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According to The Librarian’s axiom, the library loans and visits 

will increase when unemployment rates rise. In this bachelor thesis 

we want to investigate if the axiom was applicable in Sweden and 

Finland during the years 2008 until 2016. If we can find that The  

Librarian’s axiom can be confirmed, the libraries in Sweden and 

Finland can have stronger arguments against budget cuts and can 

prepare for increases in library usage. Furthermore no major studies 

on this topic have been executed in Scandinavia. The purpose of 

this study is to test a hypothesis, namely whether there is a 

connection between the economic situation and the library usage in 

Sweden and Finland. We also want to study the similarities and 
differences between the countries and try to explain them.  

We gathered our empirical data by using and analyzing official 

statistics from several databases. The variables we examined are 

physical library visits, loans of paper books, unemployment rates 

and Gini-coefficient. Our findings are presented in figures which 

are further analyzed with help of cross tabulations and correlation 

measures. The results of our study show that there is no strong 

connection between the library usage and the economic situation in 

neither Sweden nor Finland. There were little differences between 

the countries. The connections in Finland were a little bit stronger, 

but still not strong enough to confirm the axiom. To further explain 

our findings, there is a need for more research on this topic.  
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1. Inledning  
  

Biblioteksanvändningen ser annorlunda ut i olika länder, samt ändras över tid. Vissa år ökar 

biblioteksanvändningen och vissa år minskar den. Vad detta kan bero på eller vilka faktorer 

som påverkar biblioteksanvändningen kan vara svårt att förklara. Enligt professor Stephen 

James (1986) vid universitetet i Atlanta, har det diskuterats i över hundra år om att det finns 

ett samband mellan biblioteksanvändningen och ekonomin, som han benämner The 

Librarian’s axiom. År 1880 var ett av de första åren där axiomet diskuterades, då ett 

bibliotek i Chicago skrev en rapport om att biblioteksanvändningen minskade och 

personalen ansåg att anledningen till detta var en bättre ekonomi i landet. Tio år senare 

försämrades ekonomin och statistik visade på att biblioteksanvändningen steg i Chicago. 

Den amerikanska biblioteksforskaren Bernard Berelson skrev i en rapport i slutet av 1940-

talet att bibliotek används i mindre utsträckning när ett land befinner sig i goda ekonomiska 

tider än när det befinner sig i ekonomiska problem. En annan person som James (1986) 

framhäver är Dan Kildee, som var en amerikansk politiker. Kildee har i början av 1980-talet 

sagt att det är sant att fler använder biblioteken när ekonomin är dålig. Dessutom utförde 

två brittiska forskare Warr och Payne en kvantitativ studie under 1983, där de i motsats till 

tidigare forskning kom fram till att brittiska medelklassmän använde biblioteken i större 

utsträckning under tiden de var arbetslösa.    

  

Då det har diskuterats och skrivits om The Librarian’s axiom i över hundra år, genomförde 

James (1986) en egen kvantitativ undersökning för att se om axiomet kunde styrkas eller 

inte i USA. Han undersökte data ifrån 20 bibliotek från 15 olika delstater mellan åren 1960 

och 1979. Det fanns flera anledningar till att han valde just de åren. Till exempel ansåg han 

att åren var tämligen aktuella och att en 20 års period var tillräckligt för att möjligtvis kunna 

se trender i delstaternas ekonomi och biblioteksanvändning. Dock var en av de största 

anledningar att USA i den tidsperioden befann sig under stora ekonomiska problem. De 

variabler James (1986) valde att undersöka när det gällde ekonomi var arbetslöshet, den 

lokala inflationstakten, vilket innebär hur mycket konsumentprisen har ökat under det 

senaste året, samt ”Discomfort index”, vilket han förklarar som summan av arbetslösheten 

och inflationstakten. För att kunna se om det fanns ett samband mellan ekonomin och 

biblioteksanvändningen valde artikelförfattaren att undersöka hur många böcker som 

lånades per invånare, antal lånekort samt antal nyregistrerade användare per år.  

    

Det James (1986) kom fram till var att det överlag inte fanns något samband mellan 

ekonomin och biblioteksanvändningen i USA, då sambandsmåtten som han räknade ut och 

korrelationsanalysen visade för låga resultat, vilket betydde att det saknades ett samband. 

På grund av hans resultat funderade han över hur det ändå kunde komma sig att det har 

skrivits och diskuterats om The Librarian’s axiom i över hundra år. Han kom fram till två 

möjliga förklaringar. Den första var att människor och bibliotekspersonalen fick 

upplevelsen att den försämrade ekonomiska situationen i USA orsakade att fler använde sig 

av biblioteken, men att det var andra externa faktorer som påverkade 

biblioteksanvändningen. En annan förklaring James (1986) diskuterade var att samhället 

hade förändrats tämligen mycket, vilket gjorde att biblioteken fick en annan roll i samhället.  

 

Stephen James (1986) uppmanade till vidare forskning, men ett tämligen begränsat antal 

liknande studier har gjorts för att undersöka axiomet i andra tidsperioder eller i andra 

länder. Den forskning vi har hittat och använder oss av i uppsatsen kring axiomet rörde 

USA, England och Sydafrika och resultaten skiljde sig åt. Vi har därför valt att genomföra 
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en liknande undersökning som James har gjort, men på Sverige och Finland. Att undersöka 

huruvida axiomet kan styrkas eller inte kan vara intressant ur olika aspekter. För det första 

bidrar den här kandidatuppsatsen till ytterligare forskning om The Librarian’s axiom. Vår 

uppsats kan nämligen bidra till att undersöka om axiomet kan styrkas eller inte i Sverige 

och Finland. Dessutom går det med hjälp av axiomet att få svar på frågan om ekonomin och 

biblioteksanvändningen hänger samman i Sverige och i Finland, eller om det är andra 

faktorer som avgör om och när biblioteksanvändningen stiger eller minskar. 

  

Enligt nyhetssajten Europaportalen (2018), vilket ägs av en förening med likadant namn, 

vars medlemsorganisationer representerar löntagare samt arbetsgivare på den svenska 

arbetsmarknaden, såsom Unionen, Akademikerförbundet SSR och DIK, var år 2008 

startskottet för en omfattande finanskris i stora delar av världen. Både den svenska och den 

finska ekonomin har varit ostabil under och efter den ekonomiska krisen. I Sveriges fall 

minskade bruttonationalprodukten (BNP) år 2009 med 2,5 procentenheter (Ekonomifakta, 

2018). Sedan dess har ekonomin succesivt förbättrats. Finland drabbades hårdare än Sverige 

av krisen då landets BNP minskade med ungefär 8 procentenheter under samma år 

(Statistikcentralen, 2017). Dessutom har det tagit tio år för landet att återhämta sig (Patrik 

Schauman, 2018). Under samma tid som den ekonomiska krisen härjade i världen, ändrades 

samhället även på grund av en annan faktor, nämligen tekniken och internet. Allt fler 

tekniska apparater, såsom mobiltelefoner och surfplattor tillverkades och sociala medier 

spreds fort runt hela världen. Eftersom bibliotekens roll påverkas av samhället undrar vi 

vilken eller vilka faktorer påverkar biblioteksanvändningen. Enligt en artikel från SVT 

Nyheter av Jenny Lagerstedt (2018) arbetar bibliotekarier nuförtiden mer med IT frågor, 

exempelvis med att hjälpa människor med bankärenden på nätet eller e-legitimation. Vi 

undrar därför om den ekonomiska krisen påverkat Sveriges och Finlands 

biblioteksanvändning eller om det finns andra faktorer som påverkar den, såsom dagens 

teknik. Kan The Librarian’s axiom styrkas eller inte i Sveriges och Finland? 

   

 

1.1 Problemformulering  

  

Som tidigare nämnt har vi inte kunnat hitta studier som undersökte axiomet i några av de 

skandinaviska länderna. Vi avser därför att vara en av de första att testa hypotesen och 

undersöka om det finns något samband mellan den ekonomiska situationen i Sverige och 

Finland och biblioteksanvändningen.  

Trots att Sverige och Finland är grannländer och delvis talar samma språk, verkar det skilja 

sig tämligen mycket åt när det kommer till ländernas ekonomi och biblioteksanvändning. 

Några år efter den senaste ekonomiska krisen ökade Sveriges ekonomi igen. Däremot visar 

statistik från Kungliga biblioteket (2017) att antal lån och biblioteksbesök har gått ner i 

Sverige under de senaste åren. Kan den minskade biblioteksanvändningen vara en följd av 

en ökad ekonomi? 

 

När det gäller Finland har de drabbats hårdare av krisen än Sverige, samt har de en relativ 

hög andel arbetslösa jämfört med andra europeiska länder. Biblioteken i Finland däremot 

beskrivs av Vakkari, Aabø, Audunson, Huysmans och Oomes (2014) som en av de ledande 

i Europa, samt har relativt många användare jämfört med andra europeiska länder. Kan den 

ekonomiska situationen i Finland haft en påverkan på biblioteksanvändningen?  
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Till sist är vi även nyfikna på att jämföra Sverige och Finland. Finns det några skillnader 

eller likheter mellan länderna? 

 

 

1.2 Syfte  

  

Syftet med vår studie är att testa en hypotes, nämligen huruvida den ekonomiska situationen 

i ett land, i det här fallet Sverige och Finland har något samband med 

biblioteksanvändningen.   

   

  

1.3 Forskningsfrågor   
  
• Hur ser sambandet ut mellan Sveriges ekonomiska situation och 

biblioteksanvändningen?   

• Hur ser sambandet ut mellan Finlands ekonomiska situation och 

biblioteksanvändningen?   

• Vilka eventuella skillnader och likheter finns det mellan länderna och vad 

kan det bero på?   
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2. Tidigare forskning och bakgrund  
  

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrundsinformation om våra valda länder samt 

redogöra för den tidigare forskning vi har använt oss av. I bakgrundsavsnittet kommer vi 

översiktligt att beskriva hur länderna är uppbyggda och hur de påverkades av den 

ekonomiska krisen. Dessutom kommer vi att beskriva hur ländernas biblioteksanvändning 

såg ut under de åren vi valde att undersöka, samt förklara hur bibliotekslagarna ser ut. När 

det gäller tidigare forskning kommer vi på ett uttömmande sätt redogöra för hur andra har 

undersökt axiomet och vilka resultat de fick samt dess betydelse. Utöver detta kommer vi 

att försöka beskriva hur biblioteksanvändningen såg ut i de länder där axiomet har prövats, 

eftersom hur biblioteken används i vardagen kan ha påverkat det resultat som de fick. 

Slutligen kommer vi avsluta kapitlet med en sammanfattning för att betona det viktigaste 

inom vårt ämne och därmed hjälpa våra läsare att förstå axiomet och dess innebörd.   

  

2.1 Sverige  
  

2.1.1 Bakgrund   

  

Sverige är ett land beläget i Norden, Europa. Enligt ”Befolkningsstatistik” hämtad från 

Statistiska Centralbyrån (2018) är invånarantalet strax över 10 miljoner och det bor 25 

personer per kvadratkilometer. I landets huvudstad Stockholm bor det ungefär 1,4 miljoner 

människor. Sveriges area är 447 435 kvadratkilometer vilket gör landet till det femte största 

i Europa sett till ytan. Sveriges Kommuner och Landsting (2017) beskriver i texten Fakta 

om kommuner, landsting och regioner att landet består av 290 kommuner och 20 landsting.   
  

2.1.2 Sverige under den ekonomiska krisen   

  

Enligt SCB (u.å.) hade Sverige en god ekonomi åren innan den ekonomiska kris som tog 

fart 2008. Det var högkonjunktur och många företag var i stort behov av att anställa 

människor. Antalet arbetslösa låg på lite över 6 procent men 2008 hade den siffran stigit till 

8 procent. Ett år senare hade arbetslösheten stigit ytterligare till 8,5 procent. Mellan år 2010 

och 2011 minskade antalet arbetslösa till återigen 8 procent. År 2016 låg siffran på 6,9 

procent. Som tidigare nämnt sjönk BNP per capita i Sverige med 2,5 procentenheter år 

2009 och landet hamnade i en lågkonjunktur (Ekonomifakta, 2018). Åren därefter ökade 

BNP succesivt igen och år 2014 började Sverige att ta sig ur lågkonjunkturen.  
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2.1.3 Bibliotekslag Sverige   

  

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla svenska kommuner ha ett folkbibliotek och 

dessa ska vara offentligt finansierade. Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteken. 

Vidare beskriver Bibliotekslagen (SFS 2013:801) att biblioteken ska bidra till samhällets 

utveckling och verka för förmedling av kunskap. Lagen beskriver även att biblioteken ska 

prioritera vissa grupper i samhället, såsom personer med funktionsnedsättningar och de 

nationella minoriteterna. Biblioteken ska även erbjuda litteratur på lättläst svenska för de 

som har ett annat modersmål än svenska.  

  

2.1.4 Biblioteksanvändning Sverige   

  

Cecilia Ranemo (2017) belyser i blogginlägget ”Finland – Sverige 1-0” att 26 procent av 

den svenska befolkningen är aktiva folkbiblioteksanvändare. Det genomsnittliga antalet 

fysiska lån är ungefär sex stycken per invånare och år. De fysiska bestånden på de svenska 

folkbiblioteken består av 3,6 medier per invånare och det köps in fysiska medier för 38 

kronor per invånare. Genomsnittet för antal heltidsanställda per serviceställe är 4,3 till 

antalet.   

 

Svensk biblioteksförening (2011) belyser i rapporten ”Olika syn på saken -  

Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal” att de tydligt kan se vad 

besökarna använder biblioteken till. De aktiviteter som flest ägnar sig åt är låna skön- och 

facklitteratur, rådfråga en bibliotekarie, läsa tidskrifter/dagstidningar samt låna 

barnlitteratur. Rapporten betonar även att olika grupper av besökarna använder biblioteken 

på olika sätt. Unga människor besöker biblioteket för att studera, låna och läsa böcker på 

andra språk och för att använda internet. Besökare som är i åldrarna mellan 30 och 49 är 

den grupp som lånar flest barnböcker medan besökare i åldersgruppen 50 till 64 år främst 

lånar musik, filmer och ljudböcker. Den äldsta användargruppen, de som är mellan 65 och 

85 år är den grupp som främst lånar och läser dagstidningar och tidskrifter samt umgås med 

bekanta och vänner på biblioteket. Svensk biblioteksförening (2011) beskriver även att de 

kan se att användningen har gått ner under de senaste åren men att det inte är någon speciell 

grupp som utmärker sig utan att samtliga användargrupper använder biblioteken i mindre 

utsträckning än tidigare. Anledningarna till att en minskning har skett kan vara många. De 

betonar att en möjlig anledning är att en besökare kan använda sig av biblioteken i perioder, 

det vill säga att de använder biblioteken under några år för att sedan bli en icke-användare 

och för att sedan återigen börja använda sig av bibliotekens utbud och tjänster.  

