitetsbedömning av kommunala tjänster kommit 
fram till fyra kvalitetsdimensioner som ständigt återkommer, eller kvalitetsfaktorer som 
Edvardsson har valt att kalla dem. Dessa har stora likheter med de som Zeithaml m fl 
använt sig av. Edvardsson använder sig av tillgänglighet, inflytande, bemötande och 
kompetens (Edvardsson m fl, 1996, s 16 ff). 
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Tillgänglighet handlar bl a om öppettider anpassade för besökarna; om miljön, om 
miljön är attraktiv och trygg; om det finns ett attraktivt och lockande utbud; om det är 
rimliga avgifter. Inflytande handlar t ex om möjligheten för kunderna/låntagarna att 
kunna påverka inköpen, att kunna påverka verksamheten, eller att kunna framföra 
klagomål. Bemötande handlar om hur det personliga mötet uppfattas, om personalen är 
möjlig att nå och om de inger förtroende etc. Kompetens handlar om yrkeskompetens; 
tilltron till att personalen kan vad som krävs av dem, men det handlar även om 
samarbete och kontaktnät. (Edvardsson m fl, 1996, s 16 ff) 
 
Så gott som alla dessa kvalitetsfaktorer återfinns i den funktionella delen av 
tjänstebegreppet som beskrivits tidigare, d v s i den del som beskriver hur kvaliteten 
upplevs. Kompetensfaktorn återfinns däremot till största delen i den tekniska delen som 
beskriver vad kunden får i slutändan. Vid konkurrensutsatta verksamheter utgör den 
funktionella kvalitetsdelen en viktig konkurrensfaktor då den har en så avgörande 
betydelse för kvalitetsupplevelsen. (Edvardsson & Larsson, 2004, s 99) Det är 
framförallt inom den funktionella delen som även andra verksamheter har möjligt att 
utveckla nya tjänster. För bibliotekens del kan det t ex handla om att utveckla tjänster av 
mer pedagogiskt handledande karaktär så att användarna kan använda biblioteket på ett 
bättre sätt och eventuellt utveckla sin informationskompetens. 
 
Även om kunden har det tyngsta avgörandet vid bedömning av tjänsters kvalitet så 
måste även uppdragsgivarnas och medarbetarnas krav och intressen vägas in och 
balanseras mot varandra. Det är möjligen mer relevant att tala om rätt kvalitetsnivå, 
eller att tillhandahålla rätt tjänster med rätt kvalitet hävdar Edvardsson (1996, s 129).  
  
Förhållandet mellan de olika intressenterna är inte alltid oproblematiskt, då det visat sig 
att de kan ha olika kvalitetsuppfattningar. Zeithaml, Parasuraman och Berry utarbetade 
även en analysmodell där skillnaderna, s k gaps, mättes mellan ledningens, 
medarbetarnas och kundernas kvalitetsuppfattningar. I det första gapet mäts skillnaden 
mellan kundens förväntningar av en tjänst och ledningens uppfattning om kundens 
förväntning. I Gap 2 mäts ledningens uppfattning av kundens förväntningar, det tredje, 
Gap 3, mäter skillnaden mellan tjänsteleveransens kvalitet och företagets 
kvalitetsspecifikationer. I Gap 4 mäts skillnaden mellan tjänsteleveransens kvalitet och 
den utlovade kvalitet som erbjuds i marknadsföringen. Det femte, Gap 5, är beroende av 
de tidigare men här mäts skillnaden mellan upplevd tjänstekvalitet och förväntad 
tjänstekvalitet hos kunden. Det är det gap som anses viktigast och som denna studie 
också är inriktad på. (Edvardsson & Larsson, 2004, s 102 f) Jag återkommer till detta,    
t ex i avsnitt 4.3 som handlar om hur man gör en enklare gapanalys med hjälp av en 
kvalitetskarta.  
 
 
3.3 Användning av teori 
 
Genom det teoretiska angreppssättet ses biblioteket som ett tjänsteföretag som 
tillhandahåller en rad tjänster. Dessa består i sin tur av en rad processer, som tillkommer  
först när kunderna/användarna tar del av tjänsten. På så sätt är användarna medskapande 
i processen. Kvalitet ses främst som en upplevelse hos kunden, och för att kartlägga vad 
som skapar kvalitet för kunden, undersöks skillnaden mellan kundens förväntningar på  
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tjänsten och den faktiska tjänsteupplevelsen utifrån ett antal allmängiltiga 
kvalitetsfaktorer. Jag har här använt mig av Edvardssons fyra kvalitetsfaktorer; 
tillgänglighet, inflytande, bemötande och kompetens, vilka beskrivs i metodkapitlet . 
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4. Metod 
 
I kapitlet redogörs först för val av metod. Edvardssons och Oberts metod beskrivs 
därefter samt metoden med att använda en betygskarta som hjälp vid analysen. 
Förutsättningar i den undersökta kommunen beskrivs och därefter redogörs för 
rekrytering och tillvägagångssätt vid intervjuerna. Slutligen delges förhållningsregler 
och etiska överväganden för undersökningen. 
 
 
4.1 Val av metod 
 
Då det finns få användarundersökningar som utgår från användargruppens egna 
upplever av hur folkbiblioteket fungerar för deras studier är det min avsikt att undersöka 
detta. Jag har funnit metoden med intervjuer lämplig då det är de studerandes egna ord 
och tankar som är intressanta. I studien har jag använt mig av fokusgruppsintervjuer 
som är särskilt lämplig för att ta reda på hur en grupp resonerar och skapar begrepp, det 
är studerandegruppens utifrånperspektiv som är av intresse (Widerberg, 2002, s 15 ff). 
 
Fördelarna som framhålls med fokusgruppsintervjuer i metodlitteraturen är den 
dynamik som uppstår i gruppen, när deltagarna tillsammans kommer på olika saker och 
på så sätt stöttar varandra. Jämfört med enskilda intervjuer behöver deltagarna inte 
heller känna sig så utlämnade inför intervjuaren, deltagarna kan känna en trygghet i 
varandra. Till nackdelarna framhålls ofta rekryteringsproblemen. Det är helt enkelt svårt 
att få ihop en mängd personer samtidigt. Det är även vanligt att deltagare uteblir från 
avtalad tid. Ytterligare ett problem är ibland förekomsten av socialt tryck från en eller 
ett par personer, eller att en person dominerar för mycket. (Wibeck, 2000; Edvardsson, 
1996; Obert & Forsell, 2000) 
 
Fokusgruppsintervjuer kan utföras på olika sätt och används olika beroende på vad 
syftet med underökningen är. Om syftet är att göra utvärderingar eller 
attitydundersökningar, anses den strukturerade varianten lämpligare. Är syftet istället 
mer inriktat på interaktion och argumentation anses den ostrukturerade formen bättre 
där deltagarna diskuterar mer fritt. Vid strukturerade fokusgruppsintervjuer är det även 
vanligt att använda en intervjumall. Samtalsledaren/moderatorn har också större 
möjlighet att styra intervjun genom att fördela ordet och kan på så sätt vara mer aktiv 
vid dessa intervjuer. (Wibeck, 2000, s 45, 61) Då den här studien är mer inriktad på att 
göra en attitydundersökning har jag valt att arbeta med den strukturerade varianten. 
 
Bo Edvardsson (1996) har utifrån teorin om tjänst och tjänstekvalitet som beskrivits i 
föregående kapitel, utarbetat en arbetsmodell med kvalitetskartor som används för att 
undersöka vad som skapar kvalitet för en intressegrupp när de använder vissa tjänster. 
Kvalitetskartan tas fram genom fokusgruppsintervjuer och som utgångspunkt används 
de fyra allmängiltiga kvalitetsfaktorer som beskrivits i teorikapitlet. De framtagna 
uppgifterna kombineras sedan med viktning och betygssättning. D v s deltagarna får 
ange vilka av de framtagna uppgifterna de anser som mest betydelsefulla, därmed 
framkommer gruppens gemensamma syn kring vad de anser som viktigast. Därefter får 
deltagarna betygsätta samtliga framtagna uppgifter och betygsätta dem utifrån hur väl 
de stämmer överens med de faktiska tjänster som finns, därmed framkommer skillnaden 
mellan gruppens förväntning och den faktiskt erhållna tjänsten. Christina Obert 
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använder sig av en snarlik modell som presenteras i nästa avsnitt.  En fördel med 
metoden som Obert framhåller, är den individuella viktningen som gör det möjligt att 
komma förbi fokusgruppsintervjuns svårigheter med socialt tryck, och dominans (2000, 
s 35). Ett problem som är vanligt är vid det sista betygssättningsmomentet, där 
deltagarna ofta har svårigheter att ställa om och tänka utifrån den existerande 
verksamheten.  
 
Utgångspunkten i undersökningen är fokusgruppsintervjuerna som ger kvalitativa data, 
vilka sedan kombineras med kvantitativa uppgifter. 
 
I den här studien har jag använt mig av Christina Oberts form av strukturerade 
fokusgrupper då jag ansett den som klarare och enklare att arbeta med. Som 
utgångspunkt för intervjuerna har jag använt mig av Edvardsons fyra kvalitetsfaktorer 
som även använts i analys och diskussionsdelen. I det följande avsnittet kommer jag att 
presentera Edvardssons och Oberts metoder närmare. 
 
 
4.2 Kvalitetskartor och strukturerade fokusgruppsintervjuer 
 
Bo Edvardsson har, som nämnts, utarbetat en metod med kvalitetskartor utifrån 
teorierna om tjänstekvalitet. Metoden används för att undersöka vad det är som skapar 
kvalitet för en intressegrupp när de använder en viss tjänst (Edvardsson, 1996). 
Kvalitetskartan tas fram genom fokusgruppsintervjuer. Som utgångspunkt används de 
allmänna kvalitetsfaktorerna: tillgänglighet, inflytande, bemötande och kompetens, som 
beskrivits i avsnitt 3.2. Dessa kan också behöva justeras och kompletteras med flera 
faktorer som är specifika för intresseområdet, t ex trygghet som ofta anses som en viktig 
faktor inom barn- och äldre omsorgen. Fokusgruppsdeltagarna diskuterar sedan fram 
vad som skapar kvalitet för respektive kvalitetsfaktor. På så sätt får faktorerna en mer 
konkret innebörd. Därefter preciserar deltagarna ytterligare vad som är kännetecknande 
för faktorerna. Handlar det t ex om trygghet, är ett kännetecken kanske 
personalkontinuitet. I ett nästa steg får deltagarna välja ut en tredjedel av faktorerna som 
de värderar högst och därefter får de betygssätta samtliga faktorer efter hur väl de 
överensstämmer med de erhållna tjänsterna för tillfället (Ibid). Vad som mäts i 
slutskedet är förhållandet mellan förväntad och erhållen tjänst. Resultatet kan ses som 
ett mått på tjänsternas kvalitet. 
 
Christina Obert arbetar sedan 2005 vid Center för LedarUtveckling, CLU, inom 
Göteborgs stad. Hon har tidigare arbetat inom olika verksamheter inom samma 
kommun, där kvalitetsutveckling varit hennes specialområde (Bergvall, 2007). Obert 
använder sig av en metod som till stor del liknar den Edvardsson använder sig av och 
som hon tillsammans med Monica Forsell beskriver i ”Fokusgrupp – ett enkelt sätt att 
mäta kvalitet” (2000). Obert använder sig också av en strukturerad form av 
fokusgrupper, men den stora skillnaden är att hon inte går lika djupt in i de första 
momenten med att först ge en generell definition av kvalitetsfaktorer och sedan 
precisera vad som kännetecknar dessa. Utgångspunkten för både Edvardssons och 
Oberts metod är kvalitativa intervjuer som kombineras med kvantitativa data i form av 
viktning och betygssättning. Syftet med både Oberts och Edvardssons metoder är att få 
fram skillnaderna mellan användarnas förväntning på en tjänst och den faktiska 
upplevelsen av den erhållna tjänsten. Istället för begreppet förväntning eller förväntad 
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tjänst som Edvardsson använder, utgår Obert istället från begreppet önskeläge, vilket 
här i stort sett har samma innebörd, eftersom förväntning kan sägas ha sin grund både i 
kundens behov och önskemål (Obert & Forsell, 2000, s 22; Edvardsson m fl, 1998,  
s 48). 
 
