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Frågeställningar kring projekt för att stödja vuxnas lärande -   
presentation på konferensen Mötesplats inför framtiden 
 
Denna text beskriver i korta drag bakgrunden till VUXBIB – folkbibliotekens stöd till vuxnas 
lärande, Kulturrådets och de olika projektens uppdrag, forskningsuppdraget vid 
Bibliotekshögskolan och går sedan vidare med att beskriva några av de frågeställningar som 
identifierats under projektår 1 (dvs. 2002-2003). Denna text baseras i hög utsträckning på 
rapporten Folkbibliotek och vuxnas lärande - Sju Kulturrådsstödda projekt under det första 
året, Delrapport 1, som publicerats på http://www.adm.hb.se/personal/cbe/Delrapport1.pdf. 
Texten avslutas med en SWOT-analys av projektens andra år.  
 
 
1. Ökat tryck på folkbiblioteken 
 
Det är ett välkänt och numera också välbeskrivet förhållande att folkbiblioteken i Sverige och 
utomlands i stigande grad används av vuxenstuderande. Biblioteken har genom detta fått 
utökade och delvis nya uppgifter. Folkbibliotekens traditionella uppdrag är många och 
skiftande, bl a ska de verka för folkbildning. Den moderna vuxenutbildningen är i huvudsak 
inriktad på poänggivande kurser och arbetet gentemot användargrupper som befinner sig i en 
studerandekontext kan på sätt och vis upplevas vara något annat än att arbeta med 
traditionella folkbiblioteksuppgifter. I folkbibliotekens uppgifter ligger bland annat att stödja 
speciella gruppers informations- och kulturbehov, t ex barn, äldre, funktionshindrade och 
invandrare. Dessa uppdrag kan upplevas komma i konflikt med de vuxenstuderandes behov. 
 
De studerande på olika nivåer har traditionellt hört till skol-, gymnasie- eller 
högskolebibliotek. Komvuxstuderande har ibland, men inte alltid, haft egna bibliotek. Numera 
söker sig dessa grupper samt högskolestudenter i allt högre grad till folkbiblioteken. Detta kan 
bero på flera olika faktorer. Om de studerar på distans har de kanske närmare till sitt 
folkbibliotek än till högskolebiblioteket de hör till. Många tycker dessutom att folkbiblioteket 
känns mer bekant, att det är hemtrevligare eller är lättare att använda.  
 
I grundskolan, på gymnasiet och på högskolorna fokuseras utbildningen alltmer på 
undersökande arbetssätt och självständiga studier. Många vuxenstuderande har börjat studera 
genom samhälleliga satsningar sedan bland annat Kunskapslyftets start 1997. Stora grupper 
av de vuxenstuderande har varit ovana vid studier i allmänhet och i synnerhet vid de nya 
arbetsformerna. Det traditionella skolsystemet byggde på att man studerade läroböcker, 
snarare än att man själv skapar kunskap genom att söka information, ställa frågor till 
informationskällor, bearbetar, förhåller sig till det man funnit och analyserar materialet. 
Lärare på grund-, gymnasial- och högskolenivå arbetar alltmer med att formulera uppgifter 
som de studerande på egen hand ska söka svar på eller bearbeta, vilket ökar behovet av olika 
informationskällor och vägledning för att finna och kunna bearbeta dessa. Samhällets syn på 
utbildning har förändrats och förändringar i och med ökade informationsmängder som är 
tillgängliga för allt fler har aktualiserat frågor kring informationskompetens. Särskilt relevant 
har detta blivit för folkbibliotekens personal som möter de vuxenstuderande när de kommer 
med sina uppgifter från skolan och ska försöka lösa dem med hjälp av folkbibliotekets 
resurser. Begreppet livslångt lärande har fått stark genomslagskraft, särskilt som man med 
begreppet ofta menar formellt såväl som informellt lärande. Skolorna har sällan själva 
tillräckligt med resurser i form av litteratur, databaser och annan information som behövs för 
studierna. De studerande använder istället folkbiblioteket i kommunen för att få hjälp. Alltfler 
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distansstuderande på olika nivåer i utbildningssystemet vänder sig också till sitt folkbibliotek 
för hjälp. De efterfrågar kurslitteratur och annan litteratur för sina uppgifter, de behöver hjälp 
att söka information och de behöver studieplatser. I traditionell utbildning på universitet och 
högskolor liksom på Komvux har man sedan länge arbetat med användarundervisning på 
gymnasie- och högskolebiblioteken, men dessa resurser är inte alltid tillgängliga för de 
studerande, eller så är de otillräckliga. Detta är några av orsakerna till det ökade trycket på 
folkbiblioteken. 
 
 
2. Kulturrådets och projektens uppdrag 
 
Kulturrådet disponerar från och med 2002 ett årligt anslag på tre miljoner som ska användas 
till insatser för att främja vuxenstuderandes tillgång till biblioteksservice vid folkbiblioteken. 
Kulturrådet beslutade att använda anslaget till en bibliotekskonsulent med inriktning mot 
bibliotek och utbildning, ett antal regionala delprojekt vars syfte är att arbeta med att stödja 
och utveckla folkbibliotekens samverkan med vuxenutbildning, samt en forskningsgrupp som 
har till uppgift att följa delprojekten. Sju olika delprojekt med olika inriktning beviljades 
medel. Kulturrådet valde att ge bidrag för projektledare i Dalarna, Halland, 
Huddinge/Botkyrka, Sydöstra Skåne, Värmland, Västra Gästrikland och Östergötland. 
Projektet i Huddinge/Botkyrka avslutades efter ett år.  
 
Följande faktorer är således tänkbara som orsaker till att regeringen beslöt att tilldela medel 
till Kulturrådets uppdrag:  
 
- Fler människor studerar.  
- Det finns mer tillgänglig information att söka bland och insikten om detta ökar bland 

bibliotekarier och andra samhällsaktörer. 
- Nya utbildningsanordnare har tillkommit, som inte själva ser till att informationsresurser finns 

tillgängliga för sina studerande.  
- De pedagogiska metoderna i skolorna är ofta förändrade så att lärarna konstruerar uppgifter som 

gör att de studerande behöver mer hjälp med att hitta information. 
- Fler ovana användare besöker folkbiblioteket än tidigare. 
- De studerande ställer andra frågor än tidigare till bibliotekarierna på folkbiblioteket. 
- Redskapen för att söka och hitta information ökar och är mer komplexa än tidigare, t ex 

sökmotorer på Internet och databaser. 
 