  

Lars Höglund (2012, s. 285) framhäver i kapitlet ”Svenskarna och folkbiblioteken på 2000-

talet” att tekniken och det ständigt förändrande samhället påverkar biblioteken eftersom den 

gör att biblioteken får anpassa sin verksamhet för att kunna erbjuda sina användare aktuella 

och nya tjänster och medier. Hur biblioteken används samt vilka roller de har kan ändras 

och därför blir detta en utmaning inför framtiden. I kapitlet ”Biblioteksvanor och attityder”, 

ur rapporten Vägskäl betonar Lars Höglund (2013, s. 349 -351) att förtroendet för 

biblioteken är fortsatt högt bland de svenska medborgarna, trots att bibliotekens användning 

och lån går ner. Låna böcker och läsa tidningar och tidskrifter är de mest förekommande 

aktiviteterna på biblioteken. Att använda bibliotekets internet samt att nyttja biblioteken 

som studieplats är de aktiviteter som minst antal besökare använder sig av.    
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Lars Höglund och Eva Wahlström (2015) belyser i en rapport att folkbiblioteken i Sverige 

kan bidra med andra aktiviteter och ha andra funktioner än bara läsning och litteratur. 

Biblioteken kan bland annat verka som en plats där allmänheten kan få tillgång till en rad 

digitala tjänster, såsom användning av databaser och e-böcker. Det kan även vara en plats 

där besökarna använder biblioteken till att studera och mötas vilket är i linje med vad 

Bibliotekslagen beskriver. Höglund och Wahlström (2015) framhäver att ett 

biblioteksbesök inte behöver innefatta boklån av något slag utan kan även vara ett besök där 

användaren använder biblioteket till att studera, läsa tidningar och tidskrifter samt få tips 

om hur de kan använda bibliotekets tjänster och utbud. De betonar även att biblioteken är 

en instans i samhället som många medborgare har stort förtroende för och att det anses att 

biblioteken är en plats där god service är i fokus. Detta har inte bara legat på samma nivå 

under de senaste åren utan har stärkts. Fler besökare använder fler av de tjänster som 

erbjuds, inte endast fysiska aktiviteter utan även digitala. I rapporten framkommer det också 

att ungefär 60 procent av de aktiviteter som anordnas på biblioteken är riktade mot barn 

men att det även finns en rad aktiviteter som är riktade gentemot vuxna. Exempel på sådana 

aktiviteter kan vara författarbesök och läsecirklar.  

 

Katarina Michnik (2018) betonar i sin avhandling att allmänheten efterfrågar traditionella 

biblioteksverksamheter och att dessa används i en mycket stor utsträckning. Med 

traditionella verksamheter menas utlån av böcker. Men med detta sagt så har inte besökarna 

någonting emot att verksamheterna förändras men att dessa förändringar måste ske i lagom 

stora doser, det vill säga att användarna ska kunna känna igen sig när de besöker sitt lokala 

bibliotek. Michnik (2018) menar på att dessa nya tjänster ska kunna vara en förlängning av 

den tidigare verksamheten, att dessa ska kunna fogas samman. En risk är att om biblioteken 

erbjuder nya tjänster som inte direkt har någonting med den befintliga verksamheten att 

göra, kan det istället ha en motsatt effekt nämligen att biblioteken plötsligt inte känner igen 

sin egen verksamhet. Ett exempel på detta kan vara om ett bibliotek börjar att använda sina 

lokaler som medborgarkontor.  

  

 

2.2 Finland  
  

2.2.1 Bakgrund Finland   

  

Finland är till ytan Europas sjätte största land med 5,5 miljoner invånare och en 

befolkningstäthet på 17 invånare per kvadratkilometer. Huvudstaden heter Helsingfors där 

ungefär 1,1 miljoner av befolkningen bor. Landet är till 75 procent täckt av skog, vilket gör 

de till det mest skogstäta landet i Europa. Finland är medlem i EU och har Euro som valuta. 

Landet består av 311 kommuner vilka är indelade i 18 landskap, 19 om det inkluderas 

Åland (Finlands ambassad Stockholm, 2016). 
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2.2.2 Finland under den ekonomiska krisen   

  

Enligt rapporten En jämförelse av svensk och finsk konkurrenskraft efter finanskrisen av  

Konjunkturinstitutet (2012) har Finland och Sverige en liknande branschstruktur, men 

Finland har inte återhämtat sig lika starkt som Sverige efter den ekonomiska krisen. En 

anledning till detta kan vara att den Finska informations-och kommunikations-teknik 

sektorn drabbades hårt, bland annat på grund av Nokias avveckling. SVT Nyheter (2015) 

belyser i nyhetsartikeln ”Finland: krispaketet blev en chock” att under 2009 minskade BNP 

med 8,5 procent och att landet sedan dess har haft svårigheter att återhämta sig. För att 

hjälpa landets ekonomi, kom regeringen med ett förslag på krispaket, som skulle generera 

cirka 110,000 nya jobb, men idag har Finland fortfarande en relativ hög arbetslöshet jämfört 

med andra europeiska länder.   

  

 

2.2.3 Bibliotekslag Finland   

  

I slutet av 2016 kom en ny bibliotekslag i Finland, Lag om allmänna bibliotek (1492/2016). 

Allmänna bibliotek ska vara till för alla befolkningsgrupper och kommunen är ansvarig för 

dem. Kommunerna kan antingen ordna biblioteksverksamheten själva eller i samarbete med 

andra kommuner. I lagen nämns bland annat vilka uppgifter allmänna biblioteken har. De 

ska erbjuda tillgång till information, material samt kulturellt innehåll, främja litteratur och 

läsning, tillhandahålla olika informationstjänster samt stödja och handleda användarna för 

att bidra till att läskunnigheten blir mångsidig. Dessutom ska bibliotekens samlingar vara 

tidsenliga och mångsidiga, de ska främja kulturella och samhälleliga dialoger och erbjuda 

lokaler för exempelvis medborgarverksamhet, fritidsintressen, lärande och arbete. Att låna, 

reservera och att använda bibliotekens material ska vara avgiftsfritt enligt lagen 

(1492/2016).  

I lagen (1492/2016) beskrivs även vilka skyldigheter användarna har på biblioteken och att 

kommuner kan godkänna användningsregler, för att öka tryggheten, trivseln och ordningen 

på biblioteken. Användarna ska på ett varsamt sätt hantera bibliotekens material, samt 

uppträda korrekt i bibliotekens lokaler. Om verksamheten blir störd eller om säkerheten är 

äventyrad, tillämpas ordningslagen (612/2003) som framhäver ordningsbot som straff. 

Bibliotekslagen (1492/2016) beskriver även att användarna kan få ett låneförbud eller 

förbud att använda biblioteken. Om användarna inte har lämnat tillbaka material inom den 

tidsfrist som nämns i användningsreglerna eller inte har betalat avgifterna för försenat 

inlämnat material, kan de få ett låneförbud, som upphör efter att användaren har betalat 

eller lämnat tillbaka materialen. Om en besökare flera gånger har stört bibliotekens 

verksamhet, skadat bibliotekens egendom eller äventyrat säkerheten på biblioteken kan de 

få ett användningsförbud under maximalt 30 dagar.   
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2.2.4 Biblioteksanvändning Finland   

  

Statistik från senaste åren visar på att biblioteksanvändningen i Finland både har minskat 

och ökat (Biblioteken.fi, u.å.). År 2008 var 2,1 miljoner invånare låntagare hos 

folkbiblioteken i Finland. Under samtliga år som vi undersökte minskade antalet låntagare, 

förutom mellan åren 2010 och 2011 då det ökade något. Under 2016 var färre än 2 miljoner 

människor låntagare. När det kommer till fysiska biblioteksbesök går det att se en liknande 

trend. Samtliga år visar en minskning, förutom mellan åren 2010 och 2012 då besöksantalen 

ökade med en liten del. Under 2008 gjordes cirka 55,6 miljoner fysiska biblioteksbesök och 

under 2016 låg siffran på ungefär 49 miljoner. Besök på bibliotekens hemsidor visar en 

annorlunda trend än fysiska besök. Icke- fysiska besök ökade tämligen kraftigt från 2008 

till och med 2011. Från och med 2012 minskade de icke-fysiska besöken fram till år 2015 

och statistiken visar på en liten ökning under 2016. År 2008 gjordes nästan 46 miljoner 

biblioteksbesök på webben. Under 2016 låg siffran på cirka 42 miljoner.  

Lån av fysiska böcker har gått ner under samtliga år förutom 2011. Under 2008 lånades det 

nästan 72 miljoner fysiska böcker. Siffran minskades till cirka 67,5 miljoner lån år 2016. 

Det som ökade däremot var lån av e-böcker. Statistiken kring e-böcker börjades dock först 

att mätas år 2014. Det som bland annat redovisades i statistiken var hur många gånger e- 

böcker användes eller laddades ned. Lån av e-böcker ökade under samtliga tre år, från cirka 

150,000 år 2014 till cirka 400,000 år 2016.  

Lån av DVD och Blu-ray filmer ökades fram till 2011. Därefter minskade antalet. År 2008 

lånades cirka 6,4 miljoner DVD- och Blu-ray filmer. Under 2016 lånades det cirka 6,8 

miljoner filmer. Utlåning av CD-skivor har däremot minskat stadigt under åren. Under 2008 

lånades det cirka 430,000 CD-skivor och antalet lån har minskat till ungefär 100,000 under 

2016.  

Från och med 2012 börjades det att mätas hur många användarutbildningar som anordnades 

på de finska folkbiblioteken. De första två åren minskade antalet utbildningar tämligen 

mycket och därefter ökade antalet något igen. År 2012 anordnades det ungefär 210,000 

användarutbildningar och 2016 låg siffran på ungefär 28,500. Antalet deltagare minskade 

kraftigt år 2013, men ökade igen från och med 2014. Under 2012 deltog cirka 410,000 

personer i användarutbildningar och år 2016 var siffran nästan oförändrad.   

Ranemo (2017) betonar att Finland satsar mer på folkbiblioteken än vad de gör i Sverige 

samt att biblioteken används mer. 36 procent av den finska befolkningen är aktiva 

biblioteksanvändare. I genomsnitt görs det 16 fysiska lån per invånare och år. Biblioteken 

köper in för 64 kronor per invånare och det finns 6,5 fysiska medier per person. I Finland 

finns det 5,4 heltidsanställda per serviceställe.   

I en rapport skriven av forskarna Sami Serola och Pertti Vakkari (2011) beskrivs 

biblioteksanvändningen i Finland. Enligt undersökningen besökte nästan hälften av den 

finländska befolkningen biblioteken minst en gång i månaden. Kvinnor besöker biblioteken 

i större utsträckning än män. Serola och Vakkari (2011) kom även fram till att utbildning 

spelar en roll i hur ofta människor besöker biblioteken. Personer med en högre utbildning 

besöker biblioteken oftare än personer med lägre utbildning. 
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Vilka aktiviteter användarna ägnar sig åt på biblioteken undersöktes också i rapporten 

(Serola och Vakkari, 2011). Den aktivitet som den finska befolkningen ägnar sig mest åt är 

att låna böcker. 39 procent av de som svarade på undersökningen lånar böcker minst en 

gång per månad och samma procentantal lånar några gånger per år. Att läsa tidningar och 

tidskrifter är den aktivitet som görs näst mest på biblioteken i Finland. 17 procent läser 

tidningar och tidskrifter minst en gång per månad och 38 procent läser dem några gånger 

per år. Andra aktiviteter som den finska befolkningen ägnar sig tämligen mycket åt på 

biblioteken är att använda bibliotekens onlinetjänster samt rådfråga bibliotekarier. Att låna 

film, spel och musik görs i mindre utsträckning, nämligen cirka 60 procent av befolkningen 

ägnar sig inte alls åt de aktiviteterna. De aktiviteter som görs allra minst på biblioteken i 

Finland är att läsa böcker i bibliotekslokalen och att använda bibliotekens internet. Cirka 70 

procent av befolkningen ägnar sig inte alls åt dessa två aktiviteter. Författarna förklarade att 

få personer över 65 år använder bibliotekens internet och det kan vara en förklaring till 

varför siffran var så hög jämfört med de andra aktiviteterna.  

Serola och Vakkari (2011) undersökte även i vilka syften människor använder biblioteken. 

Rekreation och fritid var den största anledningen till att människor använder sig av 

biblioteken. Studierelaterade syfte var näst störst. Att använda biblioteken i arbetsrelaterade 

syften var den aktivitet som minst antal personer i Finland ägnade sig åt. Serola och 

Vakkari (2011) konstaterade att det fanns stora skillnader mellan olika åldersgrupper när det 

kom till arbetsrelaterade syften. Den åldersgrupp som nästan enbart använde biblioteken i 

detta avseende var människor mellan 25 och 34 år.  

Eftersom biblioteksanvändningen minskade överlag i Finland, ställde Serola och Vakkari 

(2011) frågan om internet kunde vara anledningen till att färre besökte biblioteken och om 

bibliotekens betydelse har minskat i samhället. De svar de fick i undersökningen var att 62 

procent ansåg att internet inte har påverkat biblioteken, medan 19 procent svarade att 

bibliotekens betydelse har minskat på grund av internet. Då Serola och Vakkaris (2011) 

undersökning gjordes 2011 och teknologin har utvecklats snabbt under de senaste åren får 

vi ha i åtanke att det kan se annorlunda ut idag.   

  

2.3 Tidigare forskning  
  

I det här stycket kommer vi att redogöra för den tidigare forskning vi har valt att använda 

oss av. Vi kommer kortfattat att redogöra för hur forskarna har gått tillväga när de 

genomförde sina studier och vilka resultat de fick. Dock kommer vi inte att redogöra för 

Stephen James studie, eftersom den är redan är beskriven på ett ingående sätt i inledningen. 

Dessutom beskriver vi hur biblioteksanvändningen ser ut i de länder där studierna har 

genomförts och till slut kommer vi att sammanfatta det vi tar med oss i uppsatsen.  