I den här varianten av fokusgruppsintervju gör moderatorn en slags syntes av 
diskussionerna genom att skriva upp vad deltagarna kommer fram till på en 
whiteboardtavla eller liknande. De uppskrivna faktorerna får endast förekomma en 
gång. Ändringar och justeringar görs tillsammans med deltagarna och det gäller för 
moderatorn att se till att faktorerna blir tydliga och begripliga så att alla deltagarna 
sedan tolkar frågorna så lika som möjligt. Vid intervjun finns också en medhjälpare, 
som skriver ner faktorerna på papper eller i dator och antecknar viktiga iakttagelser och 
frågor att ta upp senare. Medhjälparen kan också hjälpa till och förtydliga eller bryta in i 
diskussionen om det går för fort fram. (Obert & Forsell, 2000) 
 
För att få fram önskeläget ordentligt är det viktigt hur frågan till gruppen formleras. 
Frågan bör, enligt Obert, ha riktning framåt för att undvika problemfixering, fokus ska 
ligga på hur något bör vara. För att skapa en offensiv mental tanke bör frågan 
formuleras från ett offensivt och positivt läge, och gärna innehålla ord som ”lyckas” 
eller ”framgång”. Deltagarna bör undvika att lägga kraft på hur något inte skall vara. 
Frågan ska också vara tydligt formulerad. Den ska tala om vem det handlar om, och vad 
det handlar om. För att understryka vad som verkligen är viktigt bör frågan inledas med 
”Vad är viktigt för att…”. Vidare bör endast ett tema användas åt gången. Om 
deltagarna inte förstått frågan helt kan den justeras tillsammans med deltagarna. (Ibid, s 
22-26) 
 
Vid intervjun gäller det att få fram så träffsäkra faktorer som möjligt. D v s de 
framtagna meningarna måste vara konkreta och tydliga. Det får inte förekomma några 
otydliga syftningar och längre meningar kan behöva delas upp på kortare så att det inte 
finns några tveksamheter vad som avses vid viktnings- och betygsättningsmomentet. 
Meningarna måste också vara så pass värdeladdade att det går att använda dem för 
viktning och betygssättning. De kan inte vara för allmängiltigt formulerade. Det är 
ingen idé om faktorerna bara kan besvaras med ja eller nej. (Ibid, 2000, s 31-34) 
 
När gruppen känner sig nöjd, då inga fler faktorer kommer fram, får deltagarna till 
uppgift att kryssa för en tredjedel av de faktorer som de anser viktigast. Viktningen sker 
individuellt, alla är på så sätt aktiva. Viktningen ger därmed en bild av vad gruppen 
anser som mest angeläget. Med viktningen påverkas inte undersökningen så mycket av 
de mest verbala deltagarna. Även de som varit mindre aktiva vid framtagningen av 
faktorerna görs mer delaktiga, anser Obert (Ibid, s 35). Ytterligare ett steg är att sedan 
formulera om faktorerna till påståenden inför betygssättningsdelen. Betygssättningen 
utgår från nuläget. Oftast räcker det med att stryka inledningsfrasen ”det är viktigt 
att…”. Betygsättningen sker från en femgradig skala, där betyg 1 betyder ”stämmer inte 
alls” och betyg 5 betyder ”stämmer helt”. Samtliga faktorer betygsätts sedan 
individuellt av deltagarna. Faktorer som fått hög viktning, men lågt betyg bör prioriteras 
vid fortsatt utvecklingsarbete. Framtagningen av faktorerna utgår som tidigare nämnts 
från ett önskeläge, medan betygsättningen tar fasta på användarnas upplevelse av 
nuläget.  (Ibid, s 36 f) Skillnaden som framträder är, precis som i Edvardssons metod, 
skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänst. 
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Figur 2. (efter Westlund, Peter) 

4.3 Betygskarta för analys av resultatet 
 
Med en betygskarta är det möjligt att göra en enklare gapanalys av resultaten. Kartan är 
uppdelad i fyra områden A, B, C och D. Inom fält A finns faktorer som fått hög 
betydelse, men lågt betyg. Dessa faktorer är viktiga att åtgärda vid fortsatt 
utvecklingsarbete. Inom fält B har faktorerna låg betydelse och lågt betyg. De 
faktorerna bör åtgärdas men inte så snabbt. I område C har faktorerna hög betydelse/vikt 
och högt betyg. De bör bevakas så att de inte försämras. Inom fält D har faktorerna låg 
betydelse men högt betyg; de har m a o låg åtgärdsprioritet. (Westlund, 1999, s 68; 
Edvardsson m fl, 1998, s 157 f) 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betygskartan kan ge en tydligare bild av vad som är mer eller mindre viktigt, en 
prioriteringsordning. Vid analysen av materialet framhåller Christina Obert (2000, s 31) 
även betydelsen av att ta hänsyn till vad som inte sägs uttryckligen, eller vilka ämnen 
som inte berörs alls. Det är inte allt som skrivs ner på listan med faktorer. Vissa 
diskussioner berör intressanta aspekter, men deltagarna väljer att inte ta med dem, eller 
så framkommer det indirekt genom handling eller agerande. I uppsatsens analysdel 
kommer detta också att redovisas under avsnitt 6.5.3 indirekta resultat av intervjuer. 
 
Efter sammanställningen av materialet finns det många frågar att ställa. Är det 
någonting som deltagarna inte förstått av verksamheten, något som behöver förtydligas 
eller göras på annat sätt? Har det framkommit något nytt som vi inte visste var viktigt? 
Vad ska åtgärdas först, vad kan vänta? Bör studien utvidgas med en enkät? Jag 
återkommer till detta i uppsatsens diskussionsdel längre fram. 
 
 
4.4 Förutsättningar i den undersökta kommunen 
 
För att ge en bakgrund till undersökningen beskrivs här de förutsättningar och 
förändringar som skett under senare år i den undersökta kommunen. 
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Kommunen ligger i Storstockholmsområdet och är en tätbefolkad kommun, där det bor 
ca 34 000 personer. Det pendlar dagligen in ca 15 000 personer, något färre pendlar ut. 
Ca 20% av befolkningen är utlandsfödda. Fördelningen mellan män och kvinnor är lika 
(SCB Kommunfakta 2005). Kommunen befinner sig nu i ett expansivt skede. Många 
äldre bostadsområden förtätas och en helt ny stadsdel håller på att byggas.  Numera 
finns det bara ett huvudbibliotek i kommunen, då tidigare filialer lagts ned. Inom 
biblioteksorganisationen finns också fem grundskolebibliotek av varierande storlek, 
samt ett bibliotek på ungdomsgymnasiet. Huvudbiblioteket ligger i den centrala 
kommundelen. Det är många vuxenstuderande som använder biblioteket som 
studielokal, och det är många som frågar efter kurslitteratur för olika kurser och 
studienivåer. Variationen är rätt stor. De som studerar på högre nivåer hänvisas ofta 
vidare till andra högskolebibliotek eftersom de ligger inom reseavstånd och det oftast 
går fortast för den studerande. Vid förfrågan bland de arbetskollegor som tjänstgör i 
informationsdisken upplevs det dock som om det är studerande på Komvux som 
behöver mest hjälp. 
 
I kommunen finns ett lärcentrum som är en sammanslagning av Vuxenutbildningen, 
distans- och vägledning samt Arbetscentrum. Tidigare hade de vuxenstuderande tillgång 
till ungdomsgymnasiets bibliotek då de låg i samma lokaler, men då de båda enheterna 
flyttat isär är de vuxenstuderande istället hänvisade till folkbiblioteket, som ligger inom 
ca 20 minuters promenadavstånd från Lärcentrum.  
 
I november 2005 hade den kommunala vuxenutbildningen vid skolan totalt 768 elever 
inskrivna. Av dessa var 539 kvinnor och 229 män (Studierektor, 2005). Det är med 
andra ord en klar majoritet kvinnor som läser vid vuxenutbildningen. Av det totala 
antalet inskrivna personer var det ca 150 som var inskrivna på distans- och 
vägledningscentret. De kurser som erbjuds är svenska för invandrare, grundläggande 
vuxenutbildning, och gymnasial vuxenutbildning. Inom den gymnasiala delen erbjuds 
kurser inom områdena: svenska, svenska som andra språk, engelska, matematik, 
naturkunskap, samhällsvetenskap, humaniora, IT- och medieutbildningar samt 
omvårdnadsutbildning. Det finns dessutom ett antal distansutbildningar som ges i 
samarbete med andra kommuner i länet. 
 
Under senaste året har studierna i än högre grad anpassats mer individuellt, vad gäller 
studietakt, studietid och studieupplägg.   
 
 
4.5 Rekrytering av intervjudeltagare 
 
Till en början gjordes ett bredare rekryteringsförsök med olika studerandegrupper (se 
bilaga 3). Försöket visade sig bli för omfattande och svårhanterligt, men i samband med 
rekryteringen fick jag dock kontakt med två personer som visade sig gå i samma 
svenska-två klass vid Komvux. Tid bokades in för fokusgruppsintervju eftersom fler av 
studiekamraterna aviserat att komma till den föreslagna tiden. Kamraterna uteblev dock, 
varför det endast blev de två som intervjuades tillsammans. 
 
Efter detta första rekryteringsförsök beslöt jag mig för att avgränsa undersökningen till 
studerande vid Komvux och inrikta mig på andraspråksstuderande. Avgränsningen var 
motiverad då de studerande vid det nya lärcentret inte har något eget bibliotek utan är 
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hänvisade till folkbiblioteket, dessutom har många av de studerande vid Komvux annan 
språklig och kulturell bakgrund. Grundkursen i svenska som andra språk leder i många 
fall vidare till fortsatta studier i olika former. Det finns på så sätt en möjlighet att 
utveckla en mer långsiktig relation och etablera ett mer långsiktigt stöd för gruppen. 
 
Ett nytt försök till inbjudan gjordes då två klasser bokats in för visning av biblioteket. 
Jag kontaktade lärarna för att be dem framföra min inbjudan till gruppintervjuer efter 
visningen. Jag lyckades bara nå den ena läraren, varför den ena gruppen var mer 
oförberedd innan de kom. Detta kan i viss mån ha påverkat gruppernas sammansättning.  
I den andra gruppen som var mer förberedd var det fler som ville delta, dessutom hade 
ryktet gått från gruppen innan att intervjun varit uppskattad. Vid det senare besöket 
passade jag även på att göra en kortare intervju med den medföljande lärarkandidaten, 
vilket gav ytterligare bakgrundsinformation om gruppen. 
 
Det första rekryteringsförsöket visar hur viktigt det är att ha en kontaktperson. Enligt 
Wibeck (2002) hör just rekryteringssvårigheterna till en av nackdelarna med metoden. 
 
 
4.5.1 Gruppernas sammansättning 
 
Hur många grupper och antal deltagare varje fokusgrupp bör ha varierar. Wibeck 
förordar minst tre grupper för att kunna se mönster och få mättnad, dessutom bör 
gruppernas sammansättning vara noga avvägd vad gäller deltagarnas kön, ålder, språk 
och sociala bakgrund (2000, s 48, 27-30). Något som i praktiken ter sig rätt 
svåröverkomligt att uppnå i det här sammanhanget, både på grund av att det är svårt att 
rekrytera deltagare, men också därför att antalet klasser är begränsat och 
sammansättningen är skev, åtminstone vad gäller kön. Kvinnodominansen på dessa 
kurser är stor. 
 
Av totalt 15 deltagande intervjupersoner var bara 2 män (inklusive de 2 personerna jag 
intervjuade först). Av de 2 klasser som var på besök var det endast 2-3 män i varje 
klass, som vardera bestod av 24 respektive 25 elever. Jämfört med antalet studerande 
vid Komvux totalt nämnde jag tidigare Skolverkets uppgift om 65 % kvinnor år 
2003/2004. Genomsnittsåldern för båda klasserna var ungefär 30-31år. De yngsta var i 
20-årsåldern och äldst var ett par personer på dryga 50 år (Klasslistor).  I fokusgrupp 1 
var genomsnittsåldern ca 34 år, och i fokusgrupp 2 ca 29 år, de båda som intervjuades 
gemensamt var ca 44 år.  
 
Beträffande deltagarnas nationalitet, så dominerade deltagare från de arabiska 
kulturområdena. Av de 15 intervjudeltagarna kom 1/3 från dessa områden (i det här 
fallet var det Syrien, Irak och Tunisien) i övrigt var spridningen stor. Alla världsdelar 
fanns representerade utom Australien och Nordamerika. Någon mer manlig 
intervjudeltagare hade varit bra för en jämnare könsfördelning, men som sagt, 
kvinnodominansen är stor i grupperna. I övrigt får deltagarna betraktas som 
förhållandevis representativa för studerandegruppen. 
 
Wibeck förordar som sagt att minst 3 grupper intervjuas. Nu blev det två grupper och en 
gemensam intervju med två deltagare, då övriga deltagare uteblev från intervjutillfället. 
Jag har valt att inkludera materialet från den intervjun då det fanns vissa 
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igenkänningsmoment med vad de sade och vad som sades i fokusgrupperna. Intervjun 
gav dessutom en del värdefull bakgrundsinformation. Jag hade gärna gjort ytterligare en 
fokusgruppsintervju, men det här är ändå en begränsad målgrupp, jag tror inte en 
ytterligare intervju hade förändrat resultatet nämnvärt. 
 