Delprojekten syftar till att främja vuxenstuderandes tillgång till folkbiblioteksservice samt att 
folkbiblioteken ska kunna utveckla arbetsmetoder, organisation, samarbete och service för att 
bättre kunna stödja vuxnas lärande. Fyra av projekten är länsövergripande och tre är 
samverkansprojekt mellan flera kommuner. Sex av projekten är treåriga, medan ett projekt har 
sökt medel för två år. I juni år 2002 anställdes en konsulent på Kulturrådet med uppgift att 
svara för nationell samordning och utveckling av frågor som rör bibliotek och utbildning. 
Man beslutade alltså också att använda en del av anslaget till att knyta forskare till 
verksamheten. (Vuxbib.nu1 2003) 
 
 

                                                 
1 Vuxbib.nu heter den webbplats som skapats i samband med uppdraget. Adressen till webbplatsen är 
http://www.vuxbib.nu. 
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2.1. Kortfattad beskrivning av delprojekten 
 
I Dalarna är länsbiblioteket projektansvarigt. Där fanns redan exempel på samverkan med 
både högskola och folkhögskolor, vilket betraktades som en gynnsam förutsättning för 
projektet. Dalarna vill stärka samverkan mellan folkbibliotek, folkbildning och högskola.  
Länsbiblioteket i Halland (numera Regionbibliotek Halland) samarbetar med 
bibliotekscheferna i regionens sex kommuner. Halland vill bland annat utveckla samarbetet 
med lokala lärcentra i länets kommuner. Botkyrka och Huddinge kommuners ansökan 
(projektet är som tidigare nämnts avslutat 2003) hade tyngdpunkten på studerande med annan 
bakgrund än den svenska. Västra Gästrikland, dvs. kommunerna Sandviken, Hofors och 
Ockelbo, vill utveckla filialbiblioteken till studiecentra samt utveckla nätverk och arbeta med 
fortbildning. Detta är exempel på biblioteksutveckling i mindre kommuner och projektet är 
även förankrat på Högskolan i Gävle samt med länsbibliotek Gävleborg. En av målgrupperna 
är distansstuderande. Länsbiblioteket i Östergötland samarbetar med Motala kommun. Man 
vill stärka de strukturer som redan finns, samt fortsätta de utvecklingsprojekt med lokal 
koppling som redan påbörjats. De vill stärka och sprida de erfarenheter och den kompetens 
som finns i olika delar av länet. Det handlar bland annat om att förmedla kunskaper om att 
arbeta med handledning på bibliotek från gymnasiebibliotekarier till folkbibliotekarier.  
 
Folkbiblioteksutveckling är målet för Sydöstra Skånes kommuner som gått samman i 
ansökan, dvs. Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. De har redan etablerat ett samarbete på 
biblioteksområdet och de har i ansökan en klar idé om inriktningen. Dessutom pågår redan 
utvecklingsarbete i en eller flera av kommunerna, nämligen Biblioteket som studieverkstad 
samt Biblioteksföreningens utvecklingsarbete. Länsbiblioteket i Värmland beviljades medel 
för regional biblioteksutveckling i samverkan med fyra av länets kommuner. Man har en 
tydlig fokusering på utveckling av databaser och informationsteknik och arbetet är delvis 
redan påbörjat genom IVER-projektet.  
 
Projektledarnas uppdrag formulerades enligt följande:  
 

o Kartlägga och presentera vad folkbiblioteken behöver i form av medier, teknik och 
personal för att fungera som att fungera som ett stöd för de vuxenstuderande 

o I samarbete med biblioteken göra omvärldsanalyser 
o Främja dialog och nätverk med andra aktörer i och utanför kommunen utifrån 

medborgarnas behov av information och utbildning 
o Initiera och samordna kompetensutveckling 
o Utifrån ett helhetsperspektiv på den lärande människan utveckla strategier som bidrar 

till att utveckla strategier som bidrar till att utveckla den enskildes 
informationskompetens särskilt beakta villkor och förutsättningar dels för 
vuxenstuderande med annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska, dels för 
vuxenstuderande med funktionshinder 

o Utforma inriktning och strategier med stor hänsyn till lokala behov och förutsättningar 
o I samarbete med Statens Kulturråd informera om det arbete som bedrivs i syfte att 

sprida idéer och erfarenheter    (Statens Kulturråd 2001) 
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3. Forskargruppens uppdrag 
 
Man beslutade också att använda en del av Kulturrådets anslag till att knyta forskare till 
verksamheten. (Vuxbib.nu 2003) Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap 
/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås fick av Kulturrådet uppdraget att under tre år 
följa de delprojekt som ingår i projektet Folkbibliotek och vuxnas lärande2. I 
forskningsstudien ingår förutom att följa projekten även att belysa och analysera olika 
frågeställningar utifrån relevanta teoretiska ramar, såsom till exempel organisationsteori, 
professionsteori, pedagogisk teori samt teorier kring användarperspektiv inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Flera metoder med kvalitativ ansats har använts under år 
1, framförallt intervjuer. Dokumentstudier i form av en översiktlig analys av delprojektens 
intresseanmälningar eller projektansökningar och annan projektdokumentation har också 
genomförts. Gruppen har också under året haft regelbundna arbetsmöten och slutligen 
författat en rapport, vilken är den första delrapporten i forskningsstudien3. En webbplats har 
också skapats kring forskningsuppdraget. Webbplatsen innehåller information om 
forskningsuppdraget, information om Vuxbib, aktuella händelser, information om 
forskningsgruppen och slutligen lästips med exempel på uppsatser från Institutionen för 
biblioteks- och informationsvetenskap /Bibliotekshögskolan4.  
 
Kulturrådet är projektets uppdragsgivare och projektet genomförs i nära samarbete med 
uppdragsgivaren. Följande personer från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan deltar i projektet: Anette Eliasson, universitetsadjunkt, Eva-Maria Flöög, 
universitetsadjunkt och Cecilia Gärdén, doktorand. Christina Persson, doktorand och 
stadsbibliotekarie i Göteborg, deltar också i projektet. 
 
 
 4. Frågeställningar som identifierats under år 1 
 
Forskargruppen har i sin första rapport funnit ett antal frågeställningar som kommer att 
bearbetas och analyseras vidare under 2004. I nedanstående avsnitt har vi utgått från dessa 
frågeställningar.  
 