  

2.3.1 Axiomet och biblioteksanvändningen i USA  

  

Lara Skelly, Christine Stilwell och Peter Underwood (2015) undersöker i sin artikel om det 

fanns ett samband mellan ekonomi och biblioteksanvändningen i USA. Artikelförfattarna 

betonar att det finns kvalitativa studier som visar på att det finns ett samband mellan ett 

lands ekonomi och biblioteksanvändningen, men att få kvantitativa studier har genomförts. 
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De anser att det är av betydelse att fler kvantitativa studier görs eftersom det kan leda till att 

bibliotekens position stärks, då beslutsfattare får underlag till en eventuellt ökad budget. 

Skelly, Stilwell och Underwood (2015) valde att undersöka statistik från samtliga delstater i 

USA under år 2009, för att se om de kunde hitta ett samband mellan ekonomi och 

biblioteksanvändningen. De variabler som de valde att undersöka när det kom till ekonomi 

var BNP, arbetslöshet, utbildning, hälsa samt sparande. Fysiska biblioteksbesök, rådfråga en 

bibliotekarie, cirkulation, aktiviteter för barn och vuxna samt tillgång till datorer var de 

variabler de valde att undersöka när det kom till biblioteksanvändningen. Resultatet av 

deras studie visade att det överlag finns ett samband mellan ekonomin och 

biblioteksanvändningen i USA, då de flesta sambandmått visade tillräckligt höga siffror. 

Det starkaste sambandet hittades mellan biblioteksanvändningen och arbetslösheten. 

Däremot var sambandet mellan BNP och biblioteksanvändningen inte starkt, men 

artikelförfattarna förklarade att anledningen till detta kunde vara att de hade begränsat med 

statistik för att genomföra en tillräckligt grundligt analys av den datan.  

 

Christine Rooney-Browne (2009) undersökte statistik samt rapporter och artiklar för att 

kunna förklara hur den senaste ekonomiska krisen påverkade folkbiblioteksverksamheter i 

USA och England. Dessutom försökte hon beskriva bibliotekens roll i ett samhälle med 

ekonomiska svårigheter. Resultaten av hennes studie visade att biblioteksanvändningen 

ökade tämligen kraftigt. Exempel på detta var att fysiska biblioteksbesök ökade med 7,5 

procent och lån av medier steg med 11,2 procent. Även användningen av bibliotekens 

datorer ökade med 13,8 procent. En stor anledning till en ökad biblioteksanvändning var 

arbetsrelaterade aktiviteter, som efterfrågades av besökarna.   

 

Rooney-Browne (2009) framhäver att vi idag lever i ett informationssamhälle som bidrar till 

att medborgarna dygnet runt vill och behöver ha tillgång till information. Biblioteken är en 

av de få instanser som erbjuder detta gratis oberoende av kön, ålder och social status. Det 

gör att medborgarna vänder sig till biblioteken för att tillfredsställa sina informationsbehov 

samt de gratis tjänster biblioteken har att erbjuda. Enligt Rooney-Browne (2009) används 

biblioteken mer under en ekonomisk kris, eftersom människor oftast har mindre pengar över 

till nöje och kultur. Som vi tidigare har nämnt är det gratis att låna och personer i 

ekonomiska svårigheter kan spara pengar genom att låna från biblioteken istället för att 

köpa exempelvis böcker, tidskrifter och filmer. En annan anledning till den ökade 

biblioteksanvändningen är enligt Rooney-Browne (2009) de workshops och utbildningar 

som erbjuds på folkbiblioteken. Människor behöver hjälp med att komma tillbaka in i 

arbetslivet och biblioteken upplevde en ökad efterfrågan när det kommer till att erbjuda 

jobbrelaterade aktiviteter, såsom att skriva CV.  

 

I en rapport, skriven av Institute of Museum and Library Services (2018) i uppdrag av The 

American Library Association beskrivs biblioteksanvändningen i USA till och med 2015. 

Under år 2015 besöktes biblioteken i USA cirka 4 gånger per person. Det invånarna mest 

gjorde var att låna fysiska böcker, dock har lån av e-böcker ökat kraftigt under de senaste 

åren. Trots att antalet aktiviteter och workshops hade minskat med föregående år, ökade 

antalet deltagare år 2015 till cirka 109 miljoner deltagare. I rapporten betonas vikten av att 
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folkbiblioteken erbjuder sina användare tillgång till datorer och gratis internet för att bland 

annat hitta information och söka jobb. Statistiken visar att tillgången till datorer har ökat 

från 2006 till och med 2015.  

 

2.3.2 Axiomet och biblioteksanvändningen i England  

  

Reetu Child och Anne Goulding (2012) ville undersöka om det fanns argument för eller 

emot axiomet, genom att undersöka några bibliotek i Midlands, England. Deras studie var 

både av kvantitativ och kvalitativ art, då de samlade in sin empiri genom enkäter, statistik 

och intervjuer. De undersökte om biblioteksanvändningen i form av exempelvis fysiska 

besök, bokbestånd och aktiva användare hade ökat under de åren när det rådde ekonomisk 

kris i England. Dessutom intervjuade de femton bibliotekarier som arbetade vid dessa 

bibliotek för att få svar på hur de upplevde den ekonomiska krisen utifrån ett 

biblioteksperspektiv. Det som Child och Goulding (2012) kom fram till var att både 

statistiken och respondenternas svar visade på en ökning av biblioteksanvändning, antal 

besök samt lån. De som blev intervjuade upplevde att användarnas behov förändrades  

då allt fler efterfrågade jobbrelaterad information och råd från biblioteken, så som hur de 

kan starta ett eget företag och workshops i samarbete med skatteverket.  

Bibliotekspersonalen upplevde även att en ny grupp sökte sig till biblioteken, nämligen de 

som varit långtidsanställda och inte varit arbetslösa på länge. Dessa besökare visste inte vart 

de skulle vända sig och då blev biblioteken ett alternativ. Child och Goulding (2012) 

belyser att medborgarna började att inse bibliotekets värde. De betonar nämligen att 

biblioteken kan erbjuda olika tjänster, medier samt upplevelser för alla, även till de som har 

ekonomiska svårigheter.   

Som vi tidigare har nämnt undersökte Rooney-Browne (2009) bibliotekens roll och hur 

användningen påverkas av en ekonomisk kris i USA och England. Liksom i USA ökade 

användningen tämligen kraftigt i England. På vissa håll i landet ökade andelen fysiska 

biblioteksbesök med 10 procent och andelen nya låntagare ökade med nästan 20 procent. 

Arbets- och utbildningsrelaterat material var de medier som ökade mest. Ett exempel på 

detta är utlåning av studentlitteratur som på vissa håll i landet steg med 35 procent.   

Även i England kan biblioteken bidra med att människor kan få tillgång till gratis 

information, men även aktiviteter och upplevelser. Rooney-Browne (2009) framhäver 

exempelvis att biblioteken erbjuder avgiftsfria aktiviteter för hela familjen, såsom 

barnteater och pyssel. Detta bidrar till att personer som befinner sig i ekonomiska 

svårigheter kan ta del av kultur- och nöjesaktiviteter. I likhet med USA ökade även 

efterfrågan på jobbrelaterade aktiviteter och workshops i England, exempelvis hur det går 

till att starta ett eget företag.  

Rooney-Browne (2009) betonar att marknadsföring spelade en väsentlig roll när det kom till 

ökad användning av biblioteken och dess tjänster. Eftersom vissa människor fick det 

ekonomisk svårt under krisen, ville biblioteken tydligt visa upp sina kostnadsfria alternativ. 

Ett exempel på detta var att biblioteken tryckte upp affischer där de visade hur mycket det 

skulle kosta att köpa några DVD-filmer istället för att låna dem gratis på biblioteken. Ett 

annat exempel var att biblioteken skyltade med böcker och andra medier som handlade om 

hur besökarna kunde spara så mycket pengar som möjligt.  
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Enligt den internationella statistiksajten Statista (u.å.) används biblioteken i England på ett 

liknande sätt som i Sverige. Bibliotekens fokus är att verka som en gratis samhällsresurs 

och bistå med fri tillgång till teknologi och vara en plats för samhällets invånare att träffas. 

En viktig del av bibliotekens arbete i England är att det ska vara en plats där vuxna kan 

utveckla sina kunskaper genom bland annat kurser och workshops. Statista (u.å.) belyser 

även att biblioteksanvändarna anser att fri tillgång till internet är den viktigaste fördelen 

med biblioteken.   

 

  

2.3.3 Axiomet och biblioteksanvändningen i Sydafrika  

  

Nampombe Mnkeni-Saurombe (2010) undersökte vilken inverkan den ekonomiska krisen 

hade på biblioteken i Tshwane, Sydafrika under 2009. Hon intervjuade åtta bibliotekschefer 

och skickade ut en enkät till 29 bibliotekarier och biblioteksassistenter. De åtta 

bibliotekscheferna ansåg inte att de hade märkt någon större skillnad när det kom till 

biblioteksanvändningen under krisen. Dock gick det att se att fler medier lånades ut än 

tidigare. En av cheferna berättade att anledningen till detta kunde vara att familjer som 

tidigare brukade köpa böcker istället lånade böcker avgiftsfritt på biblioteken på grund av 

ekonomiska svårigheter.  

En av de frågor som ställdes i enkäten var om bibliotekspersonalen upplevde att 

biblioteksanvändningen hade ökad. När det kom till fysiska biblioteksbesök upplevde 66 

procent att besöken hade ökat. Bibliotekspersonalen upplevde även att lån av fysiska böcker 

ökade. Dessutom steg arbetsrelaterade aktiviteter. 62 procent ansåg att fler personer frågade 

om hjälp med att kopiera, skriva CV och att söka jobb och 55 procent ansåg att fler kom till 

biblioteken för yrkesvägledning samt att få information om att starta ett eget företag.  

Lara Skelly (2011) genomförde en studie där hon undersökte huruvida The Librarian´s 

axiom kunde styrkas eller inte i Sydafrika. Hon utförde en statistisk studie där hon 

undersökte tio bibliotek under åren 2007 till 2009 och anledningen till att hon valde dessa år 

var att landet då befann sig i en ekonomisk kris. De variabler hon valde att undersöka var 

den totala utlåningen av böcker uppdelad i vuxen och barn-och ungdomslitteratur. För den 

ekonomiska variabeln valde hon att undersöka kommunernas Coincident index, som visar 

på hur den ekonomiska aktiviteten ser ut vid ett visst tillfälle. Skelly (2011) fick varierande 

resultat men överlag kunde hon inte styrka axiomet. Trots att hon inte började jämföra 

direkt när krisen tog fart utan väntade några månader, kunde hon ändå inte finna några 

samband. Studien visade även att invånarna inte använde sig av biblioteken i någon större 

utsträckning när det gällde att söka jobb. I motsats till vad Child och Goulding (2012) 

beskriver, framhäver Skelly (2011) att det nuförtiden finns andra billiga alternativ att 

använda sig av, så som mobiltelefoner, internet och tv vilket kan påverka 

biblioteksanvändningen.  

Skelly (2011) belyser i sin avhandling att det inte samlas in biblioteksstatistik på nationell 

nivå, vilket gör att vi inte kan beskriva biblioteksanvändningen i Sydafrika. 
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2.4 Sammanfattning  
  

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta vår tidigare forskning samt reflektera kring vad vi 

kan ta med oss vidare till vår studie. Då flera av de studier som vi har redogjort för är 

genomförda för flera år sedan är vi medvetna om att det kanske hade sett annorlunda ut om 

de hade genomförts under senare år. Men eftersom samtliga studier genomfördes under den 

senaste ekonomiska krisen anser vi att det ändå är relevant för vår studie. 

Som vi tidigare har nämnt, kunde forskarna i både USA och England hitta samband mellan 

ländernas ekonomiska situation och biblioteksanvändning. I Sydafrika däremot var 

resultaten olika bland studierna. Skelly (2011) kom fram till att det inte fanns något 

samband mellan biblioteksanvändningen och Sydafrikas ekonomi. Mnkeni-Saurombe 

(2010) fick blandade resultat. De bibliotekschefer hon intervjuade kunde inte bekräfta 

axiomet, eftersom de ansåg att biblioteksanvändningen inte hade ändrat mycket under den 

senaste ekonomiska krisen. Däremot visade hennes enkät att de flesta bibliotekarier och 

biblioteksassistenter ansåg att biblioteksanvändningen hade ökat.  

I de studier där artikelförfattarna kunde hitta ett samband fanns det liknande trender. 

Samtliga betonar att en av de största anledningar till en ökad biblioteksanvändning var 

arbetslöshet eller arbetsrelaterade aktiviteter. Skelly, Stilwell och Underwood (2015) 

framhäver att det största samband som hittades i USA var arbetslösheten. Rooney-Browne 

(2009) betonar dessutom att arbetsrelaterade aktiviteter efterfrågades mer i USA under den 

senaste ekonomiska krisen. I England kunde Child och Goulding (2012) komma fram till att 

bibliotekspersonalen ansåg att biblioteken fick en ny målgrupp, nämligen människor som 

hade blivit arbetslösa. Det gjorde att användarnas behov förändrades under den senaste 

ekonomiska krisen till att få mer hjälp med arbetsrelaterade aktiviteter. Rooney-Browne 

(2009) belyser även att arbets- och utbildningsrelaterat material var de medier som ökade 

mest i England. I enkäten som Mnkeni-Saurombes (2010) skickade till bibliotekspersonalen 

ansåg mer än hälften att biblioteksanvändningen ökade på grund av arbetsrelaterade 

aktiviteter.  

En annan stor anledning som betonas i några av de studier där axiomet kunde bekräftas var 

att biblioteken kan erbjuda gratis material till invånarna, framför allt till de som fick 

ekonomiska svårigheter. Rooney-Browne (2009) framhävde att vi idag lever i ett 

informationssamhälle som gör att människor vill ha tillgång till information dygnet runt. 