De som går grundkursen i Svenska som andra språk har redan läst svenska för 
invandrare, eller så har de bedömts ha sådana kunskaper att de klarar av denna kurs. 
Intervjudeltagarna hade varierande språkkunskaper i svenska. Flera pratade bra svenska 
medan andra hade varit i landet kortare tid, och var därför inte lika språksamma, men 
alla deltog aktivt och sade även emot varandra. De frågade även vid ett par tillfällen när 
de inte förstod mig. Det var god stämning i båda fokusgrupperna och även vid 
dubbelintervjun. Deltagarna kände varandra, men inte alltför väl. Graden av 
samhörighet som Wibeck talar om, måste därför anses som god, d v s den var på en 
lagom nivå (2000, s 27-30). Vad som visade sig vara en fördel, var att deltagarna fått 
visning av biblioteket innan intervjuerna. De var på så sätt mer införstådda med vad 
bibliotekets har att erbjuda. I den gemensamma intervjun hade kvinnan fått visning av 
biblioteket någon vecka innan intervjun. 
 
Alla intervjudeltagarna hade använt biblioteket tidigare, men i varierande omfattning. 
En deltagare hade t ex börjat använda grannkommunens bibliotek mer p g a flytt och 
blandade ibland ihop biblioteken. Därför bör den sista betygssättningsdelen i 
undersökningen tolkas med stor försiktighet. Resultatet kan ändå visa på vissa tendenser 
av deltagarnas upplevda kvalitet.   
 
 
4.5.2 Fördjupad information om användargruppen 
 
Vid det andra studiebesöket passade jag på att göra en kortare intervju med den 
medföljande lärarkandidaten medan de studerande visades runt i biblioteket. Intervjun 
gav till viss del en fördjupning, och även stöd till vad som senare framkom i 
undersökningen. 
 
Lärarkandidaten kom ursprungligen från Polen och höll nu på att komplettera sin 
lärarutbildning. Jag frågade henne hur det kommer sig att det är så mycket kvinnor som 
läser på Komvux. Hon menade att de är mycket kvinnor generellt och att så ofta är fallet 
på de här fortsättningskurserna i svenska. I och med att undervisningen ofta är förlagd 
till förmiddagarna går det bra att kombinera studierna med att ta hand om barnen, då de 
flesta har barn. Det har också gått att söka bidrag för kurserna. Hon ansåg att det tycks 
som om männen har något lättare att få jobb. Jag undrade också hur det fungerar med 
undervisningen när det dels kan vara stora kulturella skillnader, och dels stora 
utbildningsmässiga skillnader bland de studerande? Hon hävdade att de kulturella 
skillnaderna snarast kan upplevas som stimulerande. Vad gäller utbildningsbakgrund 
och olika språknivåer i svenska så sker uttagningen utifrån individuella tester och 
samtal och gruppindelning sker utifrån dessa, men för den som redan har en hög 
utbildning kan det kännas kränkande att behöva ”sätta sig på skolbänken igen”. Särskilt 
svårt kan det vara för många män, ansåg respondenten. (Intervju 2006-02-17) 
 
Jag passade också på att fråga hur det är med tillgången på datorer i skolan. Visst finns 
det datasalar, sade hon, men ofta är det fullt, särskilt i anslutning till lektionerna (Ibid). 
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4.6 Genomförande av intervjuerna 
 
Sammankomsterna med varje fokusgrupp tog ca 1.5 timma med diskussion, viktning 
och betygsättning. Träffarna skedde i ett sammanträdesrum på biblioteket. Deltagarna 
bjöds på kaffe/te och smörgås, och fick en bokgåva i present. Jag fungerade som 
moderator och jag hade en arbetskollega med som assistent. Den s k dubbelintervjun 
skedde på samma ställe och under liknande förhållanden, men till skillnad från 
fokusgruppsintervjuerna var jag ensam, utan medhjälpare. 
 
Om deltagarna har olika kunskapsnivåer eller är helt obekanta med ämnet 
rekommenderar Wibeck (2000) att man använder sig av stimulusmaterial, det kan vara 
artiklar, bilder, citat eller liknande för att få igång diskussionen. Jag hade inför 
intervjuerna gjort i ordning fyra bildcollage i A3-format med utgångspunkt ur 
Edvardssons fyra kvalitetsfaktorer för att få deltagarna att associera till dessa. 
 
Den första kvalitetsfaktorn tillgänglighet, handlade bl a om utrusning och miljön på 
biblioteket – är det fräscht, finns det tillräckligt med sittplatser, är låneautomaterna 
begripliga och rätt placerade o s v. Det handlar även om avgifter och öppettider; om 
utbudet är tillräckligt lockande, d v s om det t ex finns böcker och tidningar som gör det 
värt att besöka biblioteket, men även om elektroniska informationsresurser och 
bibliotekssystem. Allt detta illustrerades med foton på böcker, tidningar och tidskrifter. 
Det fanns även foton på datorer, låneautomater, informationsdisk, läsfåtöljer, skyltar, en 
skärmbild från katalogen, papperssticka med öppettider, informationsblad om 
datorhandledning m m. 
 
Inflytande, den andra kvalitetsfaktorn, handlade om möjligheterna för 
kunderna/låntagarna att kunna påverka inköp och verksamhet, att kunna framföra 
klagomål. Här fanns en bild på en förslagslåda, en blankett för inköpsförslag och en 
idésymbol för kloka idéer. 
 
Bemötande eller personalkontakt, den tredje kvalitetsfaktorn handlade om hur det 
personliga mötet uppfattas, om personalen är hjälpsam och möjlig att nå – får besökarna 
t ex ofta leta efter personalen, eller uppfattas kanske personalen som arrogant? Kan 
personalen hantera problem, t ex vid kravhantering? Detta illustrerades med bilder på en 
telefon, en e-post symbol, en tom informationsdisk och ett kravbrev (utan namn). 
 
Kompetens, den fjärde faktorn, handlade om yrkeskompetens, om tilltron till personalen 
och deras pedagogiska förmåga. Kan personalen svara på de frågor som ställs? Det 
handlade även om bibliotekets samarbete med andra institutioner och kontaktnät. Här 
fanns symbol för en förvirrad person, ett informationsblad för datorhandledning, en 
skärmbild från en påbörjad katalogsökning och en symbol för s k dataidé (ett tecknat 
huvud med en tankebubbla innehållande ett @-tecken). 
 
När jag introducerade temat tog jag fram collagen och pratade i kring vart och ett av 
dem. De visade sig fungera bra. Diskussionerna kom igång ganska snart, och bilderna 
fick ligga framme på bordet under sammankomsten. Vid ett tillfälle då samtalet började 
avta tog en av deltagarna collagen och tittade, och kom då på flera saker med erfarenhet 
från sitt hemland. Vi provade också att hålla diskussionen med utgångspunkt kring bara 
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ett av collagen, men ganska snart flöt diskussionen på och faktorerna blandades om vart 
annat. 
 
Frågan bör enligt Obert formuleras så att den har riktning framåt för att undvika 
problemfixering, fokus ska ligga på hur något bör vara, ett önskeläge. Frågan skall 
också vara tydlig och tala om vem det handlar om, och vad det handlar om. (2000, s 23) 
Frågan som formulerades till grupperna löd:  
 
– Vad är viktigt för dig som vuxenstuderande när du använder biblioteket i xxx ? 
  
 Vid introduktionen betonade vi önskelägetänkandet ytterligare med att tillägga ”- för att 
du ska lyckas med dina studier”, för att få ett mer positivt utgångsläge (eller önskeläge).  
 
Jag hade ingen whiteboardtavla att tillgå, men väl ett stort blädderblock där alla faktorer 
skrevs ned. De färdigformulerade faktorerna skrevs även ned för hand av min assistent. 
Efter en knapp timmes diskussion fick deltagarna kryssa för en tredjedel av de 
framtagna faktorerna. Under tiden gjorde min kollega om faktorerna till påståenden för 
betygssättning. Faktor 15 i grupp 1 löd tex: ”Det är viktigt att få hjälp med språk och 
ordförklaringar”. När den gjordes om blev formuleringen istället: ”Vi får hjälp med 
språk och ordförklaringar”. 
 
 
4.7 Förhållningsregler och etiska överväganden 
 
Vid introduktionen gick jag igenom de få men enkla förhållningsregler som gällde för 
gruppen. De löd: 
 

- Ifrågasätt inte varandras faktorer 
- Man behöver inte vara överens 
- Säg till om du inte förstår (för att undvika efterhandstolkning) 
- Frågor som inte hör till temat besvaras efteråt 

 
Jag betonade att deltagarna fick tycka olika, att de inte behövde vara överens. Jag 
betonade även att deltagarna måste fråga om det var någonting som de inte förstod. 
Eftersom jag och min assisterande kollega även arbetar på det undersökta biblioteket, 
betonade jag även för respondenterna att de gärna fick vara kritiska till verksamheten. 
De behövde inte känna sig artiga gentemot oss. 
 
Jag fick tillåtelse att spela in diskussionerna på band för att ha som stöd för minnet, 
däremot har jag inte ansett det nödvändigt att göra några utskrivna sammandrag av 
banden, då jag har kvar blädderblocksarken med de formulerade faktorerna (även 
ändringar och strykningar finns kvar), dessutom finns min kollegas anteckningar. Jag 
har lyssnat igenom banden ett par gånger och gjort stödanteckningar utifrån dessa. 
Deltagarna lovades också anonymitet, varför inga namn anges. Därför namnges inte 
heller kommunen. 
 
Att göra en undersökning på den egna arbetsplatsen kan dock innebära både för- och 
nackdelar. Det kan finnas en risk att min förförståelse och uppfattningar om 
organisationen omedvetet hindrar mig från att reflektera, att viktiga frågor förbigås, att 
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intervjudeltagarna inte vill såra intervjuställarna och därför undviker kritiska svar, eller 
att insamling och tolkning av resultaten snedvrids, d v s att undersökningen behäftas 
med bias. Å andra sidan kan jag som anställd ha insikter i verksamheten som istället kan 
komma undersökningen till godo.  Jag kan t ex ha kunskaper om bakgrunden till vissa 
företeelser eller omständigheter som framkommer i undersökningen, eller ha andra 
insikter om förändringar som skett. Givetvis bör man som anställd försöka att hålla sig 
så neutral som möjligt när man undersöker den egna arbetsplatsen, och försöka anlägga 
ett utifrånperspektiv.   
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5. Redovisning och analys av intervjuer  
 
Här följer en redovisning av intervjuerna och resultatet av dem. Intervjuerna presenteras 
kronologiskt, i den ordning de genomfördes. Materialet består av en intervju med två 
personer som intervjuades tillsammans, en fokusgrupp bestående av sex personer, och 
en fokusgrupp bestående av sju personer. Avsnittet avslutas med en analys av 
intervjuerna.  
 
5.1  Dubbelintervju 
 
Den första intervjun skedde i slutet av november 2005. Det var inbjudet till en 
fokusgrupp, men ända fram till sammankomsten rådde viss osäkerhet i fall det skulle 
komma fler studiekamrater till de båda vidtalade personerna. Några fler personer kom 
aldrig, varför jag intervjuade de båda tillsammans. Jag använde collagen som 
utgångspunkt för en friare diskussion, men jag ställde också frågan om - ”vad som var 
viktigt för dem som vuxenstuderande när de besökte biblioteket?”. Jag inledde dock 
med att fråga om de brukade besöka några andra bibliotek, och vad de brukade göra när 
de var på biblioteket? Jag frågade också om de hade någon erfarenhet av bibliotek i sina 
hemländer?  
 
De båda intervjupersonerna gick i samma klass. Det var en kvinna och en man. Kvinnan 
kom ifrån Pakistan och hade varit i Sverige i ca 13 år. Hon hade arbetat på förskola en 
tid och tyckte om att arbeta med barn. Därför hade hon planer på att studera vidare till 
förskolepedagog. Mannen kom från Rumänien och var utbildad civilingenjör. Han hade 
varit i Sverige i drygt 6 månader. 
 
Båda använde främst kommunens bibliotek, men även Stockholms huvudbibliotek. I 
Pakistan, som är en gammal brittisk koloni, påminde sättet att ställa upp böckerna på 
om det svenska systemet enligt kvinnan (jag antar att hon syftade på Dewey-systemet). 
Mannen påminde sig om biblioteket när han studerade som ung där det fanns en tyst 
läsesal, vilket han saknade på biblioteket här. Han tyckte att biblioteket här var lite 
trångt och stökigt, han satt inte gärna kvar för att studera. Kvinnan brukade använda 
biblioteket som studieplats ibland. Förr lånade hon även böcker till barnen, men numera 
var barnen så stora att de lånade själva.  
 
Som civilingenjör hade mannen flera åsikter om byggnaden (som inte ursprungligen är 
byggd som bibliotek, utan har rymt många olika verksamheter). Båda 
intervjupersonerna påpekade dock att de ändå trivdes på biblioteket. Mannen menade 
också att – ”det är bra att få utveckla sig”. Kvinnan tyckte att det var en kall atmosfär 
vid ”skönavdelningen”, - ”där tar man helst bara en bok och går någon annanstans”. En 
trappa ned på fackavdelningen tyckte hon däremot att det kändes lugnt och tryggt.  
 
Mannen tyckte att det ibland var lite väl mycket gamla böcker på hyllorna. Han hade 
som exempel sökt en bok om Rumänien men bara hittat någon enstaka gammal bok. 
Förutom det exemplet tyckte han att det behövdes fler nya böcker. Han undrade också 
om biblioteket kontrollerar om böckerna är trasiga när de lämnas tillbaka, risken finns 
att bli oskyldigt anklagad för att ha förstört en bok. 
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När det gällde personalkontakt hade de inget att anmärka på. Kvinnan som försökt nå 
oss i samband med en visning av biblioteket tyckte att det fungerat bra.   
 