4.1. Bakgrundsanalys och problemformulering 
 
Regioner och kommuner inbjöds att skicka intresseanmälningar till Kulturrådet. När sedan de 
projekt som beviljades medel fick besked om detta, var man inte helt beredda. De hade 
förväntat sig att få möjlighet att göra en officiell ansökan. När sedan projektledare anställdes 
var målet att sätta igång arbetet snabbt, vilket är mycket vanligt när man arbetar i projekt. 
Ofta tar man sig inte viktig tid att analysera läget och fundera över vad som ska prioriteras. 
Trots detta har projektledarna reflekterat mycket över hur projekten ska kunna bli 
framgångsrika genom att försöka förankra projektidéerna lokalt både i biblioteken och 
omgivande utbildningssamhälle. Frågan kan ställas om man hamnat i lösningar innan man 

                                                 
2 Närmare detaljer om forskningsstudien finns i avtalet mellan Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan och Kulturrådet (Bibliotekens stöd till vuxnas lärande – 
forskningsstudien, 2002-10-30), samt på webbplatsen Forskningsprojektet Bibliotek och 
vuxenstuderande (www.adm.hb.se/personal/cbe/bib.plan.htm).   
3 Hela rapporten finns på: http://www.adm.hb.se/personal/cbe/Delrapport1.pdf 
4 Webbplatsen återfinns på http://www.adm.hb.se/personal/cbe/bib.plan.htm.  
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hunnit identifiera de egentliga problemen, pga. den starka drivkraft som Kulturrådet och de 
som formulerat/ställt sig bakom intresseanmälningarna (dvs. projektägarna) utgör.   
 
I projekten finns en stark drivkraft att se resultat, att få någonting gjort och att kunna visa 
handlingskraft. Dessa rimliga och lovvärda ambitioner kan dock leda till att man börjar vidta 
åtgärder innan man fullt ut har analyserat problemen. Detta är dock inget specifikt för just 
dessa projekt. I de sju intresseanmälningarna kan utläsas en bakgrund där problem och behov 
definieras utifrån en situation beskriven av folkbiblioteksföreträdare. Syfte och mål baserar 
sig i stort på en allmän bild av läget. Avgränsningar, åtgärder, resursinsatser, beskrivning och 
tidsplan finns med och man kan få uppfattningen av att projektägarna egentligen redan vet 
vad som behöver göras för att driva projektet. Bakgrunden är beskriven och klar, fast 
kartläggning och intressentanalys inte har genomförts. Istället uttrycks det att de projektledare 
som man ansöker om har till uppgift att göra denna analys. En anledning till detta kan också 
vara att man uppfattade att denna typ av uppgifter behövde vara med i intresseanmälan till 
Kulturrådet.  
 
 
4.2. Mot nya mål 
 
Syftet med delprojekten är enligt Kulturrådet att projektledarna bland annat ska kartlägga 
folkbibliotekens behov av medier, teknik och personal för att kunna fungera som stöd för 
vuxenstuderande. Detta implicerar förstås att man känner till vilka behov de vuxenstuderande 
har och det framkommer att det i projektledarens uppdrag också ligger att ”utifrån ett 
helhetsperspektiv på den lärande människan utveckla strategier som bidrar till att utveckla den 
enskildes informationskompetens”, samt att ”utforma inriktning och strategier med stor 
hänsyn till lokala behov och förutsättningar” (Statens Kulturråd, 2001). Vid studier av projekt 
framkommer det att det är mycket naturligt att efterhand som projektet fortlöper och man 
skaffar sig större kunskap omformulerar projektets mål. Det kan vara en god idé att 
projektledare och projektägare efter det första projektåret formulerar den situation som 
kännetecknar det lokala projektets förutsättningar utifrån de erfarenheter man nu har och att 
man tillsammans omformulerar projektets mål. Detta förutsätter en flexibilitet både från 
projektägarna och projektledarna i de enskilda projekten, samt från Kulturrådets sida. 
 
 
4.3. Inspirera eller utföra? 
 
Projektledarna i de sex delprojekten arbetar mycket olika och med olika strategier. Vad är då 
projektledarnas roll? Projektledaren kan inte driva projekten själva, det är en omöjlighet om 
man tittar på målen. Implicit ligger att projektledarens uppgift är att sätta igång processer och 
inspirera andra till förändrade arbetssätt och utökat samarbete, för att ta några exempel. Det 
har diskuterats både i projektägargruppen och projektledargruppen vad projektledaren 
egentligen ska göra. Det är således inte projektledarna som ska utföra det förändrade 
arbetssättet direkt gentemot användarna, dvs. de vuxenstuderande och lärarna m fl, men 
däremot står det i uppdraget klart att projektledarna ska kartlägga och redovisa, göra 
omvärldsanalyser, initiera och samordna kompetensutveckling, utveckla strategier, utforma 
inriktning och strategier samt främja dialog mellan olika aktörer liksom att informera om det 
arbete som bedrivs i projektet. Detta innebär att mycket av projektledarens arbete går ut på att 
analysera och utveckla olika former av stöd, men även att själva genomföra kartläggningar 
och omvärldsanalyser samt att utifrån resultaten av dessa formulera utvecklingsstrategier med 
utgångspunkt ifrån de lokala behov och förutsättningar som finns.  



 7 

Hur projekten förankras lokalt är naturligtvis av stor betydelse för hur effekterna ska bli och 
hur en långsiktig process ska kunna komma igång. Här kan det finnas olika strategier, mer 
eller mindre framgångsrika. De lokala olikheterna måste beaktas, men i och med den 
sammanhållande funktion som bibliotekskonsulenten på Kulturrådet har genom att träffa och 
kommunicera med projektledarna regelbundet, blir effekterna större då man på det sättet 
hämtar lärdom ur varandras erfarenheter. 
 
 
4.4. Samverkan mellan bibliotek och utbildningsanordnare 
 
En viktig punkt är hur biblioteken samarbetar med utbildningsanordnare. Här kan det finnas 
olika syn på vad samarbete eller samverkan faktiskt innebär, vad som är bibliotekens roll, vad 
som är bibliotekariens och annan bibliotekspersonals yrkesroll och vad lärare och 
utbildningsanordnare har för uppgifter i samarbetet. Frågor kring yrkesroller har kommit att 
diskuteras i de olika projekten. I och med ett större antal vuxenstuderande har nya 
arbetsuppgifter för bibliotekspersonalen tillkommit och det har framkommit i projekten att 
bibliotekspersonal varit tveksamma om de haft rätt utbildning och kunskap för att möta de nya 
kraven. Både ifråga om informationssökning och pedagogik har man känt behov av 
vidareutbildning, som också kommit till stånd på olika håll. En annan aspekt av yrkesrollen är 
frågan om vad som skiljer respektive är gemensamt för lärare och bibliotekarier. När man 
önskar ett utökat samarbete med andra yrkeskategorier kan det uppstå ömsesidiga 
missförstånd om vad som är vars och ens uppgift, eftersom båda yrkesgrupperna har olika 
yrkeserfarenheter och sätt att tala om t ex informationssökning och lärande. De olika 
kontexter som bibliotekarier och lärare dels fått sin utbildning inom, dels verkar inom i form 
av institutioners praxis etc., kan också antas spela en stor roll.  
 