Som vi tidigare har nämnt betonar hon att biblioteken är en av de få instanser som erbjuder 

detta gratis oberoende av kön, ålder och social status. Dessutom kan människor få gratis 

tillgång kultur och nöje i form av exempelvis skönlitteratur och barnteater. Rooney Browne 

(2009) betonade även att marknadsföring spelade en stor roll i England. Biblioteken gjorde 

en lyckad marknadsföring genom att visa människor hur mycket pengar de kunde spara 

genom att låna på biblioteken istället för att köpa exempelvis böcker och filmer, men även 

genom att ge tips till material om hur man kunde spara pengar i vardagen. Detta ledde till 

att människor som fick ekonomiska svårigheter vände sig till biblioteken. I en intervju som 

Mnkeni-Saurombe (2010) genomförde svarade en av cheferna att de kunde se en liten 

ökning i lån av material. En anledning till detta kunde vara att familjer inte längre hade råd 

att köpa böckerna och istället lånande materialen på biblioteken.   
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Skelly (2011) kunde som tidigare nämnt inte bekräfta axiomet i Sydafrika. En förklaring till 

varför hon trodde att biblioteksanvändningen inte ökade under den senaste ekonomiska 

krisen var dagens teknik. Hon betonar att det idag finns billiga alternativ som människor 

kan använda sig av att få tillgång till bland annat information. Ett exempel hon ger i 

avhandlingen är att fler människor idag har tillgång till internet och mobiltelefoner och kan 

söka information material där.   

 

Vi tar med oss flera reflektioner och tankar från den tidigare forskningen till vår egen 

studie. En aspekt är hur forskarna har gått tillväga när de har genomfört sina studier. Det 

varierar mycket, dels hur de har samlat in sin empiri och även vilka delar av landet de har 

valt att fokusera på. Eftersom vår studie är liten till storleken men ändå innefattar samtliga 

kommuner i Sverige och i Finland kan vi inte riktigt jämföra vår studie i så stor utsträckning 

men de studier som Child och Goulding (2012), Skelly (2011) samt Mnkeni-Saurombes 

(2010) utförde. Detta på grund av att de valde att studera utvalda delar eller städer i 

respektive länder.  

 

Flera av studierna som vi har redogjort för har använt sig av flera insamlingsmetoder, såsom 

statistik, enkäter och intervjuer. Eftersom vi bara har använt oss av offentlig statistik, 

känner vi att vi heller inte här kan jämföra oss i så stor utsträckning med flera av dessa 

studier. Den enda studie som vi anser att vi kan dra paralleller till är Skelly, Stilwell och 

Underwoods (2015) studie eftersom de enbart använde sig av statistik. Däremot använde de 

sig av fler variabler än vad vi gjorde vilket då leder till att vi inte heller där kan dra 

paralleller fullt ut. Det enda som vi kan ta med oss som är fullständigt lika är att samtliga 

studier är utförda under den senaste ekonomiska krisen och att samtliga forskare är överens 

om att det behövs mer forskning kring axiomet. 
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3. Metod  
  

I detta avsnitt kommer vi tydligt gå igenom hur vi har gått tillväga, både när det gäller 

insamlingen och analysen av vår empiri, så att transparensen ökar för att göra det 

replikerbar. Vi kommer även att beröra vilka problem vi har stått inför och kommer 

diskutera kring begreppen validitet och reliabilitet.  

   

3.1 Insamling av data  
   

Eftersom vi vill undersöka sambandet mellan ekonomi och biblioteksanvändningen i 

Sverige och Finland, behöver vi undersöka data som speglar just detta. Därför använder vi 

oss av existerande data för att samla in vår empiri. Enligt Bryman (2018, s. 383) finns det 

olika former när forskarna använder sig av existerande data. En av de mest förekommande 

är innehållsanalys, där en forskare exempelvis undersöker nyhetsartiklar eller tv-program 

för att sedan tolka och analysera innehållet. Bryman (2018, s. 384) belyser att det finns 

andra former när det gäller att samla in existerande data. Ett exempel är sekundäranalys, där 

man analyserar data som en annan forskare har samlat in. Big data är en annan form, där 

man analyserar stora mängder data från sociala medier såsom Twitter och Facebook. En 

tredje form är meta-analys vilket innebär att man analyserar en stor mängd kvantitativa 

undersökningar. En annan form Bryman (2018, s. 384) nämner är en sekundäranalys av 

data som kommuner eller staten har samlat in som är en del av deras arbetsuppgifter. Detta 

kallas även för offentligt statistik. Den sist nämnda formen passar vår studie bäst, eftersom 

det är kommuner eller myndigheter som har i uppdrag att samla in data som exempelvis 

andel arbetslösa i landet eller per kommun. Dessutom samlar varje år folkbibliotek in data 

om sin verksamhet vilket sedan sammanställs på nationell nivå.   

Bryman (2018, s. 393) betonar att använda sig av och analysera offentligt statisk inom 

samhällsvetenskaplig forskning har utgjort ett kontroversiellt område i många år och han 

belyser att det finns både för- och nackdelar med offentligt statistik. Några fördelar han 

belyser är att i likhet med andra former av sekundäranalys går det att spara tid och även 

pengar, för att forskaren inte själv behöver samla in den empiri som behövs för studien. En 

annan fördel är att det går att få data om hela populationen till skillnad från ett stickprov. 

Det är också en fördel att den insamlade empirin inte har blivit påverkat i lika stor 

utsträckning till skillnad från exempelvis en enkät eller intervju. Anledningen till detta är att 

det är myndigheters arbetsuppgift att samla in sådan data, till skillnad från enkäter och 

intervjuer, där det görs i samband med ett forskningsprojekt. Till slut belyser Bryman 

(2018, s. 394) att offentlig statistik kan undersökas på flera olika sätt, nämligen tvärsnittligt, 

longitudinellt samt tvärkulturellt. Vår studie består av alla tre sätt. Med en 

tvärsnittsundersökning menar författaren att leta efter faktorer som är förknippade med det 

hon eller han vill undersöka. Ett exempel han ger är att om en forskare vill undersöka om 

exempelvis kön, ålder eller etniskt bakgrund kan förknippas med arbetslöshet. I vårt fall vill 

vi undersöka om ett lands ekonomiska situation har samband med biblioteksanvändningen. 

En longitudinellundersökning innebär att undersöker data över en längre tid för att 

exempelvis se trender och eventuellt se mer generella sociala förändringar. Vår studie är 

också en longitudinellundersökning eftersom vi vill undersöka en längre tidsperiod, 

nämligen den senaste ekonomiska krisen, för att se om vi kan hitta ett samband mellan 
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ekonomin och biblioteksanvändningen. Det sista sättet att undersöka offentlig statistik är en 

tvärkulturellanalys där det jämförs statistik från olika länder. I vår studie vill vi jämföra 

Sverige och Finland. Anledningen till detta, som vi tidigare har nämnt är för att det finns en 

del likheter mellan länderna, såsom språket och att de är grannländer, men det finns även en 

del skillnader. Finland har exempelvis en högre andel arbetslösa och drabbades hårdare av 

den ekonomiska krisen än Sverige, men är i framkanten när det gäller 

biblioteksanvändning.    

Bryman (2018, s. 394-395) belyser även att det finns en nackdel med att använda sig utav 

existerande data eller offentlig statistik, nämligen att statistiken inte nödvändigtvis säger 

hela sanningen. Anledningen till att det inte alltid speglar hela sanningen beror på 

mörkertal. Författaren ger som exempel att de siffror som anger arbetslöshetsnivå som 

publicerats av en myndighet, inte nödvändigtvis ger en bild av den sanna arbetslösheten. 

Mörkertal i det här fallet kan vara att inte alla personer som är arbetslösa anmäler sig till 

Arbetsförmedlingen och därmed får en lägre siffra än vad det är i verkligenheten. Det kan 

även vara motsatsen, nämligen att människor som ändå arbetar, antagligen svart, anmäler 

sig som arbetslösa och då får det visa på en högre siffra än vad det är i verkligheten. En 

annan tänkbar nackdel, som vi har stött på under vår arbetsprocess, kan vara att vi är 

begränsade till den statistik som myndigheten har samlat in och att vi måste anpassa oss 

efter den. Vill vi exempelvis undersöka siffror per andel, såsom hur många böcker en 

person i genomsnitt lånar på biblioteken, men myndigheten bara har siffror på det totala 

lånet av böcker, får vi själva räkna om den till per person, eller alternativt får vi anpassa vår 

forskningsfråga. I värsta fall kan det vara att det inte alls går att hitta den statistik som 

behövs för sin undersökning och då måste ämnet eller infallsvinkeln anpassas.   

    

3.1.1 Urval   

  

Att välja vårt urval har varit en föränderlig process. I början hade vi tänkt att jämföra 

Sverige och Nederländerna, eftersom i Nederländerna användarna måste betala för att låna 

och att de använder biblioteken på ett annat sätt än Sverige. Vi ansåg att det var därför 

intressant att undersöka och jämföra länderna ifall det fanns ett samband mellan ländernas 

ekonomi och biblioteksanvändningen. Efter att vi hade sökt information och tidigare 

forskning, samt skrivit om Sverige och Nederländerna började vi samla in statistik om båda 

länderna. För att kunna genomföra en liknande studie som James gjorde, behövde vi data på 

kommunnivå för att kunna göra en mer grundligt analys. Det visar nämligen på en mycket 

mer nyanserat vis hur ekonomin och biblioteksanvändningen är fördelat i landet. Sådan 

statistik fanns tillgänglig för Sverige, men saknades för Nederländerna, vilket gjorde att vi 

var tvungna att byta land och vi valde då Finland. Som tidigare nämnt fanns det olika 

anledningar till detta. Finland och Sverige har både likheter och skillnader som gör att det 

är intressant att jämföra dem med varandra, exempelvis att de är grannländer och pratar 

delvis samma språk. Det som skiljer länderna åt är att Finlands andel arbetslösa är större än 

Sverige samt att Finland är ett av de ledande länderna i världen när det kommer till 

biblioteksanvändningen.   
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Efter att vi valde våra två länder för vår undersökning, var nästa steg att välja våra variabler. 

På grund av att vi redan hade begränsad med tid och dessutom hade förlorat tid för att vi 

fick byta land valde vi att välja två variabler för att beskriva ländernas ekonomi och två 

variabler för att beskriva biblioteksanvändningen. Eftersom vår studie är baserad på 

Stephen James studie var vårt mål att hitta liknande variabler. För att beskriva Sveriges och 

Finlands ekonomi kom vi fram till att använda oss av variablerna arbetslöshet och 

medelinkomst. Anledningen till att vi valde arbetslöshet var att James (1986) framhäver att 

ekonomiska svårigheter kan mätas med bland annat arbetslöshet som variabel. Dessutom 

betonar han att axiomet oftast beskrivs som att när arbetslösheten stiger, ökar användandet 

av biblioteken och blir därmed en intressant variabel att undersöka. När vi letade fram 

empiri om arbetslösheten skiljde sig omfattningen åt emellan Sverige och Finland. Eftersom 

Finland endast hade statistik tillgängligt från andel arbetslösa av arbetskraften och inte av 

befolkningen, var vi tvungna att välja denna variabel för båda länderna. Institutet för hälsa 

och välfärd (2018), där vi hittade vår empiri om arbetslöshet i Finland, beskriver i 

metadatatexten Arbetslösa, % av arbetskraften (ind. 181) innebörden av andel arbetslösa av 

arbetskraften. I begreppet arbetslösa ingår personer som inte är sysselsatta på heltid och 

som inte har något anställningsförhållande i eget arbete eller företagsverksamhet och som 

söker ett arbete. En person anses också vara arbetslös om de har ett anställningsförhållande, 

men arbetar mindre än fyra timmar per vecka. Dessutom fick Finland en ny lag år 2013, där 

det inte finns åldersbegränsningar för vem som kan vara arbetslös, vilket innebär att 

personer i alla åldrar kan anses vara arbetslösa om de ingår i några av de ovan nämnda 

kategorier. Med arbetskraft menas alla personer som är sysselsatta eller arbetslösa. Sveriges 

omfång av begreppet andel arbetslösa av arbetskraften skiljde sig åt från Finland. 

Statistiken hämtades ifrån databasen KOLADA, vilket står för kommun-och 

landstingsdatabasen och där mäts arbetslösheten för personer mellan 16 och 64 år. Trots att 

det skiljer sig någorlunda åt mellan Sverige och Finland när det gäller ålder, anser vi att vi 

har hittat så lika variabler som möjligt. Vi anser att den åldersskillnaden inte är så stor då 

oftast barn under 16 år inte söker ett arbete och personer över 64 kan gå i pension och 

därmed inte heller söker ett arbete.    

Som tidigare nämnt hade vi tänkt att ha medelinkomst som vår andra variabel för att 

beskriva ländernas ekonomiska situation. Innan vi bestämde oss för att använda 

medelinkomst som variabel sökte vi efter de andra variablerna James hade använt sig av i 

sin studie, nämligen inflationstakten och Discomfort index. På grund av att vi inte kunde 

hitta statistik om dessa två kom vi fram till att undersöka medelinkomst. Dock uppstod ett 

problem eftersom Finland inte redovisade den statistiken på kommunnivå. Därför var vi 

tvungna att hitta en annan variabel som visade ett lands ekonomiska situation på ett tydligt 

sätt. Vi kom fram till att använda oss av variabeln gini-koefficient. Gini-koefficient visar i 

hur stor utsträckning det finns klyftor i samhället, med fokus på inkomstfördelning. Enligt 

Ekonomifakta (2018) mäts gini-koefficienten på en skala mellan 0 och 1. Ju lägre värde, 

desto mindre är klyftorna i samhället och ju högre värde desto större är klyftorna. 

Ekonomifakta (2018) förtydligar detta genom att ge ett exempel. Har ett lands gini-

koefficient värdet 1, betyder det att en liten del av befolkningen har alla inkomster och när 

värdet är 0 betyder det att samtliga invånarna har exakt samma inkomst. Vi ansåg att detta 

var en passande variabel då den ändå har någonting med ekonomi att göra och beskriver 

fördelningen av den i landet. Dessutom betonar LO-ekonomen Anna Almqvist att ökade 

inkomstskillnader generellt leder till en lägre ekonomisk tillväxt (Jonsson, 2016). Ett 

problem som dock uppstod var att Sverige inte redovisade gini-koefficienten förrän år 2012. 

På grund av att vi inte kunde hitta någon annan passande variabel, som vi kommer att 
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diskutera vidare under avsnittet Validitet och reliabilitet, valde vi ändå att använda oss av 

den.  

För att beskriva biblioteksanvändningen valde vi att undersöka variablerna andel lån av 

fysiska böcker och andel fysiska besök. Eftersom vi valde att enbart undersöka två variabler 

valde vi att fokusera på det fysiska istället för det elektroniska. Ett argument för detta var att 

det fysiska utgör en större del än det elektroniska. Anledningen till att vi valde lån av 

fysiska böcker var för att det var en av de variabler James hade använt i sin studie. 