Kvinnan hade en del synpunkter på öppettiderna. Eftersom hon var rätt morgonpigg, 
och som hon sade – ”var mest fräsch i huvudet på morgnarna”, undrade hon om inte 
studerande kunde få komma till biblioteket tidigare för att läsa. Hon såg gärna att 
öppettiderna på lördagarna var bättre, helst att tiderna förlängdes med en timma både på 
förmiddagen och på eftermiddagen. Biblioteket borde även öppna tidigare på 
sommaren, ansåg hon. Intervjupersonerna förslog också att det kunde göras en 
lyssnarhörna för CD-skivor eller CD-böcker vid den plats som nu fungerar som 
”utställningshall”. 
 
Båda underströk också att när man flyttar till ett annat land, får man börja om från börja 
med så mycket, det är inte bara språket som är nytt. Särskilt yrkeskunskaper och 
yrkesidentitet ändras. 
 
Innan vi började intervjun, samtalade jag kort med mannen som passat på att låna noter 
till julsånger. Han berättade att en av lärarna startat en kör för andraspråkselever, där 
han var med och sjöng. 
 
 
5.1.1 Kommentar till dubbelintervju 
 
Intervjupersonerna uppehöll sig mest kring tillgänglighetsfaktorn. De talade mest om 
öppettiderna, lokalerna och beståndet. Det kanske är sådant som är lättast att tala om då 
det är mest påtagligt.  Risken för att bli oskyldigt anklagad för att ha förstört böcker 
handlar om att bli trodd. Det är svårt att argumentera när man inte kan språket ordenligt. 
Till viss del handlar det om inflytande, men kanske mer om bemötande/personalkontakt, 
det vill säga om personalens förmåga att hantera problem och kritiska punkter i 
verksamheten. Det här är t ex en sådan kritisk punkt där det gäller att se över och 
förbättra de rutiner som finns. 
 
De andra två kvalitetsfaktorerna; inflytande och kompetens berördes knappast alls. 
Mannen underströk vikten av att få bilda och vidareutveckla sig, det vill säga vikten av 
det informella lärandet. Intressant var också att höra deras samstämmighet om att börja 
om från början med studier och yrkesliv. 
 
 
5.2  Intervju med Fokusgrupp 1 
 
Den först genomförda fokusgruppen bestod av sex personer, alla kvinnor. De kom från 
Irak, Malaysia, Spanien, Thailand, och två personer kom från Syrien. Den person som 
varit längst i Sverige hade varit här i 11 år. De andra deltagarna hade varit i Sverige 
mellan 1 och 3 år. Fyra personer hade barn, och några hade även jobb. Ett par personer 
hade bott på olika platser i Sverige, bl a Eskilstuna och Karlskoga. De hade på så sätt 
erfarenhet från andra bibliotek runt om i landet. Diskussionerna kom i gång nästan 
omedelbart. Totalt fick gruppen ihop 14 faktorer. (se bilaga 1) 
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Den faktor som gruppen ansåg som allra viktigast var: ”Det är viktigt att få hjälp med 
språk och ordförklaringar”.  Gruppen pratade en hel del om att få hjälp med språket, 
men också om att upprätthålla det egna modersmålet.  När meningen/faktorn 
formulerades frågade jag om det inte var läxhjälp eller studiehjälp som avsågs? Men det 
var hjälp med språk och ordförklaringar respondenten menade. 
 
Gruppen uppehöll sig även mycket kring problemen med att få tillgång till datorer och 
problem med att boka datorer på biblioteket. Som nummer två av vad som ansågs mest 
viktigt kom: ”Det är viktigt att det finns tillräckligt med datortid för studenter”. En av 
deltagarna beskrev hur hon brukar hoppa runt bland datorerna på udda strötider som var 
kvar. Hon menade att det är svårt att planera och boka dator i förväg. 
  
Sex faktorer kom på delad tredje plats. De handlade om hur viktigt det är att det faktiskt 
finns personal på plats, att personalen tar sig tid att lyssna och är lyhörd för låntagarens 
behov, att de får hjälp med att hitta rätt bok eller språkkurs som passar just dem. Att 
böckerna är tydligt märkta, och att få besked om reserverade böcker var andra aspekter 
som fick relativt hög viktning. I de fallen handlade det mer om att göra rätt som 
låntagare, men också om att få snabb service. Studieplatser, studiero och studiehjälp 
togs också upp samt temaveckor för studerande, men dessa faktorer fick inte så hög 
viktning. Att låna och hyra film diskuterades också. Det ansågs som särskilt angeläget 
att filmer för barn håller låga priser eller är helt gratis. 
 
Vid ett tillfälle när samtalet avstannade något, tog en av deltagarna och bläddrade bland 
collagen och kom på saker från sitt hemland, t ex att bjuda in till olika temakvällar på 
biblioteket. 
 
Vad som togs upp men som gruppen inte formulerade som en faktor, var en diskussion 
om att bli oskyldigt anklagad för att ha förstört böcker. Detta kändes igen från intervjun 
med de två personerna som gjordes tidigare. Andra saker som skymtade förbi var 
problemet med avståndet till biblioteket. En av deltagarna hann sällan till biblioteket 
p g a jobb och barn. Ytterligare en indikation om att avståndet upplevs som ett problem 
var när jag följde med deltagarna ut. Jag passade då på att visa två av dem böcker med 
kärlekslyrik som jag skyltat med tidigare. De hade i uppgift att låna och läsa en 
kärleksdikt som de sedan skulle diskutera i skolan, med anledning av att det var ”Alla 
hjärtans dag”. De båda deltagarna funderade över om de skulle ta kopior istället för att 
låna böckerna, eftersom de tyckte att det tog för lång tid att ta sig till biblioteket.  
 
Vid den inledande frågan om deltagarna brukar använda biblioteket i kommunen och 
vad de brukar göra på biblioteket, svarade de att de lånade böcker och filmer till sig 
själva och barnen. En person hade flyttat nyligen så hon använde grannkommunens 
bibliotek mer. Några kom för att låna datorerna, några kom för att studera. En person 
var mycket intresserad av keramik och lånade därför gärna konstböcker och andra 
böcker med anknytning till intresset. 
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5.2.1 Kommentar till Fokusgrupp 1 
 
Med utgångspunkt från de fyra kvalitetsfaktorerna så handlar den faktor som fick högst 
viktning ”Det är viktigt att få hjälp med språk och ordförklaringar”, om kompetens och 
bemötande. Har personalen tillräckliga grammatiska kunskaper för att kunna förklara på 
rätt sätt för den som frågar? Till viss del kan personalen tillmötesgå sådana 
förfrågningar genom att visa lexikon och grammatikor, men det handlar också om 
ansvarsområde. Det är lätt för personalen att fastna i korrekturläsning av ett helt brev 
eller skoluppgift. Möjligen är det läxhjälp som behövs ändå? Det finns eventuellt andra 
föreningar eller institutioner som biblioteket kan samarbeta med kring dessa frågor. 
Eventuellt kan de studerande ha hjälp av de läs- och skrivstödsprogram som utvecklats 
för personer med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Den andra faktorn, om datortid för studenter, handlar om tillgänglighetsfaktorn. Frågan 
är om det finns plats för fler datorer, och om det finns ekonomiskt utrymme för det. 
Däremot borde bokningen av datorer kunna förbättras, då bokningssystemet inte 
fungerar riktigt som det ska. Ytterligare en aspekt finns, och den handlar till viss del om 
studieteknik. En egen iakttagelse är att många tycks sätta sig vid datorerna utan att ha 
förberett eller strukturerat upp uppgiften först med t ex papper och penna. 
 
De faktorer som hamnade på tredje plats handlade om vikten av att det finns personal på 
plats. Särskilt betonades vikten av att personalen tar sig tid att lyssna och är lyhörd och 
hjälper till att hitta rätt bok eller media för personen ifråga. Det handlar om bemötande 
och kompetens, ytterst om referenssamtalet. För den som har svårt att hitta språket är 
det extra viktigt att samtalet får ta tid. Det är som Brita Salomonson skriver i boken 
”Sam-tal”:  

 ”Och är det någon som har svårt att formulera sig, måste jag ge honom eller henne tid att 
i lugn och ro finna ord för sina erfarenheter. Jag får inte bara springa min väg eller dyka 
ner bakom min tidning eller titta på klockan och stå och trampa oroligt. 
 
Ett samtal kräver både tid och uppmärksamhet.”  (1998, s 14) 

 
Studieplatser och studiero fick inte så hög viktning, möjligen kan det bero på att 
gruppen besökte biblioteket innan öppningsdags, då det var lugnt och det fanns gott om 
sittplatser. Annars tillhör det tillgänglighetskategorin. Att ha särskilda temaveckor eller 
temakvällar var ett uppslag som säkert går att utveckla. Att få snabba besked om 
beställda böcker, borde också kunna förbättras genom t ex e-post och SMS, en funktion 
som inte finns på det aktuella biblioteket ännu. 
 
Mycket av diskussionen handlade också om barnen och om hyra av DVD-filmer. Vi 
försökte påpeka vid ett par tillfällen att deltagarna skulle tänka ur sin studiesituation, 
men de föll strax tillbaks till diskussionen om barn och film. Däremot fick faktorn som 
berörde film ingen viktning alls. Inflytandefaktorn, d v s om möjligheten att kunna 
påverka (vilket faktiskt fokusgruppen var ett exempel på), var det inte heller någon som 
berörde. Inte heller beståndet eller urvalet av böcker, tidningar och tidskrifter berördes. 
 
Något som faktiskt är ett problem, men som inte skrevs ned som faktor är avståndet. Det 
framkom istället genom ett par av respondenternas agerande och det antyddes även vid 
diskussionerna. Trots att biblioteket ligger inom promenadavstånd, så ligger det inte 
inom den dagliga rundan. Inte heller öppettiderna berördes, ett ämne som annars fått 
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stort utrymme vid de enkätfrågor som gjorts tidigare, t ex vid arbetet med 
Handboksprojektet (Edgren m fl, 2002). 
 
Uppenbart är också att bibliotekets används för fler ändamål än enbart studier, eller som 
snarare går hand i hand med studierna. Respondenterna uppger att de lånar till barnen, 
de lånar filmer och böcker till fritidsintressen (t ex för keramikintresse), samt för 
bredvidläsning till studierna, t ex kärleksdikter i det här fallet. Detta stämmer också med 
Andersson och Skot-Hansens (1994) tes om att biblioteksbesökarna använder 
biblioteken på olika sätt vid samma besök, att de olika verksamheterna överlappar 
varandra (se tidigare avsnitt 3.1). 
 
När diskussionerna avslutats tog momentet med viktning och betygsättning vid. 
Viktningen där deltagarna var för sig fick sätta kryss för en tredjedel av faktorerna som 
ansågs viktigast, gick bra. Men när vi vände på meningarna/faktorerna och gjorde om 
dem till påståenden blev det svårare. En del tveksamheter kan t ex ha berott på att en av 
deltagarna istället börjat använda grannkommunens bibliotek mer. När t ex 
meningen/faktorn ”Det är viktigt att det finns studiehjälp på biblioteket” gjordes om till 
påståendet: ”Det finns studiehjälp på biblioteket”, så borde påståendet ha fått betyg ett 
av samtliga deltagare, eftersom det inte finns någon studiehjälp. Men en av 
respondenterna har satt betyg fyra, det beror e v på ett tankefel eller på att de haft ett 
annat bibliotek i tankarna. Det finns några fler liknande exempel.  
 
 
5.3 Intervju med Fokusgrupp 2 
 
Den andra fokusgruppen bestod av sju personer. Gruppen bestod av en man och sex 
kvinnor. Deltagarna kom från Brasilien, Bosnien, Tunisien, Ghana, Syrien och två 
personer var från Ukraina. De hade varit i Sverige allt från drygt sex månader till fem 
år. Även i den här gruppen var det ett par personer som flyttat runt i Sverige, men inte i 
lika stor omfattning som i den förra gruppen. Även i denna grupp kom diskussionerna 
igång relativt snabbt. Den här gruppen fick totalt ihop 18 meningar/faktorer. (se bilaga 
2) 
 
Till en början uppehöll sig gruppen mycket kring regler och om att göra rätt, t ex att 
respektera låneregler, att det är viktigt att det skickas krav på böcker som andra väntar 
på o s v. Men även här pratade många om hur viktigt det är att personalen tar sig tid att 
lyssna och är tålmodig. Som en av deltagarna sade: ”När jag ska till försäkringskassan 
eller något sådant ställe så brukar jag be en tyst bön – att gode Gud, låt dem ha sovit 
gott i natt, så de har gott om tålamod!”. En annan person gjorde en jämförelse med att 
vara ny på jobbet –”först frågar och frågar man, men sedan vet man och hittar själv”. 
När det gäller viktningen kom: ”Det är viktigt att det finns personal hela tiden så att jag 
kan få hjälp” och ”Det är viktigt att personalen är trevlig och tålmodig” på delad första 
plats. 
 