 
4.5. Kompetensutveckling 
 
Grunden för hela Vuxbib-projektet var att något måste göras för att möta de vuxenstuderande 
på ett bättre eller annorlunda vis. Projektägarna menade till exempel på ett tidigt stadium att 
projekten genom kompetensutveckling skulle skapa en attitydförändring i biblioteken när det 
gäller att vägleda och stödja vuxenstuderande. Det råder en otydlighet i yrkesrollen som 
vacklar mellan kulturgärning och utbildning menade man. Frågan om kompetensutveckling 
har engagerat projektledarna mycket. Dels kommer den ifrån bibliotekspersonalen själva, som 
menar att man inte har utbildning i pedagogik, dels kommer den ifrån projektledarna som 
menar att för att projekten ska lyckas behöver bibliotekspersonalen diskutera vilka uppgifter 
man egentligen har gentemot olika användargrupper. I de olika delprojekten har 
projektledarna på olika sätt tagit initiativ till kompetensutveckling, ibland i form av interna 
studiecirklar, ibland i form av kortare eller längre kurser och vissa fall även i samarbete med 
utbildningsanordnare. Satsningarna behöver utvärderas för att se vad de lett till för förändring. 
Vilka har varit vinsterna med kompetensutvecklingen? Även innehållet för 
kompetensutvecklingen har skiftat i de olika projekten. Ibland har man diskuterat 
tillgänglighet för olika grupper på ett bredare plan, en del har handlat om pedagogik, en del 
insatser har handlat om informationssökning i specifika databaser och många studiebesök har 
gjorts för att se på goda exempel och för att befrämja förståelse för olika typer av 
verksamheter som alla på olika sätt stödjer vuxnas lärande. Projektledarens roll i förhållande 
till bibliotekspersonalen kan behöva analyseras. Är det rimligt att projektledaren ensam ska 
förankra och entusiasmera personalen och vilken roll har projektägarna? I detta sammanhang 
kan också studiebibliotekarien som ny yrkesroll diskuteras. 
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Projektledarna menar att när bibliotekarierna själva uttrycker vad de önskar 
kompetensutveckling inom, handlar det om konkreta saker såsom databaskunskaper eller 
informationssökning. Detta uppfattar dock projektledarna att bibliotekarierna redan har stora 
kunskaper inom och en av projektledarna uttrycker det som att man gärna vill lära sig mera 
om sådant man redan kan. Däremot uppfattar projektledarna att all bibliotekspersonal, chefer, 
assistenter och bibliotekarier, behöver få tillfällen att mötas och samtala med varandra och 
andra aktörer för att synliggöra sig själva och sin yrkesroll. Någon uttrycker att det behövs en 
intern dialog kring bibliotekets funktion och att det skulle vara en fördel att förhålla sig mer 
vetenskapligt för att komma ifrån den vardagssituation som ofta gör att man inte har tid att 
reflektera och diskutera med andra kring frågor utöver det vardagliga arbetet. Genom att 
diskutera de här frågorna tycks det som om projektledarna uppfattar att bibliotekspersonalen 
skulle känna sig säkrare i sin yrkesroll som informationsspecialister. Någon menar att 
kompetensutveckling är ett led i projektens förankringsprocess. Dessutom menar en av 
projektledarna att den ”nya” syn på bibliotekets funktion som avses i och med projekten i 
samband med vuxnas lärande också behöver förankras utanför bibliotekets väggar. Men en 
projektledare uttrycker att ”personalen beskrivs alltid som duktig av andra än bibliotekarierna 
själva”. Det framkommer alltså att andra uppfattar biblioteken och bibliotekarierna som 
kompetenta, medan bibliotekarier, biblioteksassistenter, bibliotekschefer, projektledare och 
projektägare alla anser att personalen behöver mer kompetens för att kunna möta de 
vuxenstuderandes behov. 
 
 
4.6. Studiebibliotekariens vara och funktion 
 
Studiebibliotekarier har under de senaste åren börjat anställas på bibliotek runtom i Sverige, 
ofta i projektform och ofta på deltid. En fråga som diskuterats i projekten är om 
studiebibliotekarien ska vara en specialistfunktion, eller om alla i ett bibliotek behöver ha 
sådana kunskaper även om inte alla arbetar direkt med samordning och kontaktansvar 
gentemot utbildningsanordnarna. Idag arbetar vissa studiebibliotekarier i huvudsak praktiskt 
med t ex användarundervisning, medan andra har uppdraget att samordna service till 
studerande och inspirera och utbilda sina medarbetare. Här blir det intressant att analysera vad 
som egentligen avses med studiebibliotekarie. Vad gör man och vilka slags kompetenser 
behöver man ha? Utan att ha gjort någon enskild studie av detta kan vi konstatera att 
kunskaper som ofta nämns i sammanhanget är följande:  
 
- Kunskaper om utbildningen och den pedagogik som lärare använder i de skolor som de 
vuxenstuderande som besöker folkbiblioteket går i. 
- Kunskaper om hur man samarbetar med en variation av utbildningsanordnare och studerande. 
- Kunskaper om vuxnas lärande. 
- Kunskaper om de olika ämnen som de vuxna studerar inom. 
- Kunskaper om de redskap som kan användas för att söka fram information inom olika 
ämnesområden. 
- Kunskaper om hur referenssamtalet kan fungera som ett av de stödjande verktygen för de 
vuxenstuderande i lärandeprocessen och mot ökad informationskompetens. 
- Kunskaper om hur användarundervisning kan bedrivas för att i förväg eller helst i samband med 
studierna, ge de studerande de verktyg de kan komma att behöva i sina studier. 
- Kunskaper om informationskompetens eller frågor som berör hur människor tänker och känner kring 
samt hur de söker och använder information 
- Kunskaper om varierade metoder för att med utgångspunkt i den lärande och den kontext den lärande 
befinner sig i, skapa ökade förutsättningar för tillgänglighet av bibliotekets resurser samt på ett mer 
övergripande plan även tillgänglighet till information i andra sammanhang, t ex via Internet. 
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4.7. Användarperspektiv  
 
De vuxenstuderandes perspektiv, dvs. användarperspektivet, stod inte i projektens fokus i 
uttalad mening under det första året. Det första året ägnades i hög grad åt att hitta fokus, att 
diskutera prioriteringar och knyta kontakter etc. I delrapport 1 menade vi att detta hade med 
tid och perspektiv att göra. Det tar tid och det är en omställning att ta användarens perspektiv. 
Det kan också vara så att det förekom olika innebörder av begreppet och att man föreställde 
sig att de åtgärder man skulle tvingas vidta om man konsekvent arbetade utifrån ett 
användarperspektiv kunde upplevas som för tidskrävande, för dyra eller för svåra. En annan 
tanke som fördes fram i den första delrapporten var att man, som nämnts tidigare i texten, i 
många fall genom projektplanerna föreslagit lösningar innan man egentligen identifierat 
problemen.  
 