Dessutom speglar den i hur stor utsträckning människor använder biblioteket, eftersom lån 

av böcker är en av de flest gjorda aktiviteter på biblioteken (Svensk biblioteksförening, 

2011) (Serola & Vakkari, 2011). En tredje anledning till att vi valde att fokusera på lån av 

fysiska böcker var att det skiljde sig åt mellan Sverige och Finland när det gällde vad som 

ingick i exempelvis lån. Därför är fysiska böcker tillräckligt specificerat så att vi har 

jämförbar data från båda länderna.   

De andra variabler James använde i sin studie för att beskriva biblioteksanvändningen var 

antal lånekort samt antal nyregistrerade användare. Eftersom det saknades statistik om detta 

i Sverige var vi tvungna att hitta en annan variabel vilket blev andel fysiska besök. Vi valde 

fysiska besök eftersom besökarna kan göra andra aktiviteter på biblioteken än att bara låna 

böcker. En annan anledning var att det kändes naturligt att välja den variabeln eftersom vi 

hade valt lån av fysiska böcker och kände inte att det var aktuellt eller relevant för oss att 

undersöka virtuella biblioteksbesök.   

Ett sista urval vi gjorde var att bestämma vilka år vi skulle undersöka. Vi valde åren 2008 

till 2016. Anledningen till detta var att år 2008 började den ekonomiska krisen i världen och 

att 2016 var det sista året med färdigställd statistik. Stephen James undersökte 20 år, men 

eftersom vi hade begränsad med tid valde vi att undersöka färre antal år. Som tidigare 

nämnt, betonar dessutom vår tidigare forskning att det kan ta några år innan det går att se 

konsekvenserna av en ekonomisk kris och därför valde vi att inte undersöka länderna innan 

krisen.   

  

3.1.2 Tillvägagångsätt   

   
När vi samlade in vår empiri använde vi oss av olika offentliga statistiska databaser. Vid 

insamling av statistiken om Sveriges ekonomi började vi att använda oss av Statistiska 

centralbyrån (SCB) men upptäckte att KOLADA var en smidigare databas att arbeta i. En 

annan fördel var att det gick att spara sina sökningar och att siffrorna förklarades på ett 

mycket tydligare sätt än vad SCB gjorde. Dessutom redovisade KOLADA 

biblioteksstatistiken ifrån Kungliga biblioteket vilket gjorde att vi kunde hitta all data om 

Sverige på en och samma plats.  

När vi samlade in den finska statistiken använde vi oss av två databaser. För att få fram 

information om Finlands ekonomi använde vi oss av Sotkanet, som tillhör institutet för 

hälsa och välfärd. Bibliotekstatistiken samlades in genom databasen Statistik för allmänna 

bibliotek i Finland, vilket ägs av Biblioteken.fi och som samlar in all information om och 

för samtliga allmänna finska bibliotek.   
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Till vår hjälp med insamlingen av vår empiri har vi både haft mejl- och telefonkontakt med 

olika instanser, såsom KOLADA och det finska nationalbiblioteket. Bland annat frågade vi 

KOLADA om gini-koefficientens innebörd och hur vi söker fram viss empiri. Detta skedde 

på grund av att vi inte fann någon statistik kring gini-koefficienten förrän år 2012. Det 

finska nationalbiblioteket kontaktade vi för att inte kunde hitta den biblioteksstatistiken som 

vi behövde men med hjälp av deras vägledning kunde vi sedan hitta den rätta databasen.   

Vi började med att samla in data om arbetslösheten i de båda länderna.  Vi sökte på 

arbetslöshet i KOLADA och i Sotkanet och valde därefter andel arbetslösa av arbetskraften 

för samtliga kommuner och mellan åren 2008 och 2016. Detta resulterade i data från 290 

svenska kommuner samt 311 finska kommuner under nio år. Efter att vi hade fått fram vår 

empiri om arbetslöshet, kopierade vi statistiken till två separata Excel filer, en för Sverige 

och en för Finland, för att senare kunna analysera materialet vidare. Våra tre andra 

variabler, nämligen gini-koefficient, andel fysiska besök och andel lån av fysiska böcker 

samlades in på liknande sätt genom att söka fram rätt variabel, välja samtliga kommuner 

och välja åren 2008 fram till 2016 och till slut spara statistiken i en Excel fil för senare 

analys.   

  

3.2 Dataanalysmetod   
   

Vi valde att använda oss av en bivariat analysmetod för att mäta huruvida det fanns något 

samband mellan ett lands ekonomiska situation och biblioteksanvändningen. Göran 

Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola Stjärnhagen (2010, s. 137) beskriver i boken Statistisk 

verktygslåda 1 – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder att vi med 

hjälp av bland annat korstabeller kan se huruvida två variabler har något samband eller inte. 

Med en bivariat analysmetod menas att et jämförs endast två variabler åt gången. En 

korstabell visar i procent om det finns något samband mellan variabler. Det finns både för- 

och nackdelar med att använda sig utav korstabeller. En fördel kan vara att det är möjligt att 

analysera stora mängder data och få en snabb överblick. Däremot kan det även vara en 

nackdel, då resultaten inte redovisas i detalj. Hur starkt ett samband är kan skilja sig åt och 

det kan även finnas samband som är tillfälliga, så kallade skensamband. När det kommer 

till samvariation ska det finnas en eller flera variabler som vid förändring kan orsaka en 

förändring hos andra variabler, vilket kallas för beroende och oberoende variabler 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 138). I vårt fall är de ekonomiska variablerna oberoende och 

biblioteksanvändningen är beroende variabler. För att förtydliga detta ytterligare betyder det 

att när ekonomin (oberoende) förändras kan detta i sin tur leda till att 

biblioteksanvändningen (beroende) också kan förändras. Variablerna i en korstabell kan 

vara på olika nivåer, nämligen ordinal-, nominal- och intervallskalnivå. På grund av att vi 

har stora mängder data eftersom vi undersökte samtliga kommuner i två länder behövde vi 

kategorisera för att kunna se och analysera ett samband. Vi valde därför att omvandla vår 

insamlade statistik till en ordinalskalnivå.  Djurfeldt et al (2010, s. 139) beskriver att en 

forskare med hjälp av en ordinalskalnivå kan rangordna och dela upp sin empiri i grupper. 

Vi valde att kategorisera våra variabler i tre grupper, vilket kommer att förklaras mer 

ingående under avsnittet Tillvägagångssätt.   
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För att få en tydligare överblick huruvida det finns något samband mellan två variabler 

räknar vi ut ett sambandsmått. Det finns olika slags sambandsmått men eftersom vi använde 

oss av en ordinalskalnivå är det mest förekommande att använda sig av Gamma. Ett 

sambandsmått är ett värde som sträcker sig från 0 till 1, både positivt och negativt. När ett 

sambandsmått är -1 eller 1 betyder det att det är ett starkt samband och när att 

sambandsmått är 0,1 eller -0,1 betyder det att det är ett svagt samband. Skillnaden är dock 

att när det är ett negativt samband, då hänger höga värden på en variabel samman med den 

andra variabelns låga värde eller tvärtom, i motsats till ett positivt samband där höga värden 

hänger samman med höga värden och låga med låga. Ett exempel för att förtydliga detta 

kan vara att om arbetslösheten går upp, går även biblioteksanvändningen upp, vilket då blir 

ett positivt samband. Går arbetslösheten upp men biblioteksanvändningen ner är det ett 

negativt samband. Vad som anses vara ett svagt, medel eller starkt värde kan skilja sig åt 

beroende på studien (Djurfeldt et al., 2010, s. 148).     
  

3.2.1 Tillvägagångssätt   

   
Eftersom vår studie var tidsbegränsad kunde vi inte utföra en exakt likadan studie som 

James. Dessutom saknades utförliga beskrivningar av de åtta steg som han genomförde, 

vilket gjorde att vi inte kunde gå tillväga på exakt samma sätt som han gjorde. Vårt första 

steg var att räkna ut snittvärdet av våra variabler eftersom vi på nationell nivå bättre kan se 

hur länderna har sett ut under krisen och huruvida det verkar finnas ett samband eller inte 

mellan ländernas ekonomi och biblioteksanvändningen. Därefter fortsatte vi med att 

närmare undersöka de åren där arbetslösheten och gini-koefficienten var som högst och som 

lägst och jämföra med andelen fysiska besök och lån av fysiska böcker. Anledningen till att 

vi valde att undersöka dessa år var för att kunna utskilja nyanser och kunna se skillnader när 

ländernas ekonomi var som bäst och som sämst och om det hade en påverkan på 

biblioteksanvändningen. Genom att vi sammanställde korstabeller kunde vi titta närmare på 

våra valda år. För att kunna utforma tabellerna, gjorde vi om vår empiri till ordinalvärden. 

Vi valde att dela in kommunerna i tre kategorier, nämligen lågt, medel och högt värde för 

samtliga variabler. För att bestämma vad som var lågt, medel samt högt värde valde vi att 

utgå ifrån de snittvärden som redovisas i figurerna under avsnittet Resultat. Ett exempel på 

detta kan vara om snittvärdet av fysiska besök låg på 8,3 valde vi ge de värden som var 

mindre eller lika med 7,3 benämningen lågt värde. De som var högre eller lika med 9,3 fick 

benämningen högt värde. Allt emellan var medelvärde. Den här processen skedde manuellt 

och för att försäkra oss att våra siffror stämde, utförde vi processen två gånger. Efter att 

statistiken från varje kommun hade omvandlades till ett ordinalvärde kunde vi föra över vår 

empiri till en nytt Excel ark för att få fram våra korstabeller. För att förtydliga denna 

process kommer vi ge ett exempel på hur vi har gått tillväga. År 2008 var gini-koefficienten 

som lägst i Finland och därför valde vi att jämföra den med biblioteksanvändningen från 

samma år. Eftersom vi undersöker om ekonomi påverkar biblioteksanvändningen är 

ekonomi den oberoende variabel och bibliotekensanvändningen är den beroende. I en 

korstabell ska data från den oberoende variabeln redovisas i horisontal riktning, medan den 

beroende variabel ska redovisas i vertikal riktning. Eftersom vi utgår ifrån den oberoende 

variabeln ska summan av den visas i 100 procent. Denna process gjorde vi för samtliga 

valda år som resulterade i 16 tabeller.   
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Det sista steg vi utförde var att vi räknade ut sambandsmått med hjälp av Gamma i Excel. 

Även detta skedde manuellt. Återigen genomförde vi uträkningen två gånger för att 

minimera eventuella felräkningar. Eftersom Gamma visar på en siffra mellan 0 och 1, både 

positivt och negativt, var vi tvungna att bestämma oss för vart gränsvärdena gick. I vårt fall 

har vi valt att värden emellan 0 och 0,3 får benämningen svagt, 0,3 till 0,6 medel och 0,6 till 

1 högt. Vi ansåg att detta var en jämn fördelning.   

  

3.2.2 Validitet och reliabilitet   

   
Djurfeldt et al. (2010, s. 104) beskriver att validitet går ut på att en forskare verkligen mäter 

det som hon eller han säger att de ska mäta. En hög validitet betyder få systematiska fel i 

undersökningen. För att kunna hitta argument för eller emot The Librian’s axiom skulle vi 

mäta sambandet mellan ett lands ekonomi och biblioteksanvändning. Arbetslöshet och gini-

koefficienten är variabler som kan visa hur ett lands ekonomi är och antal fysiska 

biblioteksbesök och lån kan visa på hur användningen av bibliotek ser ut. Vi anser att 

arbetslösheten och fysiska biblioteksbesök och lån av fysiska böcker är relevanta variabler 

för vår studie. Dock anser vi att gini-koefficienten är relevant men inte i lika stor 

utsträckning. Klyftorna i samhället har påverkan på ett lands ekonomi men det finns även 

andra orsaker som kan påverka den variabeln, till exempel demografi och etnisk bakgrund. 

Vi försökte att hitta andra variabler än gini-koefficienten men stötte under den processen på 

olika problem. En tänkt variabel var medelinkomst men eftersom Finland inte redovisade 

den statistiken gick den inte att använda. En annan variabel vi sökte efter var 

Bruttonationalprodukt (BNP) men även här fattades det statistik på kommunnivå. Därefter 

tänkte vi på andra variabler såsom hushållens inkomst, investeringar per kommun och 

produktivitet i näringslivet. Även här stötte vi på problem då dessa inte redovisades på 

kommunnivå i ett av länderna. Vi funderade även på om vi kunde använda oss av andra 

variabler som kan påverka ett lands ekonomi, såsom invandring, men eftersom 

flyktingkrisen nådde sin kulmen år 2015  

(Ekonomifakta, 2018) ansåg vi att det var för sent, eftersom vi undersökte åren 2008 till 

2016. Då vi inte kunde hitta någon annan tänkbar variabel och för att vi hade begränsat med 

tid, valde vi slutligen att ha gini-koefficienten som vår andra variabel. En konsekvens av 

detta val kan ha inneburit att vår studie fick en lägre validitet.  

Reliabilitet innebär att en forskare på ett tydligt sätt visar hur hon eller han har gått tillväga 

och är så pass transparant att någon annan skulle kunna utföra en liknande studie med 

liknande resultat (Djurfeldt et al., 2010, s. 104). Vi har försökt att vara så tydliga som 

möjligt med att beskriva hur vi har gått tillväga, både när det gäller insamlingen och 

analysen av empirin, för att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt.   
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4. Resultat  
  

Här presenterar vi data på nationell nivå i form av linjegrafer. Graferna är en förutsättning 

för att sedan kunna skapa korstabellerna, men även för att få en överblick över 

biblioteksanvändningen och den ekonomiska situationen i Sverige och Finland under den 

senaste ekonomiska krisen. Vi kommer att förtydliga varje graf genom att förklara ingående 

vad graferna innebär för att öka läsvänligheten. Dessutom använder vi empirin i det här 

avsnittet för att analysera det vidare i kapitel 5. Avsnittet börjar med att vi beskriver hur 

biblioteksanvändningen har sett ut i Sverige mellan åren 2008 fram till 2016. Därefter 

presenterar vi hur Sveriges ekonomi såg ut under samma år. Detta sammanfattas sedan i ett 

separat stycke. Sedan presenteras Finland på ett likadant sätt. Till sist jämför vi båda 

länderna när det kommer till biblioteksanvändning och ekonomi.    