Diskussionen handlade även om att få studiero, att kunna få sitta för sig själv och tänka, 
utan barn eller annat som distraherar. Fyra faktorer kom på delad andra plats i 
viktningen: ”Det är viktigt att det är lugn och ro på biblioteket”, Det är viktigt att det 
finns plats att sitta för sig själv”, ”Det är viktigt att det finns läxhjälp” och ”Det är 
viktigt att det finns böcker på olika hemspråk, även för barn”. 
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Även i den här gruppen talades det mycket om barnen, t ex om hur man vidmakthåller 
det egna språket och för över det till barnen. Det talades om vikten av att det finns olika 
typer av språkkurser. Hyra av DVD-filmer diskuterades också en hel del. På delad tredje 
plats kom: ”Det är viktigt att det finns olika språkkurser på CD/kassett”, ”Det är viktigt 
att få visning av biblioteket” och ”Det är viktigt att det finns längre lånetid på 
sommaren”.  
 
På fjärde plats kom faktorer som handlade om att det är viktigt att det är gratis att låna 
böcker, att det är låga avgifter för att reservera böcker, samt att det finns ”filmade 
böcker” som stöd för läsning. Faktorerna på femte plats handlade om att få bra 
introduktion, och om att kunna få låna in böcker från andra bibliotek. Precis som i 
dubbelintervjun och den andra fokusgruppen, fanns även här en diskussion om att 
oskyldigt anklagas för att ha förstört media, vilket inte skrevs upp. 
  
 
5.3.1 Kommentar till Fokusgrupp 2       
 
Även i den här gruppen betonades vikten av att personalen är tålmodig och hjälpsam, 
samt att det är viktigt att det finns personal hela tiden, vilket talar emot förslaget om att 
öppna tidigare för studeranden, utan personalbemanning, vilket framfördes vid 
dubbelintervjun.  Det är bemötandefaktorn och i viss mån kompetensfaktorn som 
betonas här. 
 
Till skillnad från den första gruppen, tog den här gruppen inte alls upp tillgången på 
datorer eller problem med datorbokning. Studieplatser och studiero ansågs viktigt, 
liksom läxhjälp. Tillgången till böcker på olika hemspråk och olika typer av språkkurser 
togs upp. Mannen i gruppen påpekade att det även är viktigt med barnböcker på olika 
hemspråk, vilket inte berördes i den första gruppen. 
 
Att få visning av biblioteket och bra introduktion ansågs också betydelsefullt. Den här 
gruppen tog upp flera aspekter kring avgifter. Bakom faktorn ”Det är viktigt att det är 
gratis att låna böcker”, ligger det faktum att det i Ukraina kostar motsvarande två, tre 
kronor att låna en bok. 
 
Film pratades det mycket om även i den här gruppen. En av respondenterna berättade att 
hon gärna hyrde film och att hon då ofta blev nyfiken och vill läsa mer. Hon såg gärna 
film som bygger på böcker, hon tyckte att det då var enklare att läsa och förstå boken. 
Flera instämde. Trots att filmerna fick stort utrymme vid diskussionerna var det bara en 
av de tre faktorerna som skrevs upp kring ämnet som fick någon viktning, och den kom 
då på delad fjärdeplats. 
 
Även omtanken om barnen togs upp i den här gruppen, det var uppenbart svårt att tänka 
bara på den egna studiesituationen. Precis som i den första gruppen uppstod en del 
problem vid det sista betygsättningsmomentet.  
 
På den inledande frågan om de använde biblioteket och vad de brukar göra, var svaren 
ungefär de samma som i den andra gruppen. De lånade till sig själva och till barnen, 
både för studier och för fritidsläsning t ex på hemspråket, film lånades också. En del 
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kom till biblioteket för att få studiero. I den här gruppen var det flera som besökt 
biblioteket inne i stan, vilket de upplevt som för stort. 
 
 
5.4 Sammanfattning och analys av intervjuerna 
 
Metoden fungerade ypperligt för den här gruppen av personer med varierande 
kunskaper i svenska, eftersom faktorerna formulerades tillsammans. Som moderator 
gjorde jag en slags syntes av diskussionen och försökte använda de ord som sades. Jag 
frågade deltagarna om jag uppfattat rätt? Ibland ändrades och förtydligades faktorn efter 
detta. Till skillnad från den s k dubbelintervjun blev det en helt annan dynamik i 
fokusgruppsdiskussionerna beroende på gruppinteraktionen. Det visade sig också vara 
en fördel att intervjudeltagarna hade fått visning av biblioteket innan intervjuerna. De 
var på så sätt mer införstådda med vad biblioteket har att erbjuda. Flera av 
intervjudeltagarna hade även erfarenhet av andra svenska bibliotek då de flyttat runt till 
olika platser i landet. Några av deltagarna refererade även till biblioteken i sina 
hemländer. De två personerna som intervjuades tillsammans använde båda biblioteket 
sedan tidigare och den ena personen hade också fått visning ett par veckor tidigare. 
 
De flesta personerna deltog aktivt i intervjuerna, även om det var några som var mer 
pratsamma än andra. Viktningsmomentet fungerade relativt bra. Viktningen visade 
också på ett annat utfall jämfört med de tidigare diskussionerna där film och hyra av 
DVD-filmer fick tämligen stort utrymme i båda fokusgrupperna. Vid viktningen fick 
faktorerna i ämnet låg viktning eller ingen viktning alls. Om enbart frekvensen av 
diskussionerna tolkats hade dessa faktorer troligen tillmätts större betydelse. 
Diskussionerna gav ändå flera intressanta aspekter av filmlånen. 
 
Den sista betygssättningsdelen, där meningarna/faktorerna formuleras om till aktiva 
påståenden, fungerade däremot inte lika bra. I det momentet gäller det onekligen att 
tänka till och fundera. Möjligen kan språksvårigheter i vissa fall vara en orsak till 
problemen, i andra fall kan det bero på att intervjudeltagarna hade varierande erfarenhet 
av att använda det aktuella biblioteket, eller att de hade något annat bibliotek i tankarna. 
Jag uppfattade dock som om svårigheterna främst berodde på problem med att ändra 
perspektiv, från förväntning till det upplevda nuläget. Betygskartorna måste därför 
tolkas med försiktighet. De ger dock en del antydningar om vad som bör prioriteras. Jag 
återkommer till betygskartorna senare i kapitlet. Vid analysen har jag först tittat på 
utfallet av viktningen. 
 
 
5.4.1 Viktning och kvalitetsfaktorer 
 
Med utgångspunkt från viktningen och Edvardssons fyra kvalitetsfaktorer så var 
bemötande- och kompetensfaktorn den faktor som tillmättes störst betydelse i 
undersökningen i fokusgrupperna. I grupp 1 fick faktorerna som berör språkhjälp och 
datortid högst viktning. Datortid berördes inte alls i grupp 2, och inte heller språkhjälp. 
Möjligen ingår språkhjälpen i läxhjälp som i grupp 2 fick en delad andra plats. I grupp 1 
hamnade faktorerna nr 1, 2, 3 och 10 på tredje plats. Dessa faktorer har en snarlik 
innebörd och överrensstämmer med de faktorer som i grupp 2 hamnade på första plats. 
Tillsammans fick de därmed högst viktning. Jag tolkar det som att grupperna 
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gemensamt anser som allra viktigast är; att det finns personal på plats, att personalen är 
lyhörd och tålmodig, att de tar sig tid att lyssna och hjälper till med att hitta rätt bok, 
språkkurs eller material som passar just personens språknivå och intresse. Dessa rör alla 
bemötande- och kompetensfaktorn. Det handlar ytterst om att referenssamtalet är viktigt 
och behöver få ta tid. Önskemålet om att personalen är på plats hela tiden talar dock 
emot förslaget om att öppna tidigare utan bemanning för studeranden som framfördes 
vid dubbelintervjun. 
 
Språkhjälp och läxhjälp, datortid, lugn och ro, möjlighet att få sitta för sig själv, är alla 
faktorer som berör biblioteket som studieplats. Dessa faktorer kom på andra plats i 
viktningen totalt. Enligt Edvardssons kvalitetsfaktorer tillhör de framför allt 
tillgänglighetsfaktorn. I det här sammanhanget betonas miljön, tillgång till utrustning 
och erbjudande av en lockande ”tjänst”. Det innebär här möjlighet att sitta avskilt i en 
lugn miljö, att få tillgång till datortid och tillgång till en önskad attraktiv tjänst som 
studiehjälp och språkhjälp. Denna tjänst berör även kompetensfaktorn. Har biblioteket 
det nätverk som behövs för att bistå med dessa kunskaper, och vad kan biblioteket göra 
för att underlätta tillgängligheten till de material och funktioner som redan finns inom 
området? 
  
”Att det finns böcker på olika hemspråk, även för barnen” var en faktor som också fick 
relativt hög viktning i grupp 2. Faktorn handlar om att upprätthålla det egna språket och 
föra det vidare till barnen. Det berör bibliotekens uppdrag att värna om 
minoritetsspråken och mångfalden. När det gäller kvalitetsfaktorerna berör faktorn 
utbudet och därmed tillgänglighetsfaktorn. Det gör även faktor 13 och 16 i grupp 2, som 
handlar om att det är viktigt att det finns olika typer av språkkurser och film som stöd 
för läsning.  
 
Till tillgänglighetsfaktorn hör även faktorer kring olika avgifter. Detta berördes i viss 
mån i grupperna, men fick inte någon högre viktning.  Att reservationsavgiften är låg, 
och att det är gratis att låna böcker var faktorer som kom på fjärde plats i grupp 2. Båda 
grupperna berörde också avgifterna på filmerna, men ingen av dessa faktorer fick någon 
viktning alls. Öppettiderna hör också till kategorin tillgänglighet. Det berördes av den 
ena personen i dubbelintervjun, men inte alls i fokusgrupperna. 
 
Inflytandefaktorn berördes inte uttryckligen av någon grupp. Däremot var det några som 
kom med förslag på bra idéer under intervjuerna, t ex att ha temaveckor eller 
temakvällar för studerande. 
 
 
5.4.2 Betygskartorna 
  
Som tidigare nämnts måste betygskartorna från undersökningen tolkas med försiktighet. 
De ger ändå en antydan om vad fokusgrupperna ser som mest angeläget att satsa på. 
 
Inom fält A finns faktorer som fått hög viktning, men lågt betyg. Dessa faktorer är mest 
angelägna att åtgärda. I båda grupperna finns här faktorer som berör läxhjälp och 
språkhjälp, faktor 15 i grupp 1 och faktor 5 i grupp 2. 
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I fält B finns faktorer som fått låg viktning och lågt betyg, således är de inte lika akuta 
att åtgärda. Här fanns faktor 14 i grupp 1 som berör läxhjälp, och mitt emellan fälten 
finns faktor 10, som berör vikten av att hitta rätt bok. Det är en faktor som är i riskzonen 
och som bör beaktas. Faktor 7 i grupp 2 har hamnat i fält B. Denna faktor berör 
kravhanteringen, att det är viktigt att det skickas krav på böcker som inte återlämnas. 
Där undrar jag om respondenterna inte tänkt lite fel, för visst skickas det krav. 
 
Faktorerna i fält C har fått hög viktning och högt betyg. Faktorerna här bör bevakas så 
att de inte försämras. I grupp 2 fick faktorerna 2 och 17 högsta möjliga viktning, och de 
återfinns här i fält C. Faktorerna berör personalens tålmodighet och vikten av att 
personalen är på plats hela tiden. Även faktor 1, 4 och 18 finns med här. Dessa faktorer 
betonar att det är lugn och ro på biblioteket och att det är viktigt att det finns plats att 
sitta för sig själv, d v s att det finns enskilda studieplatser samt att det finns böcker på 
hemspråk. Gruppen har m a o gett personalen godkänt, även miljön ses som acceptabel 
och att det finns hemspråkslitteratur. I grupp 1 var det faktor 5 som helt entydigt 
placerade sig i fält C. Faktorn berör vikten av att det finns tillräckligt med datortid för 
studenter. Jag tolkar ändå materialet som helhet som att respondenterna ändå tyckte att 
det finns tämligen bra med datortider, trots de något missnöjda diskussionerna i grupp 1. 
 
Inom fält D har faktorerna låg åtgärdsprioritet, då de har låg viktning men högt betyg. I 
grupp 1 hamnade faktor 1, 2 och 3 precis på gränsen mellan fält C och D. Faktor 2 och 3 
har dessutom samma värde. Faktorerna berör vikten av att personalen lyssnar, är lyhörd 
och finns på plats, alltså de faktorer som båda grupperna tillsammans gav högst 
viktning. Här finns även faktor 8 och 9 om vikten av att få snabba besked om 
reserverade böcker, och att böckerna är tydligt märkta. Då faktor 1, 2 och 3 fick så hög 
gemensam betydelse, fäster jag dock mer vikt vid dessa faktorer. Då faktorerna inom 
fält D inte har någon högre åtgärdsprioritet kommenterar jag dem inte mer här.  
 