Med användarperspektiv menar vi här att användaren har en annan utgångspunkt än vad 
bibliotekspersonalen har och man ser därför på samma fenomen på olika sätt. För att kunna 
förstå användare och deras behov måste man därför kunna sätta sig in i användarens situation, 
därför behöver man kunna se med användaren, inte på användaren. På så sätt menar många 
forskare att bibliotekens miljöer och service kan utformas på ett för användaren mer 
ändamålsenligt sätt. Om man utgår ifrån användarens perspektiv istället för bibliotekariens 
eller bibliotekets, kan man kritiskt granska etablerade mönster och traditioner i 
biblioteksverksamheter och därigenom höja kvaliteten och utveckla arbetsmetoderna.  
 
Att ta ett användarperspektiv i det här fallet skulle kunna innebära att man själv gör eller tar 
del av andra användarstudier som utgår ifrån användarens informationsbehov och sätt att söka 
och använda information. Att ha tillgång till information har med både fysisk och intellektuell 
tillgång att göra och det har inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
identifierats en rad hinder för olika individers och gruppers användning av information. 
Utifrån ett användarperspektiv är användningen av biblioteket och dess resurser endast en 
liten del av en individs informationsvärld. Därför behöver man ta hänsyn till hur en användare 
eller potentiell användare använder information i olika sammanhang och därigenom skaffa sig 
kunskap om hur det kan skapas en ökad tillgång på information genom bibliotekets service. 
Att genom användarstudier analysera var problem kan finnas och vad som fungerar är en väg 
till ett användbart bibliotek. Att arbeta utifrån ett användarperspektiv innebär inte 
nödvändigtvis att man tillgodoser alla användares alla önskemål. Det kan innebära att man tar 
användarnas perspektiv och gör en professionell bedömning av hur verksamheten ska 
organiseras utifrån de ramfaktorer man har att ta hänsyn till i det enskilda fallet. Här finns en 
uppenbar paradox: dels ska varje studerande ses som en egen individ med egna förutsättningar 
och behov och mål, och dels behövs analyser av gruppen vuxenstuderande för att på så sätt 
bättre kunna tillgodose gruppens behov.  
 
I studier som gjorts kring gruppen vuxenstuderande har bland annat följande framkommit som 
en del av det som de studerande behöver för att framgångsrikt kunna genomföra sina studier: 
- Kvalificerad hjälp att på ett effektivt sätt kunna söka litteratur och information både via 

kataloger och sökredskap på Internet liksom på bibliotek.  
- Kurslitteratur och annan litteratur för studierna ska snabbt kunna köpas in eller fjärrlånas 

för de studerande som bor långt från studieorten. 
- Hjälp att formulera frågor till olika informationssystem, samt att utifrån dessa få 

handledning att komma vidare i sin lärandeprocess. 
- Studiemiljöer nära informationen och den hjälp den studerande behöver. 
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Även om gruppen vuxenstuderande inte längre ökar i lika hög takt som tidigare, ökar behovet 
av kvalificerad hjälp när det gäller att söka och bearbeta information för studier och för ett 
livslångt lärande. En annan aspekt är att folkbibliotekets övriga tjänster kan bli tydliga för nya 
grupper genom att de vuxenstuderande kommer i kontakt med biblioteken. Forskning visar att 
då individer genom studier börjar använda sitt folkbibliotek, börjar de även använda 
bibliotekens andra tjänster, t ex börjar många låna annan litteratur, exempelvis skönlitteratur 
eller litteratur till sina barn. Vad användarperspektiv egentligen betyder har diskuterats i 
projekten och frågan kommer att ytterligare behandlas i kommande rapporter. 
 
 
5. Analys av delprojekten år 2 
 
För att identifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla en verksamhet används en 
analysmodell inspirerad av SWOT-analys. Vi har samlat våra erfarenheter från dokument och 
intervjuer under projektens arbete år två, genom att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot i projekten. Nedan beskrivs styrkor i nuläget i den övre vänstra cirkeln, dvs. positiva 
erfarenheter. Svagheter i cirkeln bredvid, utgör negativa erfarenheter i nuläget. I nedre 
vänstra cirkeln hamnar de möjligheter vi ser inför framtiden och i den nedre högra cirkeln 
samlas de hot vi i dagsläget kan se inför projektens framtid. Rubrikerna i figuren nedan 
utvecklas i kommande text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Analys av projekten, efter styrkor (överst till vänster), svagheter (överst till 

höger), möjligheter (nederst till vänster) och hot (nederst till höger). 
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5.1. Styrkor 
 
Med hänvisning till figuren ovan, utvecklar vi här vår syn på projektens styrkor i nuläget. När 
vi skriver internt/externt menas i de flesta fall att internt avser inom bibliotekssfären, externt 
avser aktörer utanför bibliotekssfären.  
 

- Förändringsprocesser  
Förändringsprocesser är igångsatta av projektledarna i många olika sammanhang. Dels har 
diskussioner satts igång internt om yrkesroller, folkbibliotekets roll eller lärande, men även 
externt, t ex med utbildningsanordnare samt på politisk och praktisk nivå nationellt, regionalt 
och kommunalt genom projektens existens. Frågor om kompetensutveckling har blivit ett av 
resultaten av dessa diskussioner. Kompetensutveckling för bibliotekarier samt ibland för 
assistenter har genomförts i alla delprojekten. Ibland har informationssystemen, såsom t ex 
databaser fokuserats, ibland har fokus legat på metoder för folkbiblioteken att möta 
vuxenstuderande. Förändringsprocesser har alltså satts igång både internt och externt. Ett av 
resultaten med projekten är att frågor kring vuxnas lärande i både formell och informell 
mening har kommit upp till ytan och diskuterats av fler instanser. 
 

- Samverkan  
Extern samverkan har i och med projekten ökat lokalt, regionalt och nationellt. Nationellt och 
regionalt genom Kulturrådets samordnande konsulent, som genom olika nätverksbyggen varit 
med att iscensätta samverkan mellan myndigheter, organisationen och fungerat som en länk 
mellan olika personer som är intresserade av vuxnas lärande. Regionalt har samverkan ökat 
genom delprojektens existens. Exempelvis har möten ordnats mellan olika regionala 
företrädare i de olika delprojekten. Lokalt ökar samverkan, dels genom projektledarnas 
försorg, dels i en del fall genom projektägarnas försorg i de olika delprojekten. Förutom att 
nya kontaktytor skapas mellan individer och organisationer, prövas även nya arbetsformer 
mellan t ex bibliotek och lärcentra eller utbildningsanordnare.  
 