  

4.1 Sverige  

4.1.1 Biblioteksanvändning Sverige  

  

  

  

 
  
I Figur 1 kan vi utläsa andel fysiska biblioteksbesök i Sverige. Mellan åren 2008 och 2011 

var andelen biblioteksbesök tämligen stabil, men mellan åren 2011 till 2013 kan vi se en 

tydligt nedgående trend. Efter år 2013 och fram till 2015 ökade besöken igen, för att sedan 

minska igen år 2016. Det året där biblioteken besöktes mest var år 2008. I genomsnitt 

gjordes 7,6 fysiska besök per person i Sverige. År 2016 var året då minst antal besök 

gjordes på de svenska folkbiblioteken, nämligen 6,9 besök per kommuninvånare.  

Figur 1   
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Figur 2 visar andel lån av fysiska böcker i Sverige. Vi kan se en tämligen tydlig nedgång 

under de åren vi har undersökt och det går att se att andelen fysiska lån har minskat med 

över ett lån per invånare. År 2008 och 2009 var andelen fysiska lån per invånare i Sverige 

som högst. Under dessa två år lånades det i snitt 6,7 fysiska böcker per person. År 2016 

hade andelen fysiska lån av böcker minskat med 1,2 per invånare, vilket resulterar i att 

varje invånare lånade i genomsnitt 5,5 fysiska böcker under detta år.    

 

4.1.2 Ekonomisk situation Sverige  

  

 
I Figur 3 går det att utläsa hur stor andel av befolkningen som var arbetslösa i Sverige under 

åren 2008 fram till 2016. I början av krisen ökade andelen arbetslösa och efter år 2013 har 

det sakta minskat. I krisens början var arbetslösheten som lägst, då 6,2 procent av 

Figur 2   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   

5 5 ,   8 , 5   
9 , 5   1 , 6   , 3 6   4 6 ,   , 6 4   

6 7 ,   7 , 6   

Andel fysiska lån per invånare i Sverige 
  



24  

  

arbetskraften var arbetslös i Sverige. Vi kan utläsa i Figur 3 att arbetslösheten steg med mer 

än två procentenhet och år 2010 var arbetslösheten som högst, nämligen 8,6 procent. Från 

år 2014 har arbetslösheten minskat och år 2016 låg siffran på 6,9 procent.   

  

  

  

 

  

  

Figur 4 visar gini-koefficienten i Sverige. Eftersom det inte redovisades förrän år 2012, 

saknas det empiri för åren 2008 till 2011. Vi är medvetna om att detta kan påverka vårt 

resultat och vi kommer att diskutera det vidare under senare avsnitt. Grafen visar på att 

klyftorna i samhället har minskat sedan 2014, efter att den har varit stabilt i tre år och legat 

på 0,38. Ju närmare 0 desto mindre är klyftorna i samhället. År 2016 låg gini-koefficienten 

på 0,375, vilket är en liten minskning med 0,05 i jämförelse med åren 2012 till 2014.   

  

4.1.3 Sammanfattning Sverige  

För att sammanfatta de fyra figurerna, kan vi se en minskning för samtliga variabler men i 

olika stor utsträckning. Som tidigare nämnt valde vi att vidare analysera de år där de 

ekonomiska variablerna var som högst och lägst. Som vi kan se i Figur 3 var det lägst andel 

arbetslösa år 2008 och högst år 2010. Figur 4 visar att gini-koefficienten var konstant åren 

2012 till och med 2014 och var som lägst 2016. Eftersom 2012 var det första året som 

redovisades valde vi att analysera det året vidare i kapitel 5.  

Det året som arbetslösheten var som lägst, år 2008 besökte invånarna mest biblioteken och 

lånade flest fysiska böcker, vilket motsäger axiomet. Axiomet kan bekräftas när variabler 

för både ekonomi och arbetslöshet är höga, vilket inte stämmer i vårt fall. År 2010 när 

arbetslösheten var som högst, stämde inte överens med de år som de flesta besökte 

biblioteken och lånade mest fysiska böcker. Därför kan vi anta att sambandet mellan 

arbetslöshet och användning är lågt eller är negativt.   

  

  

Figur 4   
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När det kommer till gini-koefficienten i relation med biblioteksanvändning kan vi utläsa att 

när klyftorna var störst i samhället år 2012, 2013 samt 2014, användes biblioteken i mindre 

utsträckning än tidigare år. Återigen motsäger detta axiomet, eftersom landets ekonomi var 

som sämst, men biblioteken användes i mindre utsträckning. År 2016 var gini-koefficienten 

som lägst och det var samma år då minst antal personer besökte biblioteken och minst andel 

fysiska böcker lånades ut per peson. Detta bekräftar axiomet eftersom när klyftorna var som 

minst i samhället vilket kan tyda på en tämligen god ekonomi, använde invånarna 

biblioteken allt mindre. Dock får vi ha i åtanke att gini-koefficienten har minskat marginellt 

och därför behöver det inte nödvändigtvis betyda att axiomet kan bekräftas fullt ut, utan att 

det även kan vara ett skensamband. 

  

4.2 Finland  

4.2.1 Biblioteksanvändning Finland  

  

  

  

 

  
I Figur 5 kan vi utläsa andel fysiska besök på folkbiblioteken i Finland per invånare. 

Besöken har minskat tämligen stadigt under åren. Skillnaden mellan år 2008 och 2016 är 

cirka 1,5 färre besök per invånare. År 2008 gjordes flest fysiska besök, nämligen 10,54 

besök per invånare. Det året som invånarna besökte biblioteken i minst utsträckning var år 

2016 då det i snitt gjordes 8,99 besök per person.   
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Som vi kan utläsa i Figur 6 har lånen av fysiska böcker minskat samtliga år, förutom från år 

2010 till 2011, då en liten ökning skedde. Mellan år 2008 och 2016 minskade andel lån av 

fysiska böcker med lite över ett lån per invånare. Det året som flest fysiska böcker lånades 

ut per person var 2008 då det lånades i snitt 13,64 fysiska böcker per invånare. År 2016 

lånades minst andel fysiska böcker, nämligen 12,34 per person i Finland.   

  

4.2.2 Ekonomisk situation Finland  

 
  

Figur 7 visar andel arbetslösa av arbetskraften i Finland. I början av krisen ökade andelen 

arbetslösa kraftigt, för att sedan minska något år 2011. Därefter ökade andelen arbetslösa 

kontinuerligt. Dock får vi ha i åtanke att efter år 2013 ändrades lagen i Finland, vilket 

gjorde att alla, oavsett ålder kan ingå i begreppet arbetslösa. År 2008, när finanskrisen tog 

fart var arbetslösheten som lägst i Finland. 7,9 procent av arbetskraften var arbetslösa. Året 

därefter ökade andel arbetslösa tämligen kraftigt med 2,3 procentenheter. År 2011 hade 
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arbetslösheten minskat något, men steg redan året efter fram till år 2015, då arbetslösheten 

var som högst, nämligen 13,3 procent. Året därefter minskade arbetslösheten marginellt 

med 0,1 procentenhet.   

  

  

 

  
Gini-koefficienten i Finland visas i Figur 8. Här kan vi se att klyftorna i samhället ändrades 

under åren och att det är svårt att se en tydlig trend. Skillnaderna mellan de år då gini-

koefficienten var som högst och som lägst är inte så stora, endast 0,015. De största 

klyftorna i samhället var då krisen började år 2008, nämligen 0,284. Klyftorna var som lägst 

år 2012, då gini-koefficienten låg på 0,269.   

  

4.2.3 Sammanfattning Finland  

När vi sammanfattar figurerna från Finland kan vi utläsa att det förmodligen inte finns 

belägg för att bekräfta axiomet. Däremot kan det finnas ett negativt samband när det gäller 

arbetslöshet och biblioteksanvändning. I Figur 5 och 6 kan vi se att fysiska biblioteksbesök 

och andel lån av fysiska böcker har gått ner under de år som vi har undersökt. Det som 

däremot har stigit är arbetslösheten. Detta motsäger axiomet då landets ekonomiska 

situation försämrades samtidigt som biblioteksanvändningen minskade. De åren vi valde att 

analysera vidare i nästa kapitel är 2008 och 2015 då arbetslösheten var som högst och lägst 

i Finland.   

När det kommer till gini-koefficienten är det svårare att utläsa eftersom den har varierat 

under åren 2008 till 2016. När vi tittade närmare på de år som gini-koefficienten var som 

högst och lägst kom vi fram till följande. År 2008 när klyftorna i samhället var som högst 

var även andelen fysiska lån av böcker och andelen fysiska biblioteksbesök som högst. 

Detta kan indikera på att axiomet går att stärka men det kan även vara ett skensamband 

eftersom skillnaderna i gini-koefficienten var tämligen små. Under de år när klyftorna var 

som minst hade även fysiska lån av böcker och besök minskat vilket kan tyda på att 

axiomet går att bekräfta. Återigen är marginalerna för detta små vilket kan leda till att 

sambandet kan vara missvisande. Vi har valt att analysera vidare år 2008 och 2012 i nästa 

kapitel eftersom gini-koefficienten var som högst och lägst under dessa år.  
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4.3 Jämförelse Sverige och Finland  

Hos både Sverige och Finland kan vi utläsa att de fysiska biblioteksbesöken och lån av 

fysiska böcker har sjunkit under åren. Den ekonomiska situationen skiljer sig däremot 

emellan länderna. Sverige återhämtade sig snabbare efter krisen än vad Finland gjorde när 

det kommer till andelen arbetslösa. År 2016 hade Finland fortfarande en tämligen hög andel 

arbetslösa medan Sverige var nästan tillbaka till samma andel arbetslösa som innan krisen 

tog fart 2008.  

Det är svårare att jämföra gini-koefficienten mellan Sverige och Finland eftersom det 

saknas svensk statistik för åren 2008 till 2011. Därför är det svårare att se trender och 

förändringar när det kommer till Sverige eftersom klyftorna inte har förändrats så mycket 

under de fem år vi har statistik för. När det kommer till Finland har klyftorna både minskat 

och ökat under våra undersökande år men skillnaderna är så pass små att det kan vara svårt 

att utläsa huruvida det finns en koppling mellan gini-koefficienten och 

biblioteksanvändning.   

Tittar vi närmare på andelen fysiska lån av böcker och fysiska biblioteksbesök går det se att 

Finland har en större andel lån än vad Sverige har. Vi kan utläsa att under år 2008 lånades 

flest fysiska böcker i båda länderna men att Finland hade fler än det dubbla till antalen, 

nämligen 13,64 lån per invånare medan Sveriges siffra låg på 6,7 fysiska lån per invånare. 

Under åren 2008 till 2016 har andelen fysiska lån minskat i Finland från just 13,64 till 

12,34 vilket är en minskning på 1,3 lån. Den svenska statistiken visar en minskning på 1,2 

fysiska lån, från 6,7 till 5,5.   

Andelen fysiska biblioteksbesök har också förändrats under åren 2008 till 2016. I Sverige 

under 2008 låg antalet fysiska besök per invånare på 7,6 och under 2016 hade siffran 

minskat till 6,9 vilket ger en minskning på 0,7 fysiska besök. Återigen har Finland högre 

andel fysiska biblioteksbesök och 2008 låg antalet på 10,54. År 2016 hade siffran minskat 

till 8,99. Detta är en minskning med 1,55 fysiska besök per invånare i landet.   

Sammanfattningsvis kan vi se hos båda länderna att det kan finnas ett litet samband mellan 

ett lands ekonomi och biblioteksanvändning men att det inte är tillräckligt tydligt för att 

kunna bekräfta axiomet. Dessutom har vi kommit fram till att det kan finnas ett negativt 

samband. Vi behöver därför analysera detta vidare i nästa kapitel för att få mer underlag till 

att kunna bekräfta eller dementera axiomet.   
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5. Analys och diskussion  
  

I det här kapitlet kommer vi att presentera vår analys i form av korstabeller och därmed 

kommer vi att besvara våra två första forskningsfrågor nämligen hur sambandet ser ut 

mellan den ekonomiska situationen och biblioteksanvändningen i Sverige och Finland. 

Korstabellerna nedan visar vår insamlade statistik från samtliga kommuner i Sverige och i 

Finland i procent under våra valda år. Som vi tidigare nämnt har vi valt att analysera vidare 

de år när arbetslösheten och gini-koefficienten var som lägst och högst. Vi kommer nu 

kortfattat att förklara hur en korstabell kan utläsas för att öka läsvänligheten och förståelsen. 

En korstabell kan utläsas på flera olika sätt men i vårt fall ska tabellerna läsas utifrån det 

ekonomiska perspektivet eftersom det är de ekonomiska faktorerna vi har valt att ha fokus 

på, det vill säga de oberoende faktorerna.  Efter varje tabell ges ett eller flera exempel för 

att förklara vad procenten betyder mer ingående. Vi kommer även att försöka att dra någon 

slutsats efter varje tabell. Slutligen kommer vi att jämföra korstabellerna två och två, till 

exempel högst och lägst arbetslöshet i kontrast till andel fysiska biblioteksbesök.   

För att göra analysen ännu mer tydlig har vi även räknat ut sambandsmått för varje 

korstabell då det kan vara svårt att se samband med hjälp av bara korstabeller. Som vi 

tidigare har nämnt varierar sambandsmåttet emellan -1 och 1 och vi har dessutom delat in 

måtten i tre kategorier. Ett svagt samband har ett värde emellan 0 och 0,3, ett medel 

samband har värde mellan 0,3 och 0,6 samt ett starkt samband har ett värde från 0,6 till 1. 

Ju högre sambandsmått, desto starkare är sambandet emellan ekonomin och 

biblioteksanvändningen. Skulle vi få ett negativt samband, det vill säga ett minusresultat 

betyder detta att sambandet är motsatsen.   

För att få svar på vår tredje forskningsfråga kommer vi även i detta kapitel att jämföra de 

resultat vi fick fram genom att diskutera Sveriges och Finlands likheter och skillnader. Vi 

avser även att sammanfatta vår analys i slutet av kapitlet.  