Trots problemen med betygssättningsdelen, kan kartorna ändå ge en antydan om att de 
faktorer som tillmättes högst viktning/betydelse även fick relativt högt betyg, de 
hamnade därmed inom fält C, eller på gränsen till C på kartan. Det tyder på att 
respondenterna ändå tycker att det finns personal på plats hela tiden, och att personalen 
är trevlig, tålmodig och lyhörd, samt att det finns studieplatser och att det är lugn och ro. 
Den upplevda kvalitetsnivån får ses som god inom dessa områden, tillgången till 
datortider är däremot inte lika bra, men acceptabel. Däremot är det tveksamt om de 
studerande verkligen får hjälp med att hitta rätt bok. Faktor 10 i grupp 1 befinner sig i 
alla fall i farozonen. Vad som framgår med större tydlighet är dock önskemålet om 
läxhjälp och språkhjälp som enligt undersökningen behöver åtgärdas allra först. 
 
 
5.4.3 Indirekta resultat av intervjuer 
 
En del information kommer fram indirekt genom antydningar eller genom agerande. 
Allt skrivs inte upp bland faktorerna. Några sådana aspekter har redan antytts tidigare i 
texten, t ex att avståndet mellan skolan och biblioteket upplevs som ett problem. Många 
arbetar och har barn samtidigt som de studerar och då biblioteket inte ligger inom den 
dagliga rundan hinner de studerande inte till biblioteket i den utsträckning som kanske 
önskas. Det framkom dels vid diskussionerna och dels genom agerande när två av 
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respondenterna efter intervjun övervägde att kopiera en del boksidor istället för att låna 
böckerna.  
 
Avgifterna på DVD-filmer, reservationsavgifter m m diskuterades livligt men fick inte 
någon högre viktning. Vid diskussionerna framkom det att de låga avgifterna har stor 
betydelse då flera inom gruppen har dålig ekonomi p g a arbetslöshet. Vad som var 
genomgående i alla grupperna, även vid den första dubbelintervjun, var osäkerheten om 
att göra rätt och risken för att anklagas för att ha förstört böcker eller andra media. Det 
framkom dels i en av de formulerade faktorerna, att det är viktigt att böckerna är tydligt 
märkta. Man vill helst inte att det uppstår pinsamma situationer vid låneautomaterna. I 
alla tre grupperna togs frågan om att oskyldigt anklagas för att ha förstört media upp. 
Det är svårt att hävda sin rätt när man inte kan språket ordentligt och det är därmed lätt 
att känna sig rättslös.  
 
Uppenbart var också att många av intervjudeltagarna besöker biblioteket i flera ärenden 
än för enbart studierna. De använder biblioteket som studielokal, de använder datorerna, 
de lånar böcker och andra media både till barnen och till sig själva. De försöker på olika 
sätt att hitta olika vägar till det nya språket, t ex genom lån av språkkurser, filmer, noter, 
dikter, eller genom andra media som berör fritidsintressen såsom keramik t ex. Då den 
här studerandegruppen inte har hunnit så långt i sina studier är efterfrågan på 
kursböcker och informationssökning för skoluppgifter ännu inte så stor. På denna nivå 
går det informella lärandet ofta hand i hand med det formella. Det är här viktigt att ha 
media på olika språknivåer, och media som stimulerar olika lärstilar, då den textburna 
informationen kan behöva stöd av bilder, ljud m m. 
 
En intressant iakttagelse var att DVD-filmerna spelar så stor roll, och att de faktiskt 
fungerar läsfrämjande. Flera av intervjudeltagarna bekräftade att filmerna ofta väckte 
nyfikenhet att lära mer om olika företeelser eller händelser, och att de gärna såg filmer 
baserade på böcker eftersom det var enklare att förstå böckerna när de hade 
ramhandlingen. Fördelen med DVD-filmerna är också att det går att välja textning på 
olika språk. 
  
Många i den här studerandegruppen har barn, vilket innebär att de gärna lånar barn- och 
ungdomsböcker. Genom att stödja den här användargruppen stödjer biblioteket i många 
fall även indirekt den läsfrämjande verksamheten för barnen, vilket hör till ett av 
bibliotekets prioriterade mål. Uppenbart är också att det finns ett stort behov av att få 
prata svenska, att få använda språket, vilket även framkom både vid dubbelintervjun och 
fokusgrupperna.  
 
Vad respondenterna inte talade om, förutom en av deltagarna i dubbelintervjun, var 
öppettiderna. Inte heller möjligheten att kunna påverka inköp eller verksamhet, d v s 
inflytandefaktorn, berördes. Öppettiderna brukar annars vara en källa till många åsikter, 
vilket det t ex var vid de enkätundersökningar som biblioteket gjorde i samband med 
Handboksprojektet. Att kunna påverka inköp av böcker och tidningar brukar också 
kunna ge upphov till diskussion, i Gunbritt Olssons magisteruppsats t ex, ville 
deltagarna absolut vara med och påverka utbudet (2002, s 54 f). 
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Vad har då gruppen inte förstått? Av de uppskrivna faktorerna att döma har gruppen inte 
förstått att biblioteket inte kan låna in vilka media som helst, t ex DVD-filmer, men det 
är å andra sidan en marginell anmärkning. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att få ökad kunskap om studerandegruppens användning, 
behov och uppfattningar om den service folkbiblioteket erbjuder de vuxenstuderande, 
samt hur väl servicen motsvarar gruppens förväntningar. Genom ökad kunskap om detta 
är det möjligt för biblioteket att förbättra och förändra verksamheten för gruppen. 
 
Teorierna inom tjänsteforskningen har legat till grund för studien. Enligt teorin kan 
biblioteket betraktas som ett tjänsteföretag som tillhandahåller en rad olika tjänster. 
Dessa tjänster består i sin tur av en rad processer eller aktiviteter som överlappar 
varandra. Tjänsten kan sägas uppstå först när användaren tar del av tjänsten eller 
interagerar med de tekniska system som finns. Användaren är på så sätt medskapande, 
och bör inte betraktas som en passiv konsument. Biblioteket kan vidare sägas 
tillhandahålla förutsättningar för en rad tjänster där det gäller att utveckla de rätta och de 
bästa förutsättningarna för de olika kundprocesser som äger rum. Den som bäst kan 
avgöra vad som skapar kvalitet anses först och främst vara kunden eller användaren av 
tjänsten. Bedömningen av en tjänst baserar sig dock både på vad kunden får och hur 
kunden upplever processen som leder fram till det han/hon får. Sammantaget skapar 
dessa båda delar en totalupplevelse av tjänsten. Eftersom kvalitet främst betraktas som 
en upplevelse hos användaren eller kunden, är det en viktig uppgift för verksamheten att 
kartlägga vad som skapar kvalitet för denne. För att göra detta undersöks skillnaden 
mellan kundens förväntningar på tjänsten och den faktiska tjänsteupplevelsen med hjälp 
av fokusgrupper, utifrån ett antal allmängiltiga kvalitetsfaktorer. (Edvardsson & 
Larsson, 2004) I den här studien har Edvardssons fyra kvalitetsfaktorer; tillgänglighet, 
inflytande, bemötande och kompetens använts. 
  
 
6.1 Kundupplevd tjänstekvalitet 
 
I detta avsnitt ska jag försöka besvara två av frågorna som ställdes för att uppnå syftet: 
Vad anser studerandegruppen själva som mest angeläget när de använder biblioteket i 
samband med sina studier? Samt: Hur överensstämmer de studerandes förväntningar 
med den faktiskt erhållna servicen, vad kan eventuellt utvecklas och förbättras? 
Eftersom resultaten från frågorna går i varandra kommer dessa att redovisas 
tillsammans. Resultaten kommer också att diskuteras tillsammans med vad som 
framkom i forsknings- och litteraturgenomgången.  
  
De faktorer som anses som allra viktigast i undersökningen är de som berör bemötande 
och kompetens. Respondenterna anser att det är viktigt att det finns personal på plats 
hela tiden, att personalen är lyhörd och tålmodig, att personalen tar sig tid att lyssna och 
hjälper till med att hitta rätt bok, språkkurs eller material som passar just personens 
språknivå och intresse. Ytterst handlar det om att referenssamtalet är viktigt och 
behöver få ta tid.  
 
På andra plats kom faktorer som främst berör tillgänglighetsfaktorn. Det var faktorer 
som främst berörde biblioteket som studieplats; att det finns möjlighet att sitta avskilt i 
en lugn miljö, att det finns tillgång till datortid och en tjänst som önskas är läxhjälp och 
språkhjälp. Flera av respondenterna hade erfarenhet av läxhjälp från andra bibliotek i 
landet. Det finns flera bibliotek som t ex har samarbete med Röda Korsets Läxhjälpare. 



 48

Önskemålen om språkhjälp kan till viss del betraktas som läxhjälp, men respondenterna 
betonade här verkligen betydelsen av att få hjälp med språk och ordförklaringar. För 
biblioteket kan det delvis handla om att förbättra tillgängligheten till ordböcker, 
grammatikor och uppslagsverk både i tryckt- och elektronisk form. Många behöver t ex 
hjälp med begrepp och utryck som de helt saknar referenspunkt till då de inte existerar i 
den kultur de kommer ifrån (se tidigare avsnitt 2.3.1 och 2.3.2). Det kan även handla om 
att få hjälp av läs- och skrivstödsprogram som finns utvecklade för personer med läs- 
och skrivsvårigheter, men som även personer med andraspråkssvårigheter till viss del 
kan ha hjälp av. Jag tror dock att det framförallt behövs personliga kontakter, frågan är 
om biblioteket har de kontakter som behövs? Det är även en avgränsningsfråga. Är det 
bibliotekets uppgift att bistå med sådan språkhjälp, eller är det skolans? Kanske är det 
här möjligt att hitta ett samarbete med skolan eller andra aktörer för att utveckla någon 
form av språkverkstad? När det gäller nätverk och samarbete berör detta även 
Edvardssons kompetensfaktor, dit förutom personalens yrkeskompetens även samarbete 
och nätverk räknades.   
 
Andra faktorer som fick relativt hög viktning var faktorer som berörde utbudet som 
också tillhör tillgänglighetsfaktorn. Det gällde här vikten av att det finns böcker på olika 
hemspråk, och att det även finns böcker på hemspråk för barnen. Det handlar om att 
upprätthålla det egna språket och föra det vidare till barnen. Detta berör i sin tur 
bibliotekens uppdrag om att värna om minoritetsspråken och mångfalden.  Även 
utbudet av olika typer av språkkurser och filmer som stöd för läsning ansågs viktiga. 
Till tillgänglighetsfaktorn hör även olika typer av avgifter. Detta berördes i 
fokusgrupperna, men fick låg eller ingen viktning alls. Däremot framkom det indirekt 
vid intervjuerna att det är viktigt med låga avgifter, då flera inom gruppen har dålig 
ekonomi p g a arbetslöshet. 
 
Inflytandefaktorn berördes inte av någon grupp, förvånande nog. Att kunna påverka 
inköp av böcker och tidningar kan annars vara en källa till diskussion. I Gunbritt 
Olssons magisteruppsats ”Fokusgrupper som undersöknings- och utvärderingsmetod på 
ett folkbibliotek” (2002) var respondenterna mer tydliga med att de gärna ville vara med 
och aktivt påverka utbudet, de poängterade att det även var viktigt att kunna påverka 
verksamheten överhuvudtaget (Ibid, s 55). I fokusgrupperna kom det däremot fram 
förslag om att ha temakvällar eller temaveckor för studerande, vilket säkert skulle kunna 
utvecklas.  
 
Viktningsmomentet fungerade relativt bra. Det visade sig också ge ett annat resultat då 
fokusgrupperna uppehöll sig mycket kring diskussioner om lån och hyra av DVD-
filmer. Vid viktningen fick faktorerna som berörde dessa diskussioner ändå relativt låg 
vikt eller ingen vikt alls. Hade jag istället valt att utgå från frekvensen av diskussionerna 
hade dessa faktorer troligen tillmätts en högre relevans. Däremot fungerade 
betygssättningsmomentet inte lika bra. Vid momentet görs de framtagna faktorerna om 
till aktiva påståenden och det gäller att verkligen tänka till, många har problem med att 
växla perspektiv. Men respondenternas användningsgrad av det undersökta biblioteket 
varierade också, vilket kan ha bidragit till utfallet. En av respondenterna blandade t ex 
ibland  ihop biblioteket med grannkommunens som hon också börjat använda. 
Betygskartan kan ändå visa på vissa tendenser. De faktorer som fick högst gemensam 
viktning återfanns t ex till stor del inom betygskartans fält C, vilket innebär att 
respondenterna, med en försiktig tolkning, ändå upplever kvalitetsnivån inom dessa 
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områden som god. D v s att personalen anses vara relativt lyhörd, tålmodig och tar sig 
tid att lyssna, och finns på plats hela tiden. Däremot är det tveksamt om respondenterna 
verkligen får hjälp med att hitta rätt bok, språkkurs eller media som passar 
respondentens språknivå och intresse. Den sistnämnda punkten behöver därför ses över. 
Vad som däremot framstår med större tydlighet är respondenternas önskemål om 
läxhjälp och språkhjälp. Det är framförallt kring dessa faktorer som biblioteket behöver 
utveckla sin verksamhet, enligt undersökningen. Det kan i det här sammanhanget handla 
om att lyfta fram de media och resurser som redan finns inom språkområdet, men även 
att utveckla samarbetet med andra organisationer och aktörer, särskilt med skolan. 
 