Intern samverkan sker också till följd av delprojekten. Ibland mellan filialer, mellan 
länsbibliotek och kommunbibliotek, ibland mellan personal inom samma bibliotek. Hur intern 
samverkan ökat som en följd av projektet kommer att studeras vidare. 
 

- Erfarenhetsutbyte 
Erfarenhetsutbytet har ökat som en följd av att förändringsprocesser igångsatts och att 
samverkan ökat. Internt, över t ex avdelningsgränser inom biblioteket, mellan bibliotek samt 
mellan  kommun- och länsbibliotek. Externt, ökar erfarenhetsutbytet kring frågor om vuxnas 
lärande med politiker och tjänstemän i kommunen samt utbildningsanordnare. 
 

- Kulturrådets samordnande roll  
Projektledarna i delprojekten uppfattar Kulturrådets samordnande roll genom 
bibliotekskonsulenten som mycket positiv. De menar att bibliotekskonsulentens roll främjat 
kontakter projektledarna emellan, vilket gjort att de haft möjlighet att lära av varandras 
erfarenheter samt att de kunnat ta del av samlad information på det nationella planet genom 
den information bibliotekskonsulenten lämnar kontinuerligt.  
 
5.2. Svagheter 
 
Här går vi över till att berätta om de svagheter som beskriver projekten idag. Rubrikerna 
sammanfaller ibland med rubrikerna för styrkor i projektet: 
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- Förändringsprocesser  

Det är svårt att inspirera till förändringsarbete samt att förändra arbetssätt, organisation, 
samarbetsmönster, förhållningssätt, vanor, attityder för en ensam projektledare. Projektägarna 
är på olika sätt delaktiga i projekten, men i princip är det projektledaren, som oftast kommer 
utifrån, uppgift att vara den som tar kontakt, inspirerar till nya arbetssätt och ett ifrågasättande 
av rutiner. Detta är ingen enkel uppgift eller roll att ha. I delprojekten konstaterar 
projektledarna att det är möjligt att inspirera till förändring men inte att förändra andra. Det 
måste var och en göra själv. I det här sammanhanget är det också viktigt att fundera över vad 
som behöver förändras och varför. I projekten talas parallellt om förändrade attityder till 
användare samt till yrkesrollen överhuvudtaget, till arbetssättet, till andra instanser i 
folkbibliotekens närhet. Förändringsprocesser kan också ses på olika sätt. Vad skapar 
egentligen varaktig förändring? Och vem kan avgöra vilken förändring som är bra eller dålig? 
I relation till vad? För övrigt kan förändring ske på ytan, men behöver nödvändigtvis inte 
förändra något i grunden eller bestå. Är igångsatta diskussioner om användargruppen och dess 
kontext förändring? Eller kan det leda till mer bestående förändring? Att utvärdera förändring 
och att särskilja vad som skulle skett utan projektens inflytande är en nästintill omöjlig 
uppgift. Men att resonera kring olika scenarier och att försöka bedöma vilka processer som 
satts igång och vilka resultat dessa kan leda till är möjligt och kommer att göras under 
kommande projektperiod.  
 
- Förankring  
 
Att förankra projektidén har varit problematiskt, både internt och externt. Det hör ihop med 
hur projekten kommit till. Läns- och kommunbibliotek uppmanades att skicka in en 
intresseanmälan till Kulturrådet. Därefter sållades sju projekt ut av Kulturrådet. De sju 
projekten fick sedan medel från Kulturrådet till projektledarlöner, ingenting annat. Det 
förutsattes att projektägarna skulle stå för övriga kostnader. I vissa av projekten hade 
länsbiblioteket skrivit och skickat in anmälan, ibland med bibliotekschefers stöd, ibland var 
de med i processen. I andra projekt sökte två eller flera bibliotekschefer tillsammans. Från det 
att intresseanmälningarna skickades in, till det att delprojekten fick pengar, rullade vardagen 
ute på biblioteken på. I en del fall startades verksamhetsutveckling inom andra områden under 
tiden. Det har legat på projektledarens ansvar att förankra projektets idé och att inspirera 
utförarna, dvs bibliotekarier och assistenter att börja uppmärksamma vuxenstuderande på ett 
nytt sätt samt att börja arbeta mer målmedvetet med den gruppen. Detta har visat sig vara 
svårt. 
 
- Ekonomi 
 
Projekten har som nämnts ovan, inga egna pengar, vilket skapar beroende av andras goda 
vilja. I fyra av delprojekten finns projektledaren hos länsbiblioteket, i två finns projektledaren 
hos kommunbiblioteken. Avsaknaden av egna projektmedel har gjort det svårt för 
projektledarna att arbeta och att skapa möjligheter till t ex inspirerande föreläsningar, 
studiebesök och annan kompetensutveckling för personalen, utförarna. De har i olika hög grad 
haft svårt att själva resa till möten osv. Möjligen är det enklare att få tillgång till sådana 
resurser om man hör till ett länsbibliotek. 
 
Ekonomin gör sig gällande på flera sätt. Internt på så sätt att många av kommunerna som är 
involverade i delprojekten får allt sämre ekonomi, vilket gör att biblioteken tvingas prioritera i 
sina verksamheter. Detta blir ett problem för personalen som i den mån man inte har klara 
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instruktioner från ledningen eller tydliga mål att arbeta utifrån (vilket är ovanligt), sätts olika 
verksamheter eller användargrupper emot varandra och detta skapar konflikter, mer eller 
mindre öppna. Externt handlar det också om att andra kommunala verksamheter tvingas göra 
mer verksamhet för mindre pengar, vilket betyder att det blir viktigare än någonsin att 
definiera olika aktörers ansvarsområden och uppgifter. Samtidigt kan det handla om 
konkurrens mellan medlen inom kommunen mellan t ex utbildningsanordnare, 
lärcentraverksamheter och bibliotek.  
 
5.3. Möjligheter 
 
Inför framtiden kan man skönja en rad möjligheter. Här återkommer en del av rubrikerna från 
analysens beskrivna styrkor och svagheter i nuläget.  
 

- Ökade omvärldskunskaper 
Vi ser att det finns stora möjligheter att omvärldskunskaperna bland inblandade aktörer 
fortsätter att öka i och med projekten (se avsnitten om både samverkan och erfarenhetsutbyten 
ovan). Kunskaper om omvärlden sker i och med samverkan i två riktningar. Dels får personal 
på kommun- och länsbibliotek ökade kunskaper om övriga institutioner i kommunen, 
regionen och nationellt som är intresserade av vuxna i lärande. Konferenser hålls där aktörer 
från flera olika instanser möts och utbyter erfarenheter och kunskaper. Dels får omvärlden 
kunskaper om bibliotekens verksamhet ifråga om resurser, aktiviteter och metoder gentemot 
olika användargrupper, i synnerhet vuxna i lärande.  
 