  
5.1 Sverige  

5.1.1 Arbetslöshet   

Arbetslöshet- Besök 2008 (Lägst)  
Alla kommuner 2008  Arbetslösa         

  

Fysiska besök  

Låg andel 

arbetslösa  

Medel andel 

arbetslösa  

Hög andel 

arbetslösa  

Grand  

Total  

Få fysiska besök  41,51%  52,94%  35,37%  43,79%  

Medelmånga fysiska besök  32,08%  19,61%  36,59%  28,97%  

Många fysiska besök  26,42%  27,45%  28,05%  27,24%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 1  

Sambandsmått: 0,054308432  
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Tabell 1 visar sambandet mellan arbetslöshet och fysiska biblioteksbesök under 2008 då 

arbetslösheten var som lägst i Sverige. Av de kommuner som ingår i kategorin Låg andel 

arbetslösa kan vi se att den högsta andelen i den gruppen gjorde få fysiska besök, nämligen 

41,51 procent. Även i kategorin Medel andel arbetslösa kan vi utläsa att den största delen av 

den gruppen, nämligen 52,94 procent gör få fysiska besök på biblioteken. När det kommer 

till de kommuner där arbetslösheten är hög är det mer jämnt fördelat när vi tittar på hur 

många biblioteksbesök som görs. Värt att notera är att inga siffror dock stack ut vilket gör 

det svårare att se nyanser och därför är sambandsmåtten till en god hjälp för att kunna se 

samband.    

För att sammanfatta Tabell 1 kan vi konstatera att få fysiska besök var det mest 

förekommande under den tid när arbetslösheten var som lägst. Detta bekräftar axiomet 

eftersom få fysiska besök gjordes när arbetslösheten var låg. Sambandmåtten visar också på 

ett svagt positivt samband men eftersom sambandmåttet nästan visar på noll går det att 

konstatera att det är svårt att bekräfta axiomet fullt ut.    

 

Arbetslöshet-Besök 2010 (Högst)  
Alla kommuner 2016  Arbetslösa          

  

Fysiska besök  

Låg andel 

arbetslösa  

Medel andel 

arbetslösa  

Hög andel 

arbetslösa  

 Grand  

Total  

Få fysiska besök   45,00%  41,67%   40,91%  42,76%  

Medelmånga fysiska 

besök  

   

28,33%  

  

31,67%  

   

33,64%  31,03%  

Många fysiska besök   26,67%  26,67%   25,45%  26,21%  

Grand Total   100,00%  100,00%   100,00%  100,00%  

           Tabell 2  

 Sambandsmått: 0,012088541  

  

Tabell 2 visar sambandet emellan arbetslösheten och antal fysiska biblioteksbesök under år 

2010 då arbetslösheten var som högst i Sverige. Samtliga kommuner i landet visade på att 

få fysiska besök dominerade oavsett hur arbetslösheten såg ut. Ingen av kommunerna hade 

särskilt höga siffror när det kom till många fysiska besök vilket motsäger axiomet.   

Sambandsmåttet närmar sig noll vilket tyder på ett svagt samband som gör att vi heller inte 

den här gången kan bekräfta axiomet.   

För att sammanfatta Tabell 1 och Tabell 2 kan vi konstatera att oavsett om arbetslösheten är 

hög eller låg i Sverige så är det en tämligen liten del av befolkningen som gör många 

fysiska besök. Tabell 1 visar på att det kan finnas ett litet samband emellan fysiska 

biblioteksbesök och arbetslösheten i Sverige men sambandsmåttet motsäger detta eftersom 

sambanden är tämligen svaga.  Måtten visar värden som är väldigt nära noll vilket gör det 

svårt att bekräfta axiomet.  
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Arbetslöshet-Lån 2008 (Lägst)  
Alla kommuner 2008  Arbetslösa  

   
    

  

Fysiska lån  

Låg andel         Medel andel 

Arbetslösa         arbetslösa  

Hög andel 

arbetslösa  

Grand  

Total  

Få fysiska lån  21,70%  15,69%  17,07%  18,28%  

Medelmånga fysiska lån  38,68%  49,02%  52,44%  46,21%  

Många fysiska lån  39,62%  35,29%  30,49%  35,52%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         
Tabell 3  

Sambandsmått: -0,04813016  

 

Tabell 3 visar sambandet emellan arbetslöshet och andel fysiska lån av böcker under 

2008 när arbetslösheten i Sverige var som lägst. Siffrorna i tabellen visar på att oavsett 

hur arbetslösheten ser ut i kommunerna, görs det medelmånga och många fysiska lån av 

böcker vilket i sin tur leder till att det kan finnas ett negativt samband. För att kunna 

bekräfta axiomet borde andelen fysiska lån av böcker vara låg när arbetslösheten var 

som lägst men i det här fallet dominerade medelmånga och många fysiska lån vilket i sin 

tur kan leda till ett negativt samband.   

Sambandsmåttet bekräftar också detta genom att vara negativt. Dock är värdet nästintill noll 

vilket visar på att det negativa sambandet är väldigt svagt.  

 

   

Arbetslöshet-Lån 2010 (Högst)  
Alla kommuner 2010  Arbetslösa         

    

Fysiska lån  

 Medel andel    

Låg andel arbetslösa  arbetslösa  Hög andel  

arbetslösa  

 Grand  

Total  

Få fysiska lån  33,33%  23,33%  30,00%  30,00%  

Medelmånga fysiska lån  42,50%  50,00%  47,27%  45,86%  

Många fysiska lån  24,17%  26,67%  22,73%  24,14%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 4  

 Sambandsmått: 0,015132011  
  
Tabell 4 visar på sambandet mellan arbetslöshet och antal fysiska lån av böcker år 2010 

då arbetslösheten var som högst i Sverige. Här kan utläsas att medelmånga fysiska lån av 

böcker var det som dominerade oavsett hur arbetslösheten såg ut i de olika kommunerna. 

Dock sticker inga siffror ut speciellt mycket vilket leder till att sambandet antagligen är 

svagt. Sambandsmåttet bekräftar detta genom ett värde som är nära noll.  
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För att sammanfatta Tabell 3 och Tabell 4 kan vi se att det finns ett mycket svagt 

samband emellan arbetslöshet och lån av fysiska böcker. Tabell 3 visade på ett negativt 

samband medan tabell 4 visade på ett positivt samband. Men som vi redan har 

konstaterat är sambanden alldeles för svaga för att kunna bekräfta axiomet.  

  

 

5.1.2 Gini-koefficient  

  

Gini-koefficient-Besök 2016 (Lägst)  
Alla kommuner 2016  Gini-koefficient         

  

Fysiska besök  

Låg gini-  

Koefficient  

Medel gini- 

koefficient  

Hög gini- koefficient  Grand  

Total  

Få fysiska besök  38,40%  40,00%  41,11%  39,66%  

Medelmånga fysiska  

besök  

  

33,60%  

  

26,67%  

  

27,78%  30,00%  

Många fysiska besök  28,00%  33,33%  31,11%  30,34%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 5  

Sambandsmått: 0,01506707  

 

Som vi kan utläsa i Tabell 5 visar det hur fysiska biblioteksbesök såg ut 2016 när gini-

koefficienten var som lägst i Sverige. Det går inte att utläsa några signifikanta skillnader 

när det gäller besök oavsett hur stora eller små klyftorna är i samhället. Den kategori som 

utmärker sig något var den där kommuninvånarna gör få fysiska biblioteksbesök. Detta 

kan tyda på att axiomet kan bekräftas då både landets ekonomi är god samt att få fysiska 

besök gjordes.   

Sambandsmåttet tyder på ett svagt samband men värdet är för lågt för att kunna bekräfta 

axiomet fullt ut.       
 

Gini-koefficient-Besök 2012 (Högst)  
Alla kommuner 2012  Gini-koefficient         

  

Fysiska besök  

Låg gini-  

Koefficient  

  Medel gini-  

  koefficient  

Hög gini- 

koefficient          

Grand  

Total  

Få fysiska besök  44,88%  41,98%  46,34%  44,48%  

Medelmånga fysiska 

besök  

  

29,92%  

  

34,57%  

  

35,37%  32,76%  

Många fysiska besök  25,20%  23,46%  18,29%  22,76%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 6  

Sambandsmått: -0,051933809 
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Tabell 6 visar sambandet mellan fysiska biblioteksbesök och gini-koefficienten när den 

var som högst 2012. Här kan det utläsas att samtliga tre kategorier av gini-koefficienten 

visar liknande värden. Med detta menas att få fysiska besök dominerar följd av 

medelmånga besök samt att en tämligen liten del av befolkningen gör många fysiska 

besök. Detta motsäger axiomet, vilket gör det till ett negativt samband. Tabellen visar att 

när klyftorna i samhället var som störst så gjordes det även minst andel fysiska 

biblioteksbesök. Sambandsmåttet visar ett negativt samband men en svagt sådant.  

  

För att sammanfatta Tabell 5 och Tabell 6 kan vi konstatera att hypotesen inte går att 

bekräfta när det kommer till gini-koefficienten i samband med fysiska biblioteksbesök i 

Sverige. Tabellerna skiljde sig något åt och en av tabellerna visade på ett positivt 

samband och den andra tabellen visade ett negativt. Dock var sambanden tämligen svaga.   

  

  

Gini-koefficient-Lån 2016 (Lägst)  
Alla kommuner 2016  Gini-koefficient          

  

Fysiska lån  

Låg gini- koefficient  Medel gini- 

koefficient  

Hög gini- 

koefficient  

 Grand  

Total  

Få fysiska lån  28,80%  17,33%   43,33%  30,34%  

Medelmånga fysiska   

lån  

  

40,80%  

  

53,33%  

   

42,22%  44,48%  

Många fysiska lån  30,40%  29,33%   14,44%  25,17%  

Grand Total  100,00%  100,00%   100,00%  100,00%  

          Tabell 7  

  

Sambandsmått: -0,229303312  

  

Tabell 7 visar sambandet mellan andel fysiska lån av böcker och gini-koefficienten under 

år 2016 när klyftorna i det svenska samhället var som minst. Överlag är det medelmånga 

lån som dominerar bland samtliga kommuner.  

I de kommuner där klyftorna var som störst var det en liten andel som lånade många 

fysiska böcker, nämligen 14,44 procent. Detta kan tyda på ett negativt samband och även 

sambandsmåtten bekräftar detta på grund av ett svagt negativt värde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



34  

  

Gini-koefficient-Lån 2012 (Högst)  
Alla kommuner 2012  Gini-koefficient          

  

Fysiska lån  

Låg gini- 

koefficient  

 Medel gini- 

koefficient  

Hög gini- 

koefficient  

 Grand  

Total  

Få fysiska lån   23,62%  27,16%   47,56%  31,38%  

 Medelmånga fysiska    

lån  

   

48,82%  

  

49,38%  

   

34,15%  44,83%  

Många fysiska lån   27,56%  23,46%   18,29%  23,79%  

Grand Total   100,00%  100,00%   100,00%  100,00%  

           Tabell 8  

Sambandsmått: -0,25251863  

  

I tabellen ovan, Tabell 8 kan vi utläsa sambandet mellan fysiska lån av böcker och gini-

koefficienten år 2012 då den var som högst i Sverige. När klyftorna som störst gjordes 

medelmånga fysiska lån i de kommuner som hade en låg- eller medel gini-koefficient. 

Däremot kan vi se att de kommuner som hade störst klyftor var de som lånade minst 

andel böcker per kommuninvånare. När klyftorna är som störst ska det enligt axiomet 

lånas flest böcker. Tabell 8 motsäger detta vilket tyder på att det kan finnas ett negativt 

samband. Även sambandsmåtten bekräftar detta genom ett värde som är svagt negativt.   

  

För att sammanfatta Tabell 7 och 8 kan vi se att båda tabeller och sambandsmått visar på 

negativa samband. Värdena i tabellerna är tämligen lika vilket kan förklara varför 

sambandsmåtten nästan var identiska.   

 

 

5.1.3 Diskussion och slutsats Sverige  

  

För att återknyta till och besvara vår första forskningsfråga kan vi konstatera att det inte 

finns något starkt samband mellan Sveriges ekonomiska situation och landets 

biblioteksanvändning. När det gäller arbetslösheten i samband med  

biblioteksanvändningen fick vi ett liknande resultat vid fyra tillfällen, nämligen värden 

där samtliga låg tämligen nära noll. Det enda som skiljde sig åt var att vi fick ett värde 

som var negativt. Gini-koefficienten i samband med biblioteksanvändningen däremot 

visade på högre värde än arbetslösheten, men även de kan anses vara svaga samband. Tre 

av fyra sambandsmått av gini-koefficienten visade på negativa samband vilket kan 

innebära att när Sveriges ekonomiska situation förändrades ändrades 

biblioteksanvändningen i samma riktning.  

  

Det kan vara svårt att förklara varför vi fick de resultat vi fick, eftersom statistiken inte 

kan belysa detta. Däremot kan vi med hjälp av tidigare forskning försöka förstå våra 

resultat. Som tidigare nämnt framhäver Höglund och Wahlström (2015) att biblioteken 

kan ha andra funktioner än att bara förmedla litteratur och läsning. Andra aktiviteter och 

funktioner biblioteken kan erbjuda kan till exempel vara digitala tjänster och besökarna 



35  

  

kan använda biblioteken som en mötes- och studieplats. Förutom att användarna kan söka 

sig till biblioteken för att få hjälp med att söka arbete eller skriva CV:n, när de befinner 

sig i ekonomiska svårigheter, kan de använda sig av andra tjänster och delta i aktiviteter 

som är kostnadsfria. Exempel på detta kan vara låna medier såsom böcker, musik och 

DVD-filmer, läsa dagstidningar och tidskrifter samt delta i bokcirklar och korsordsträffar. 

En annan användning som skulle kunna öka är användningen av bibliotekens e-tjänster, 

som Höglund och Wahlström (2015) betonar. Genom användarnas lånekort får de tillgång 

till en rad e-medier som tidskrifter, e-böcker samt streaming av filmer. Dock är dessa 

oftast begränsade till ett visst antal i månaden vilket kan leda till att användarna lånar 

fysiska DVD-filmer och andra medier. För även om vi i vår uppsats bara har undersökt 

relationen mellan ett lands ekonomi och fysiska besök och fysiska lån av böcker skulle 

det kunna finnas andra aspekter. En aspekt skulle kunna vara att eftersom det är gratis att 

låna, både fysiska och icke-fysiskt, kan vi tänka oss att detta är något som skulle göras i 

en större utsträckning när ett lands ekonomi är dålig.  

 

Michnik (2018) belyser att bibliotekens utökade utbud kan leda till att de går ifrån sina 

ursprungliga värderingar och erbjuder andra tjänster för att möta användarnas behov och 

önskemål. Detta kan leda till att enskilda önskemål i många fall går före det som 

allmänheten önskar att biblioteken ska tillhandahålla. Vidare beskriver Michnik (2018) att 

detta kan leda till ett annat fenomen, nämligen att användarna själva är med och skapar 

biblioteksverksamheter. Detta kan ske i olika stor utsträckning men ett exempel på detta 

kan vara att besökarna använder biblioteken som en egen mötesplats, så som att anordna 

egna bokcirklar. Med detta menas att användarna inte behöver någon hjälp av varken 

bibliotekets personal eller deras utbud utan använder biblioteket som sitt eget 

vardagsrum, det vill säga att bara lokalerna används. En annan aspekt kan vara att 

användarna själva är med och påverkar bibliotekets utbud och vad det ska användas till. 