I alla grupperna gemensamt visade det sig finnas en osäkerhet och rädsla för att göra fel, 
t ex för att anklagas för att oskyldigt ha förstört något media eller liknande. Inom 
tjänsteteorin framhålls vikten av att kunna hantera kundernas/användarnas osäkerhet. Ett 
sätt att hantera osäkerheten är t ex att i samspel med användarna erbjuda andra 
aktiviteter/tjänster, eller att på olika sätt stödja och vägleda användarna att göra rätt i 
processen, för att kunna klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Det är också 
möjligt att betrakta detta som en kritisk punkt som bör ses över (se tidigare avsnitt 4.1). 
I teoriavsnittet talas det om möjligheten att utveckla långsiktiga kundrelationer. Här 
finns möjlighet att utveckla en sådan långsiktig relation. Då den här studerandegruppen 
sannolikt kommer att fortsätta sina studier en tid, finns det här möjlighet att utveckla ett 
mer långsiktigt stöd med återkommande visningar där även olika teman, media och 
informationssökning kan tas upp efter hand, liknande det som Ekengren m fl (2003) 
beskrev i studiebibliotekarieprojektet.  
 
Undersökningen visar också att det inte är utpräglad kurslitteratur den här gruppen 
efterfrågar i första hand, utan mer bredvidläsningslitteratur. Respondenterna försöker 
hitta olika vägar till språket allt efter intresse och språknivå. Det framkommer att de 
lånar språkkurser, skön- och facklitteratur, litteratur på de egna hemspråken och DVD-
filmer. Liksom i studiebibliotekarieprojektet fungerar bibliotekets breda utbud av olika 
media som stöd för språkinlärningen (Ekengren m fl, 2003). I många avseenden går här 
det informella och formella lärandet hand i hand. 
 
Vad som var nytt i undersökningen var att DVD-filmerna faktiskt fungerar både 
läsfrämjande och i viss mån även språkstimulerande. Filmerna väcker nyfikenhet att 
läsa och ta reda på mer, och vidare läsning underlättas då läsaren fått ramhandlingen. 
 
Det fanns även ett uppenbart behov bland respondenterna att få använda det nya språket. 
Att starta någon form av läsecirklar eller liknande på biblioteket är ytterligare en 
utvecklingstanke.  
 
 
6.2 Hur använder studerandegruppen biblioteket 
 
Den första frågan besvaras slutligen: Hur använder studerandegruppen det undersökta 
biblioteket? 
 
Respondenterna uppgav att de lånar böcker och andra media både till sig själva och till 
barnen. De lånar både för studier och för fritidsintressen, samt media på sina hemspråk. 
En del använder biblioteket som studielokal då de behöver få studiero. Datorerna 
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används för studieuppgifter, men även för annan informationssökning. Som tidigare 
nämnts går de formella och informella studierna här ofta hand i hand. Vägen till att 
erövra språket och göra den nya kulturen till sin, kan ta sig många olika vägar. Det 
personliga kunskapsbygget som Otto Granberg talar om (se tidigare avsnitt 2.3.1), 
utvecklas genom olika aktiva val utifrån de sociala och kulturella mönster personen  
befinner sig i. För bibliotekets del är det därför av stor vikt att kunna erbjuda ett brett 
medieutbud och varierad verksamhet som kan främja olika slags inlärningsstilar och 
språknivåer. 
 
Många av intervjudeltagarna hade barn. Diskussioner om barnen och omsorgen om dem 
och deras språkutveckling återkom i många av diskussionerna. Här finns en 
överensstämmelse med Berglund, Höglund och Nowés artikel (2001), där det framgår 
att vuxna studerande upp till gymnasienivå ofta ökar sina lån av skönlitteratur och 
barnlitteratur markant. Det visar sig även att studier tycks fungera som en ingång till 
andra delar av folkbibliotekens utbud och tjänster. Både i Berglund, Höglund och 
Nowés artikel och i Arvidssons och Thorsteinsdóttirs artikel (1999) framkommer det att 
de som använder folkbiblioteken mest är högutbildade personer. Genom att stödja 
studeranden upp till gymnasienivå är det möjligt att nå nya grupper av vuxna och deras 
barn. Stödet kan därmed bidra till att utjämna klyftan mellan olika gruppers användning 
av folkbiblioteket hävdar författarna (Berglund, Höglund & Nowé, 2001).      
 
I Arvidsson och Thorsteinsdóttirs artikel (1999) visar det sig att målgruppen 
vuxenstuderande inte är så lätt definierad. Gruppen vuxenstuderanden består av många 
olika kategorier av studeranden, de flesta har även andra roller än enbart 
studeranderollen. Många av besökarna på folkbiblioteken är där i flera syften och 
använder bibliotekets olika funktioner på en och samma gång, på så sätt överlappar 
bibliotekets olika funktioner varandra, anser Andersson och Skot-Hansen (1994). 
Intervjupersonerna som medverkat i den här studien tillhör också flera målgrupper. De 
är förutom vuxenstuderande även invandrare, flera var också föräldrar och 
deltidsarbetande. Förutom att biblioteket här har en möjlighet att nå nya låntagare, 
innebär det även att biblioteket genom att stödja den här studerandegruppen även 
främjar flera av bibliotekslagens och Unescos folkbiblioteks mål, både indirekt och 
direkt. Indirekt nås barnen, som nämnts ovan. I Unescos folkbiblioteksmanifest betonas 
t ex folkbibliotekets roll som lokalt kunskapscentrum. I manifestet betonas också 
folkbibliotekets uppgift att främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera till den 
kulturella mångfalden (Svenska Unescorådet, 2000, s 9). Det är också något som tagits 
fasta på i studiebibliotekarieprojektet, där biblioteket framhålls som en plats för 
integration, med anledning av att många av de vuxenstuderande har annan etnisk 
bakgrund än svensk. Att erövra en arena i det svenska samhället kan underlätta att 
använda fler anser de i projektet (Ekengren m fl, 2003, s 16). 
 
När det gäller den här studerandegruppen finns det många positiva överväganden som 
talar för ett samarbete med skolan. Men de otydliga styrdokumenten kvarstår dock.  
Hur ska tillgången till bibliotek stärkas för de vuxenstuderande vid de kommunala 
vuxenskolorna? Det är dock en fråga som ligger utanför ramarna för denna uppsats att 
diskutera. 
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6.3 Kvalitets- och utvecklingsfrågor 
 
För folkbibliotekens del finns det inga utvecklade kvalitetsverktyg som det gör inom 
den akademiska bibliotekssektorn. Istället är det fortfarande i hög grad boklån per 
invånare, eller kostnad per boklån som lyfts fram som den viktigaste indikatorn, trots att 
bibliotekens verksamhet rymmer så mycket mer, hävdar Christina Ekbom i sin rapport 
(2005, s 44). Det kan således vara en fördel, vilket Peter Westlund (1999) hävdar, att se 
på verksamheten ur olika teoretiska perspektiv eller att använda sig av olika metoder för 
att få en allsidig bild av verksamheten. Behoven av att följa upp och beskriva 
bibliotekens verksamhet har aktualiserats även för folkbiblioteken i och med kraven på 
att biblioteken ska arbeta fram biblioteksplaner, enligt bibliotekslagen §7a. 
 
Den metod som använts i den här undersökningen kan förhoppningsvis ge antydningar 
om vad som behöver utvecklas på det lokala biblioteket, men undersökningen kan även 
fungera som ett komplement till andra statistikuppgifter och t ex till en större utvidgad 
enkätundersökning, och innebära att det ställs bättre frågor och rätt frågor. 
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7. Reflektion  
 
Den här arbetsmetoden med fokusgrupper gav mycket information att hantera, men jag 
anser att de valda analysverktygen var till stor hjälp för att få fram vad användarna ser 
som viktigt och betydelsefullt. Betygskartorna visade att biblioteket först och främst bör 
utveckla tjänster för läxhjälp och språkhjälp enligt fokusgruppernas önskemål. 
Momentet med viktningen, då deltagarna fick ange vilka av de framtagna faktorerna 
som de såg som mest värdefulla visade sig givande. Hade jag enbart utgått från 
förekomsten av diskussionerna eller hur lång tid, eller hur mycket deltagarna talade om 
faktorerna hade t ex diskussionerna om film och barn fått större betydelse. Viktningen 
visade istället på att referenssamtalet är viktigt och behöver få ta tid. Mycket 
information kom också fram indirekt, både genom agerande och vid diskussioner. Vissa 
svårigheter framkom i det sista betygssättningsmomentet där deltagarna hade problem 
med att växla perspektiv, användningsgraden bland deltagarna varierade också varför 
betygskartan får tolkas försiktigt. Betygskartan kan ändå visa på vissa tendenser. 
 
Ytterligare en fördel med den här strukturerade formen av fokusgruppsintervju var 
diskussionssättet på vilket faktorerna togs fram. Då deltagarna i intervjugrupperna hade 
varierande språkkunskaper visade sig detta diskussionssätt passa bra eftersom 
formuleringarna togs fram i dialog med deltagarna. Som moderator gör jag en syntes av 
diskussionerna och använder respondenternas ord och formuleringar. Ändringar och 
justeringar görs tillsammans för att alla ska förstå innebörden av de framtagna 
faktorerna. Jag tror inte att den här användargruppen hade kommit till tals på samma 
sätt genom metoder som exempelvis enkäter eller enskilda intervjuer. Jag märkte här 
också skillnaden mellan fokusgruppsintervjuerna och den s k dubbelintervjun, där 
dynamiken i fokusgrupperna blev en helt annan beroende på gruppinteraktionen. Frågan 
är dock hur mycket jag kan ha påverkat deltagarna t ex vid introduktionen eller vid 
diskussionerna. Som moderator gäller det verkligen att ge akt på vad man säger, så att 
man inte lägger orden i mun på deltagarna, eller filtrerar bort information. En annan 
reflektion är att en del av faktorerna var av snarlik karaktär. Jag påpekade detta i slutet 
av den andra fokusgruppsintervjun, men deltagarna ville trots det inte stryka eller ändra 
något. Möjligen hade resultatet kunnat bli något tydligare om materialet komprimerats 
något. 
 
Ytterligare en reflektion när det gäller betygskartan är möjligheten att färgkoordinera de 
olika punkterna utefter Edvardssons kvalitetsfaktorer, på så sätt hade tolkningen av de 
fyra kategorierna framträtt tydligare. Det bör också understrykas att detta är en 
begränsad undersökning, varför resultaten inte kan generaliseras. 
 
Som tidigare nämnts kan resultaten från fokusgrupperna användas till en större och mer 
utvidgad enkätundersökning. I det här fallet skulle det t ex vara intressant att gå vidare 
med frågan om hur DVD-filmerna används. Det visade sig att filmerna både tycks ha 
både en lässtimulerande-, men också en språkstimulerande funktion. Frågan är hur 
vanlig denna användning är. Är det många som använder filmerna för att underhålla och 
stimulera även andra språk?  
 
Svårigheten med fokusgruppsmetoden, som jag ser det, är själva rekryteringen, att få tag 
på respondenter. Men när väl respondenterna är på plats är metoden oerhört givande och 
faktiskt rolig. 
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8.  Sammanfattning 
 
I samband med att det undersökta folkbiblioteket deltog i Svensk Biblioteksförenings 
kvalitetsarbete, det s k ”Handboksprojektet” väcktes frågan om hur biblioteket skulle 
utveckla verksamheten för de vuxenstuderande som besöker biblioteket. Tanken var att 
fortsätta kvalitetsarbetet men med en mer användarnära metod för att ta del av de 
studerandes behov, användning och förväntningar på bibliotekets tjänster.  Studien har 
avgränsats till vuxenstuderande som läser svenska som andra språk på grundnivå vid 
den undersökta kommunens kommunala vuxenskola.  Avgränsningen var motiverad då 
de studerande vid Komvux i den undersökta kommunen inte har något eget bibliotek, 
utan är hänvisade till folkbiblioteket. För användargruppen gäller det i första hand att 
lära sig behärska det nya språket så att de kan komma vidare i samhället, men för många 
spelar just kursen i svenska som andra språk en viktig roll då den i många fall kan ses 
som en start för fortsatta studier på längre eller kortare tid. Med tanke på att en stor del 
av de studerande vid Komvux har annan språklig och kulturell bakgrund än svensk är 
det viktigt att bibliotekets stöd för denna användargrupp förbättras. Det finns här också 
en möjlighet för folkbiblioteket att bygga upp en mer långsiktig relation med denna 
grupp av vuxenstuderande. 
  