Genom det nationella uppdraget ökas också möjligheterna för bibliotekarier att ta del av 
politiska visioner och t ex styrdokument som rör vuxenstuderande. Det torde vara en 
självklarhet att ha sådana kunskaper men är det inte alltid. Bibliotekens personal har många 
användargrupper att ge service till och att kontinuerligt göra omvärldsanalyser lokalt, 
regionalt och nationellt är något som man måste hjälpas åt med. Det ryms inte i någons 
enskilda tjänst att bevaka alla områden kontinuerligt. Därför har också en del fokus i 
projekten lagts på tjänster motsvarande en studiebibliotekaries. Fördelarna kan tyckas 
uppenbara, men en av riskerna med att knyta kunskaper till en person, som dessutom ofta är 
projektanställd och därmed tidsbegränsad, är att det finns en risk att de inte görs till allmän 
kunskap bland hela personalen. Att öka kunskaperna på bredden och djupet är ett av målen 
med det ökade erfarenhetsutbytet. 
 

- Identifiera/revidera yrkesroller 
Projekten har skapat och fortsätter att skapa många intressanta sätt att identifiera och 
ifrågasätta professionen som bibliotekarie, (se ovan kring förändringsprocesser). Några av de 
saker som dykt upp som initierat vidare diskussioner är förstås mötet med ”nya” 
användargrupper, dvs vuxenstuderande (de är alltså inte nya, men i och med förändrad 
pedagogik och ökat antal studerande har de på folkbiblioteken uppmärksammats på ett nytt 
sätt). Det mötet gör att man som bibliotekarie möter andra typer av frågor i 
informationsdisken, man ställs inför funderingar kring servicenivåer och pedagogiska 
förhållningssätt. I och med samverkan och erfarenhetsutbyten tvingas man diskutera den egna 
rollen gentemot andras, t ex lärare och skolbibliotekariers olika roller. Det intressanta är att 
förhållningssätten verbaliseras, tyst kunskap lyfts fram och kan på så sätt användas i 
verksamhetsutvecklingen.  
 

- Identifiera behov av kompetensutveckling  
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Alla delprojekten har arbetat med kompetensutveckling i olika former. I fortsättningen av 
projektet kommer detta att fortsätta och det ska bli intressant att se om fokus kommer att 
lägga spå kompetensutveckling om användares behov och kontext, om användares interaktion 
med informationssystem eller om det blir informationssystemen i sig, t ex databaser, 
sökmaskiner, etc. 
 

- Ökat erfarenhetsutbyte  
Som skrivits ovan har ny kunskap skapats tillsammans mellan bibliotekspersonal samt mellan 
olika aktörer som på olika sätt är intresserade av vuxna i lärande. Detta erfarenhetsutbyte 
kommer sannolikt att fortsätta så länge projektledarna arbetar aktivt med att nå olika aktörer 
och skapa kompetensutveckling för bibliotekspersonalen. Det ökade erfarenhetsutbytet sker 
företrädesvis genom muntlig kommunikation mellan olika aktörer, men även genom att 
alltfler dokument som berör vuxnas lärande publiceras på webbplatsen (Vuxbib.nu) samt 
andra webbplatser relevanta för aktörer intresserade av användargruppen.   
 

- Bibliotekets roll  
Biblioteks roll liksom bibliotekariers yrkesroll diskuteras livligt i samband med projekten. Det 
gäller folkbiblioteks roll gentemot högskolebibliotek, gymnasiebibliotek och länsbibliotek, 
men också folkbiblioteks faktiska samt potentiella roll i frågor kring bildning och utbildning. 
Sannolikt kommer denna diskussion att fortsätta under projekttiden. Någon slutgiltig lösning 
förväntas inte kunna presenteras efter projekttidens slut. Snarare kanske att 
bibliotekspersonalens bilder av folkbiblioteks roll och sin egen yrkesroll lyfts upp och 
relateras till de styrdokument som presenterats från politiskt håll, nationellt och ibland även 
lokalt, i form av t ex biblioteksplaner. Här avses alltså bilden av folkbiblioteken som stöd för 
vuxna i lärande som komplement till utbildningsanordnarna. När omvärlden förändras eller 
bilder av omvärlden förändras, påverkas också bilden av folkbibliotekens roller liksom 
yrkesrollerna i biblioteket. Eller kan man vända på resonemanget, hur mycket kan 
folkbiblioteken och dess företrädare påverka omvärlden och/eller dess bilder av t ex 
folkbiblioteken och dess roller? 
 

- Utveckla organisationen  
Organisationsutveckling kan ske externt genom t ex att man organiserar verksamheter så att 
samverkan struktureras och blir en del av ordinarie verksamhet. Externt genom samverkan 
med olika utbildningsanordnare. Internt sker i projekten en del organisationsutveckling, 
genom att man funderar över olika ansvarsområden, olika sätt att bemöta vuxenstuderande, 
man skapar kanske läsrum, arbetsrum eller rum där bibliotekarier kan möta användare och 
arbeta mer pedagogiskt. Man kan också organisera samlingarna annorlunda eller utveckla 
webbplatser så att de bättre stöder vuxna i lärande.  
 

- Prioritering  
Företrädare för de politiska visionerna om att folkbiblioteket ska vara ett självklart stöd för 
vuxenstuderande anser att prioritering av den målgruppen både är önskvärt och en möjlighet. 
Företrädare för andra målgrupper eller verksamheter, kanske ser en prioritering av andra 
grupper mer som ett hot. Om delprojektens arbete med att fokusera målgruppen 
vuxenstuderande kommer att utgöra ett hot eller en möjlighet för bibliotekets verksamhet 
totalt sett är svårt att säga. Man kan också säga att folkbiblioteks roll som 
utbildningsanordnarnas förlängda arm kan innebära ett hot för folkbibliotekets roll som 
bildningsföreträdare och förespråkare för kultur. I och med att bibliotekslagen tar upp båda 
rollerna är det upp till kommunerna att hantera balansen. Det är rimligt att hävda att det kan 
bli samordningsvinster, samtidigt som det är lika rimligt att hävda att det möjligtvis kan bli så 
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att resurser tas från bildningsrollen, kulturrollen till utbildningsrollen, 
informationsförmedlarrollen. Många skulle nog påstå att detta redan skett på sina håll. Här 
hamnar frågor om bibliotekens respektive roller samt bibliotekariens profession i fokus. 
Frågan kommer att utvecklas i kommande rapporter. 

 
- Samverkan  
Samverkan mellan olika aktörer nämndes ovan som en av projektens styrkor, både att 
samverkan initierats internt och externt. Sannolikt kommer samverkan att öka i och med att 
nya nätverk och kontaktytor skapats under de två första projektåren. Samverkan kan innefatta 
olika saker. Dels avses samarbete mellan olika personer, professioner, arbetslag, 
personalgrupper för att nå ett gemensamt mål. Dels avses samordning av olika verksamheter 
där olika personer utgör drivkraften, men samordningen/samverkan är en del av strukturen, så 
att samverkan inte blir så personbunden som det annars är risk för. Att skapa samordning av 
olika funktioner i kommunen gällande vuxnas lärande är ett av delprojektens mål. Samverkan 
ska alltså inte bara ske på det individuella planet utan också strukturellt. 
  

- Nätverk   
Möjligheten är stor för att ytterligare nya nätverk kommer att skapas under kommande 
projektår. Dessutom kommer samarbetet i de olika nystartade nätverken mellan olika grupper 
sannolikt att utvecklas. Se ovan om samverkan. 
 

- Utmanande krav   
En möjlig utveckling av arbetet med delprojekten kan vara att olika aktörer kan komma att 
ställa mer utmanande krav på folkbiblioteken än tidigare. Även detta kan samtidigt ses som ett 
hot. En av delprojektens målgrupper har varit politiker. Denna grupp har ofta en mycket 
traditionell bild av folkbiblioteket än vad biblioteksaktörer själva har. Detta gäller även 
utbildningsanordnare och användargruppen vuxenstuderande. Aktörer från utbildningsfältet, 
rektorer, lärare etc, har ofta en förenklad bild av vad folkbiblioteket kan göra. Det råder en 
diskrepans här emellan bilden av vad folkbiblioteken kan vara och vad folkbiblioteken 
faktiskt är. Detta kan problematiseras ytterligare genom att folkbiblioteken är olika saker på 
olika orter och i olika kontexter. Verklighetens folkbibliotek är både olika varandra, samtidigt 
som de har många gemensamma drag. Bilden av vilka krav olika målgrupper kan ställa på 
sina folkbibliotek är förknippad med tidigare erfarenheter, som kanske sprungit ur 
urprungsfamiljens vanor, vanor under skoltiden, med erfarenheter som vuxen, som 
yrkesperson, som förälder, eller kanske med den bild som folkbiblioteken själva visar upp. 
Människors bilder av folkbiblioteken är fastare för dem som inte använder folkbibliotekens 
tjänster särskilt mycket, men mer föränderlig för dem som är aktiva användare av 
folkbiblioteket.  
 
5.4. Hot 
 
Faktorer som kan hota projektens framgång kan vara: 
 

- Ekonomi 
Se ovan om projektets svagheter.  
 

- Konkurrens 
Upplevelser, faktiska eller tänkta, kan hota projektens framgång. Dels internt mellan olika 
användargruppers företrädare, dels externt mellan olika kommunala verksamheter. 
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Konkurrens kan alltså hota medelstilldelningen i framtiden, dels hindra samverkan mellan t ex 
utbildningsanordnare och folkbibliotek.  
 

- Projektsvaghet   
Hot mot projektens framgång kan utgöras av faktorer som har med projektarbete att göra. 
Detta har berörts ovan under flera olika punkter, i samband med förändringsprocesser om 
bestående eller kortsiktiga förändringar, om projektidéns förankring både bland 
biblioteksaktörer och aktörer bland utbildningsanordnare, samverkansfrågor, dvs ifall nätverk 
eller andra arbetsgrupper nu sammanhållna genom projektledare kommer att försvinna i 
samband med projektens avslut.  
 

- Prioriteringar  
Att prioriteringar av gruppen vuxenstuderande kan hota andra användargrupper har berörts 
ovan. Samtid igt kan omvärldskunskaper såsom kunskaper om en viss användargrupps kontext 
samtidigt utmynna i intresse för olika användargruppers kontexter och dess betydelse för den 
verksamhet man bedriver.  
 

- Bibliotekets roll  
Om folkbibliotekens roll för mycket upplevs vara utbildningens förlängda arm skulle det 
möjligen kunna hota folkbibliotekets identitet folkbildare, frivillighet, lust, kulturinstitution, 
självstyrt lärande, osv, se ovan.  
 

- Rädsla för förändringar 
Detta hot har att göra med förändringsprocesser samt tankar om professionsutveckling. 
Kommer att belysas ytterligare i kommande rapport.  
 
5.5. Sammanfattning av analys under år 2 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att erfarenheter som vi dragit av arbetet i delprojekten hittills 
visat att: 

- En mängd förändringsprocesser är igångsatta.  
- Samverkan och erfarenhetsutbyte pågår i kommuner och regioner 
- Kunskaper om vuxenstuderande och lärande utvidgas på folkbiblioteken 
- Kunskaper om bibliotekens möjligheter delas av alltfler utanför biblioteken 
- Bibliotekens och bibliotekariers roller diskuteras av fler än aktörer på 
biblioteksfältet 
- Utveckling av organisationer både internt och externt, på individ och 
organisationsnivå 
- Diskussioner om mål och prioriteringar pågår 

 
Några av de frågor som utkristalliserar sig utifrån ovanstående analys är: Kommer aktörer 
runt biblioteken att ställa mer utmanande krav på folkbiblioteken och dess personal efter 
projekttidens slut? Kommer folkbibliotekens metoder för att möta användargruppen 
vuxenstuderande att förändras? Innebär arbetet i projekten att folkbibliotekens service till 
vuxenstuderande faktiskt ökar? Upplever i så fall användarna det? Detta är frågor som är 
svåra att mäta, men de kommer att belysas i kommande rapporter med exempel från de olika 
delprojekten.  
 
Det vi kan konstatera är att projekten initierar förändring inom flera områden genom att 
professionsfrågor diskuteras, genom att användares kontext lyfts fram, genom att 
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organisationen påverkas och genom att pedagogiska frågor relateras dels till de studerandes 
kontext, dels till biblioteks- och informationsvetenskapliga frågeställningar om 
informationssökning och lärande, vilket kan få till följd förändrade arbetssätt i 
folkbiblioteken. 
 
 
6. Avslutning 
 
Under hösten 2004 kommer nästa rapport av forskningsgruppen att sammanställas och den 
diskussion som förts ovan kommer att utvecklas och sättas i ett teoretiskt sammanhang. Vi 
kommer att studera Kulturrådsprojekten i deras helhet utifrån de fyra olika aspekterna 
profession, organisation, pedagogik och användarperspektiv. Utifrån de frågeställningar vi 
tagit upp i denna text kan man dra vissa slutsatser om vilken plats perspektiven haft i 
projektet. 
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