 Komvuxstuderande med utländsk bakgrund är en studerandegrupp som ofta behöver 
mycket hjälp och stöd när de använder biblioteket för sina studier. Trots det finns det få 
undersökningar om gruppens behov som utgår från användarna själva. Syftet med 
studien var därför att få ökad kunskap om studerandegruppens användning, behov och 
uppfattningar om den service folkbiblioteket erbjuder denna grupp, samt hur väl 
servicen motsvarar de vuxenstuderandes förväntningar. Genom ökad kunskap om detta 
kan biblioteket förbättra och förändra verksamheten för gruppen. 
 
För att uppnå syftet formulerades tre frågor: 
 
- Hur använder studerandegruppen det undersökta biblioteket? 
- Vad anser studerandegruppen själva som mest angeläget när det använder biblioteket i 
  samband med sina studier?            
- Hur överensstämmer de studerandes förväntningar med den faktiskt erhållna servicen,     
  vad kan eventuell utvecklas och förbättras utvecklas?    
 
I forsknings- och litteraturgenomgången beskrevs först utveckling, bakgrund och 
forskning som relaterar till ämnet. 
 
Utvecklingen av folkbibliotekens stöd för vuxenstuderande ska ses mot bakgrund av de 
förändringar som skett inom arbetsmarknaden och de ökade utbildningskrav dessa fört  
med sig. För att främja vuxnas lärande och öka tillgängligheten tillkom bl a de statliga 
utbildningssatsningarna Kunskapslyftet och Infrastruktur för vuxnas lärande. Dessa 
satsningar bidrog till att vuxenutbildningen och högskolan expanderade kraftigt. Detta 
medförde i sin tur att andelen vuxenstuderande besökare ökade även på folkbiblioteken. 
Förändrad pedagogik gjorde att personalen mötte delvis andra frågor än tidigare, ökad 
informationsmängd och förändrade redskap ställde andra krav på biblioteksarbetet 
(Gärdén m fl, 2006). Folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande har varit problematisk då 
det funnits motstridiga åsikter om hur omfattande stödet för denna användargrupp ska 
vara jämfört med andra användargruppers. I forskningsprojektet ”Folkbibliotek och 
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vuxnas lärande” som utfördes av Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, 
framkommer det att framförallt synen på vuxenstuderande förändrats under de senaste 
åren (Ibid). I avsnittet uppmärksammas också de otydliga styrdokumenten som gäller 
för vuxenstuderande upp till gymnasienivå. I inledningskapitlet beskrevs även forskning 
kring tvåspråkighet och vuxnas lärande för att ge en förståelse för målgruppen, och 
avslutningsvis beskrevs bristen på utvecklade kvalitetsverktyg för folkbibliotekssektorn.   
 
Teorin om tjänst- och tjänstekvalitet inom Tjänsteforskningen har legat till grund för 
studien (Edvardsson, 1996). Enligt teorin kan biblioteket betraktas som ett 
tjänsteföretag som producerar en rad tjänster. Tjänsterna består i sin tur av en rad 
processer där användaren eller kunden tar aktiv del, på så sätt är användaren 
medskapande. Vad som är bra eller dåligt avgörs först och främst av användaren när 
han/hon samspelar med verksamhetens personal, datasystem eller andra fysiska 
resurser. Det är då ”sanningens ögonblick” avgörs. Det är framförallt användarens 
upplevelse av tjänsten som ligger till grund för tjänstens kvalitet. Det är därför viktigt 
för tjänsteföretaget att kartlägga vad som skapar kvalitet för användaren. För att få fram 
detta undersöks förhållandet mellan kundens förväntning på tjänsten och upplevelsen av 
den erhållna tjänsten. Utifrån tjänsteteorin har Bo Edvardsson (1996, s 16 ff) utarbetat 
en modell där detta förhållande kartläggs utifrån fyra allmängiltiga kvalitetsfaktorer 
genom fokusgruppsintervjuer. Detta kombineras med att deltagarna får värdera och 
betygsätta de framtagna faktorerna. För att analysera resultaten kan en betygskarta 
användas för att göra en enklare gapanalys. Det är denna modell som jag utgått ifrån. 
 
Två fokusgrupper samt en gemensam intervju med två personer har utförts med 
studerande som läser svenska som andra språk vid Komvux. Vid analysen har först 
resultaten av den totala viktningen bedömts, därefter har resultaten av betygskartorna 
tolkats. Överensstämmelser och avvikelser mellan grupperna och den s k 
dubbelintervjun har beaktats, även indirekta faktorer har tolkats, såsom deltagarnas 
agerande, och uttalanden som inte förts upp bland de nedskrivna faktorerna.  
 
Vad ansåg studerandegruppen som mest angeläget då de använder det undersökta 
biblioteket: De faktorer som de studerande i undersökningen såg som allra viktigast 
berörde bemötande och kompetens. Respondenterna ansåg att det är viktigt att det finns 
personal på plats hela tiden, att personalen är lyhörd och tålmodig och tar sig tid att 
lyssna på låntagarnas behov, samt hjälper till att hitta rätt bok eller media som passar 
just personens språknivå och intresse. Ytterst handlar det om att referenssamtalet är 
viktigt och behöver få ta tid. Flera faktorer som berörde biblioteket som studieplats kom 
på andra plats.  
 
 
Hur överensstämde de studerandes förväntningar med den faktiskt erhållna servicen, 
vad kan eventuellt utvecklas och förbättras: De faktorer som fick högst viktning, d v s 
som ansågs som mest angelägna fick också relativt bra betyg. Med andra ord kan den 
upplevda servicekvaliteten ses som relativt god i dessa avseenden. Ett undantag är dock 
om besökarna verkligen får hjälp att hitta rätt media för sin språknivå och sitt intresse, 
där blev resultatet nästan godkänt. Vad som däremot visade sig vara mest angeläget för 
biblioteket att utveckla var önskemålen om läxhjälp och språkhjälp. Här är det möjligt 
att i samverkan med andra aktörer utforma nya och förändrade tjänster. Det visade sig 
också att den här gruppen inte i första hand behöver ren kurslitteratur, utan mer 
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bredvidläsningslitteratur och media som stödjer olika inlärningsstilar. De studerade i 
gruppen försöker hitta olika vägar till språket och ofta går det formella och informella 
lärandet här hand i hand.  
 
Hur använder studerandegruppen biblioteket: Respondenterna i studien angav att de 
dels använder biblioteket som studielokal, dels lånar de olika media både till sig själva 
och till barnen. De lånar både för studier och för fritidsintressen, samt media på sina 
hemspråk. Intervjupersonerna som medverkat i den här studien tillhör i många fall även 
andra målgrupper. Förutom att vara vuxenstuderande och invandrare, var flera även 
föräldrar och deltidsarbetande. Genom att stödja den här studerandegruppen har 
biblioteket här en möjlighet att inte bara nå nya låntagare. Stödet kan även bidra till att 
främja flera av bibliotekets andra mål, både direkt och indirekt.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

 
Sammanställning av viktning och betygsättning: Grupp 1 (6 pers) 

 
Plats Viktning Faktor Medelbetyg Betygsfördelning Nr 
3:e III   Det är viktigt att  

det finns personal på plats 
3,8 4,4,5,4,3,3 1 

3:e           III Det är viktigt att  
personalen tar sig tid att lyssna 

4,0 4,5,4,4,4,3 2 

3:e           III Det är viktigt att personalen är lyhörd för 
mina behov 

4,0 3,5,5,4,4,3 3 

              I Det är viktigt att  
personalen följer med och visar 

2,8 3,3,3,3,2,3 4 

2:a IIII   Det är viktigt att  
det finns tillräckligt med datortid för 
studenter 

3,0 1,5,1,5,3,3 5 

 I   Det är viktigt att  
det är enkelt att boka dator 

3,0 1,5,3,4,2,3 6 

 I   Det är viktigt att  
det finns studieplatser 

3,5 3,5,3,4,3,3 7 

3:e III   Det är viktigt att  
få snabba besked om reserverade böcker 

2,83 1,4,3,3,3,3 8 

3:e III   Det är viktigt att böckerna är tydligt 
märkta, ex. ej hemlån 

3,0 4,4,4,3,-,3 9 

3:e III   Det är viktigt att  
få hjälp att hitta rätt bok 

2,33 1,2,4,4,-,3 10 

  
 

Det är viktigt att  
det är lugn och ro på biblioteket 

3,5 5,5,5,3,-,3 11 

  
 

Det är viktigt att  
det finns billigare filmer för barn 

2,66 4,3,3,3,-,3 12 

  I   Det är viktigt att det finns temaveckor 
för studerande 

2,83 3,3,1,4,-,3 13 

 II   Det är viktigt att  
det finns studiehjälp på biblioteket 

1,83 1,2,1,4,-,3 14 

1:a IIIII   Det är viktigt att få hjälp med språk och 
ordförklaringar 

2,33 1,2,3,5,-,3 15 
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Bilaga 2. 
Sammanställning av viktning och betygsättning:  Grupp 2 (7 pers) 

 
Plats Viktning Faktor Medelbetyg Betygsfördelning Nr 
2:a IIII Det är viktigt att det är lugn och 

ro på biblioteket 
4,57 5,4,5,5,5,4,4  1 

1:a IIIII II Det är viktigt att det finns 
personal hela tiden så att jag kan 
få hjälp 

4,0 5,4,4,5,5,-,5  2 

5:e 
 

I Det är viktigt att det går att låna 
in böcker från andra bibliotek 

3,14 4,-,4,5,5,-,4 3 

2:a IIII Det är viktigt att det finns plats 
att sitta för sig själv 

4,28 5,4,4,5,5,3,4 4 

2:a IIII Det är viktigt att det finns 
läxhjälp 

1,57 1,-,3,1,5,-,1 5 

4:e II Det är viktigt att det är gratis att 
låna böcker 

5,0 5,5,5,5,5,5,5 6 

5:e I Det är viktigt att det skickas 
krav på böcker som inte 
återlämnas 

2,43 3,-,4,5,5,-,- 7 

4:e II Det är viktigt att det är låg avgift 
på att reservera böcker 

3,28 4,5,4,5,-,5,- 8 

  Det är viktigt att låntagarna 
respekterar lånereglerna 

2,71 3,-,3,4,4,5,- 9 

3:e III Det är viktigt att det finns längre 
lånetid på sommaren 

3,28 3,4,3,5,5,-,3 10 

5:e I Det är viktigt att nya låntagare 
får bra introduktion 

2,71 1,-,4,-,4,5,5, 11 

3:e III Det är viktigt att få visning av 
biblioteket 

4,42 4,4,5,5,4,5,4 12 

3:e III Det är viktigt att det finns olika 
språkkurser på CD/kassett mm 

4,0 5,-,5,5,5,5,3 13 

  
 

Det är viktigt att det är billigare 
att låna filmer på biblioteket än 
på videobutiken 

3,57 5,4,4,3,4,5,- 14 

  
 

Det är viktigt att kunna få låna 
in filmer från andra bibliotek 

3,0 4,-,4-5,4-,4 15 

4:e II Det är viktigt att det finns 
filmade böcker som stöd vid 
läsning  

2,85 
 

4,-,5,5,4,-,2 
 

16 

1:a IIIII II Det är viktigt att personalen är 
trevlig och tålmodig 

4,57 4,4,5,5,5,5,4 17 

2:a IIII Det är viktigt att det finns 
böcker på olika hemspråk, även 
för barn 

4,14 5,4,5,4,5,5,1 18 
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Bilaga 3. 
Vuxenstuderande i XXXXX? 
 
Nu har du chansen! Låt oss ta del av dina åsikter om hur biblioteket kan 
förbättra verksamheten för dig som studerar. 
 
Kom och delta i gruppdiskussioner, s k fokusgrupper, i bibliotekets lokaler på 
XXX XXXXX. Sex till åtta personer samlas för samtal och diskussion i ca 1 ½ - 
2 timmar. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås, samt en mindre bokgåva som tack 
för hjälpen. 
 
Gruppdiskussioner kommer att ske vid tre tillfällen: 

• onsdag 23 november, kl 13-15 
• tisdag 29 november, kl 10-12 
• onsdag 30 november, kl 13-15 

 
(Tidpunkterna kan ev ändras om det är få som kan delta på de föreslagna 
tiderna.) 
 
Vi hoppas att du vill delta. Ange namn, telefon, och  
e-postadress nedan och lämna till bibliotekspersonalen, så kontaktar vi dig 
inom de närmaste dagarna om gruppindelning. 
 
Har du frågor? Kontakta Monica Jansson tfn XXXXXXXXX eller via e-post: 
monica.jansson@xxxxxx.se 
 
Välkomna! 
XXXXXXX stadsbibliotek 
Monica Jansson 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jag vill vara med i bibliotekets fokusgrupp. 
 
Namn: ………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………………… 
 
E-post: ………………………………………………………………….. 
 
Jag studerar på:    komvux     högskola/universitet           annan utbildning 
(ringa in alternativ) 
 
Denna tid passar bäst för mig:  ………………………………………….. 
  
 

  
  