Exempel på detta kan vara att användarna får vara med och bestämma vad biblioteken ska 

erbjuda så som vad som ska köpas in och även vilka aktiviteter som ska erbjudas. 

Michnik (2018) menar också på att allt eftersom samhället förändras och utvecklas kan 

detta i förlängningen leda till att även biblioteksanvändningen gör det. Hon menar att 

bibliotekspersonalen är duktiga på att anpassa sig efter användarnas behov även om dessa 

behov ibland kan ligga utanför de tjänster som ett bibliotek normalt erbjuder. Vidare 

beskriver Michnik (2018) att detta kan bidra till en kollision när olika användares behov 

och önskemål krockar. Med detta kan menas att det blir problem för biblioteken eftersom 

det kan vara svårt att prioritera om många användare uttrycker olika behov och önskemål. 

För att sammanfatta detta kan vi spekulera i vad biblioteken egentligen ska erbjuda och 

vad som ska prioriteras. I en ekonomisk kris spelar biblioteken en stor roll eftersom det är 

en plats som erbjuder gratis medier och som besökarna kan använda i den utsträckning 

som de själva vill. Biblioteket ska även vara en plats där användarna kan använda 

lokalerna till att skapa egna aktiviteter, både på egen hand och med hjälp av bibliotekets 

personal. Michnik (2018) menar på att biblioteken ska vara en plats för både traditionella 

och icke-traditionella aktiviteter, men att de inte får förändras i så stor utsträckning att 

användarna inte längre känner igen dem. Vi menar på att de grundfunktioner som 

biblioteken har måste finnas kvar och då framförallt de gratis funktioner och aktiviteter 

som användarna kan använda sig av under en ekonomisk kris. 
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Om vi ska fortsätta att diskutera vad biblioteken används eller skulle kunna användas till 

så betonar Höglund (2013, s. 349 - 351) att invånarna inte använder biblioteken i stor 

utsträckning när det kommer till att studera eller använda internet och gratis datorer. Det 

kan vara en anledning till varför våra resultat visade att det saknas ett samband mellan 

arbetslöshet och biblioteksanvändningen. Nuförtiden finns det mer platser som erbjuder 

gratis internet och allt fler har tillgång till datorer och mobiltelefoner. När människor blir 

arbetslösa finns det även andra instanser, såsom Arbetsförmedlingen som hjälper till med 

att hjälpa människor tillbaka in i arbetslivet. Som arbetslös går det också få ekonomisk 

hjälp i form av bidrag och a-kassa. Detta kan vara en anledning till varför svenska 

kommuninvånarna inte använder biblioteken i arbetssökande syfte.  

 

Som vi har kunnat se i vår uppsats har andelen fysiska lån gått ner men enligt Höglund 

(2013) är detta svårt att förklara eftersom användarna har fortsatt ett mycket högt 

förtroende för biblioteken. Vårt resultat visar på att ekonomi antagligen inte har 

någonting med detta att göra, men att det kan vara andra faktorer som påverkar 

biblioteksanvändningen i samhället. Vad detta kan beror på kan vi bara spekulera i, men 

som Höglund och Wahlström (2015) betonar att möjligtvis användarna använder 

biblioteket till annat än att bara låna böcker. Eftersom vi inte undersökte icke-fysiska lån i 

vår uppsats vet vi inte hur dessa såg ut under de år som vi undersökte men det skulle 

kunna vara en tänkbar orsak till varför andelen lån av fysiska medier stadigt har gått ner.  

 

Child och Goulding (2012) kunde bekräfta axiomet i Midlands i England, både genom en 

statistisk undersökning samt intervjuer med femton bibliotekarier. Värt att nämna är att 

vår studie skiljer sig åt jämfört med Child och Gouldings studie, eftersom deras var 

fokuserad på en liten del av England och vår studie innefattade hela Sverige och Finland. 

Vi kan därför inte veta om det de kom fram till är applicerbart på hela England eller bara 

Midlands. Detta kan i sin tur ha bidragit till att vi fick olika resultat och inte kunde 

bekräfta hypotesen. Som tidigare nämnt används biblioteken på liknande sätt i England 

som i Sverige. Skillnaden är dock att människor i England använder biblioteken på fler 

sätt, såsom att delta i workshops och kurser. Detta kan vara anledningen till att när 

människor blev arbetslösa i England, var det mer naturligt att besöka biblioteken och 

delta i workshops. Enligt Svensk biblioteksförening (2011) anser de svenska 

biblioteksanvändarna att programaktiviteter är mindre viktiga än exempelvis lån av 

tidskrifter och böcker. Vi kan tänka oss att detta är en bidragande orsak till att inte fler 

besökte biblioteken och att vi därför inte heller fick något samband mellan 

biblioteksanvändningen och arbetslösheten. 

 

Vårt mest förekommande resultat när det gällde gini-koefficienten och 

biblioteksanvändning visade på ett svagt negativt samband. Detta innebär att när 

klyftorna är stora, används biblioteken i mindre utsträckning. Vad detta kan bero på är 

återigen svårt att förklara. Skillnaderna på klyftorna i samhället var tämligen små och 

därför kan det vara svårt att urskilja nyanser. Dessutom var klyftorna konstanta tre år i 

rad och vi valde att undersöka det första av de tre åren. Hade vi undersökt något av de 

andra åren, hade vi möjligtvis kunnat se ett annat resultat. Som vi tidigare nämnde 

använder invånarna i Sverige biblioteken på traditionella vis och efterfrågar därför inte 

nya tjänster. Michnik (2018) betonar att traditionella tjänster såsom att låna fysiska 

böcker dominerar och att människor inte vill att deras bibliotek ska förändras i allt för 
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stor utsträckning. Detta kan vara anledningen till att människor vänder sig till andra 

instanser när det gäller andra saker än litteratur.   

  

Innebörden av de resultat vi har fått visar på att vår testade hypotes inte går att bekräfta 

fullt ut. Våra samband var allt för svaga för att styrka axiomet i Sverige. Trots att vår 

hypotes inte stämde, har våra resultat ändå en betydelse. För det första har vi bidragit till 

ökad kunskap om The Librarian’s axiom och fyllde en kunskapslucka. En annan 

implikation av hypotesprövningen kan vara att människor inte använder biblioteken i 

större utsträckning när ekonomin försämras. Vi kan tro att det beror på att människor 

använder sig utav andra tjänster och instanser, såsom online guider till att skriva CV och 

Arbetsförmedlingen. Detta gör att biblioteken inte behöver satsa extra resurser på 

jobbrelaterade aktiviteter, utan kan fokusera på det användarna efterfrågar. Dessutom 

gör det att bibliotekens och bibliotekariens roll inte behöver förändras till att hjälpa 

människor med arbetsrelaterade tjänster. Dock får vi poängtera att det behövs betydligt 

fler studier om axiomet i Sverige för att kunna veta fullt ut hur användningen under en 

ekonomisk kris ser ut.  

   

  

5.2 Finland  

5.2.1 Arbetslöshet   

  

Arbetslöshet-Besök 2008 (Lägst)  
 Alla kommuner 2008  

 

 

Andel arbetslösa 

   

  

Hög andel 

arbetslösa  

  

Grand  

Total  

Låg andel arbetslösa  Medel andel  

Andel besök 2008    arbetslösa  

 Få fysiska besök  54,87%  44,44%  37,78%  45,34%  

 Medelmånga fysiska          

 besök  29,20%  15,87%  24,44%  24,44%  

 Många fysiska besök  15,93%  39,68%  37,78%  30,23%  

Grand Total   100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 9  

Sambandmått: 0,239216514  

  

Tabell 9 visar på sambandet emellan arbetslösheten och fysiska biblioteksbesök i Finland 

under 2008 när arbetslösheten var som lägst. Enligt axiomet minskar 

biblioteksanvändningen när ett lands ekonomi blir bättre. Tabellen visar att få fysiska 

besök dominerade under detta år i samtliga kommuner vilket kan leda till att axiomet 

kan bekräftas. Ett tydligt exempel på detta kan vara i de kommuner där arbetslösheten är 

som allra minst besöker invånarna biblioteket väsentligt mindre, nämligen 54,87 procent. 

Sambandsmåttet visar på att svagt positivt samband.  
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Arbetslöshet-Besök 2015 (Högst)  
 Alla kommuner 2015 

 

Andel arbetslösa 

   

     

Andel fysiska besök 

2015  

Låg andel arbetslösa    Medel andel   

arbetslösa  

 Hög andel 

arbetslösa  

Grand  

Total  

Få fysiska besök  51,11%  35,82%  38,53%  43,41%  

Medelmånga fysiska 

besök  

  

29,63%  

  

43,28%  

  

41,28%  36,66%  

Många fysiska besök  19,26%  20,90%  20,18%  19,94%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 10  

Sambandsmått: 0,109516482  

 

Tabell 10 visar sambandet mellan arbetslöshet och fysiska biblioteksbesök under 2015 

då arbetslösheten var som högst. Här kan vi utläsa att få och medelmånga fysiska besök 

var det som dominerade. En intressant observation som kan ses i tabellen är den att en 

tämligen liten del av den finska befolkningen gjorde många fysiska besök. Detta leder 

till att axiomet inte kan bekräftas utan att det istället blir ett negativt samband.  Däremot 

visar sambandsmåttet ett svagt positivt värde vilket kan vara svårt att förklara. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att en stor del av procenten hamnar i kategorin medelmånga 

lån. Detta kommer diskuteras vidare senare i uppsatsen.   

  

För att sammanfatta Tabell 9 och Tabell 10 kan vi konstatera att det finns ett svagt samband 

mellan arbetslösheten och fysiska biblioteksbesök i Finland. Båda sambandsmåtten visar på 

ett svagt positivt samband. Tabell 9 visar dock på ett betydligt starkare samband än vad 

Tabell 10 gör.  

   

Arbetslöshet-Lån 2008 (Lägst)  
Alla kommuner 2008      Andel arbetslösa       

Antal fysiska lån 2008    Låg andel  Medel andel  Hög andel  Grand  

arbetslösa  arbetslösa  arbetslösa  Total  

Få fysiska lån  57,52%  39,68%  41,48%  46,95%  

 Medelmånga fysiska    

lån  
  

21,24%  

  

30,16%  

  

29,63%  26,69%  

Många fysiska lån  21,24%  30,16%  28,89%  26,37%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         
Tabell 11  

Sambandsmått: 0,163435382  

  

Tabell 11 visar sambandet mellan andel lån av fysiska böcker och arbetslösheten vilket 

var lägst år 2008. När Finland hade lägst andel arbetslösa lånades få fysiska böcker i 
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samtliga kommuner. Framförallt blir detta tydligt när vi ser till de kommuner som hade 

allra lägst arbetslöshet lånade 57,52 procent av kommuninvånarna lägst andel fysiska 

böcker. Eftersom vi testar en hypotes, det vill säga axiomet kan vi i det här fallet se att 

det verkar finnas ett samband. Sambandsmåttet bekräftar detta men inte i så stor 

utsträckning då värdet visar på ett svagt positivt samband.  

  

  

  

Arbetslöshet-Lån 2015 (Högst)  
 Alla kommuner 2015 

 

Andel arbetslösa 

   

     

Andel fysiska lån 

  2015  

Medel andel 

Låg andel arbetslösa    arbetslösa  

Hög andel 

arbetslösa  

 Grand  

Total  

Få fysiska lån  56,30%  35,82%  51,38%  50,16%  

 Medelmånga    

fysiska lån  

  

23,70%  

  

38,81%  

  

28,44%  28,62%  

Många fysiska lån  20,00%  25,37%  20,18%  21,22%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 12  

  

Sambandsmått: 0,040804316  

  

Tabell 12 visar sambandet mellan andel lån av fysiska böcker och arbetslösheten år 2015 

i Finland när den var som högst. Här går det att utläsa att under det året när andelen 

arbetslösa var som högst lånades det tämligen få fysiska böcker. Sambandsmåttet visar 

på ett värde som är nästintill noll vilket kan tyda på att det finns ett mycket svagt 

samband. En anledning till detta kan vara att i de kommuner som hade lägst andel 

arbetslösa lånades den minsta andelen böcker, nämligen 56,30 procent vilket bekräftar 

axiomet. Det som däremot motsäger axiomet är i de kommuner som hade högst andel 

arbetslösa lånades även där få fysiska böcker. Vi kan tänka oss att detta är anledningen 

till att sambandsmåttet hamnade så pass nära noll.   

  

När det kommer till sambanden mellan arbetslöshet och lån av fysiska böcker i Finland 

kan vi konstatera att det finns ett svagt positivt samband som utläsas i Tabell 11 och 12. 

Sambandsmåtten visar på svaga positiva samband. Det ena värdet låg tämligen nära noll 

vilket kan förklaras genom den motsägelsen som vi kunde identifiera i Tabell 12.   

  

  

 

 

 

  

   



40  

  

5.2.2 Gini-koefficient  

  

  

Gini-koefficient-Besök 2012 (Lägst)  
 Alla kommuner 2012 

 

Gini-koefficient 

   

     

Andel fysiska besök 

  2012  

Medel gini- 

Låg gini-koefficient     koefficient  

 Hög gini- 

koefficient  

Grand  

Total  

Få fysiska besök  48,15%  39,29%  53,85%  47,59%  

 Medelmånga    

fysiska besök  

  

28,15%  

  

32,14%  

  

7,69%  27,65%  

Många fysiska besök  23,70%  28,57%  38,46%  24,76%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 13  

Sambandsmått: 0,042364055  

  

Tabellen ovan, Tabell 13 visar sambandet mellan gini-koefficienten och andel fysiska 

biblioteksbesök under år 2012 när gini-koefficienten var som lägst i Finland. I de 

kommuner där klyftorna var som minst gjordes det få fysiska besök, vilket kan styrka 

axiomet. I de kommuner där klyftorna är störst görs även där få fysiska besök vilket 

motsäger axiomet. Detta kan vara anledningen till att sambandsmåttet ligger så pass 

nära noll eftersom siffrorna balanserar ut sig. Sambandsmåttet är svagt positivt.   

  

  

Gini-koefficient-Besök 2008 (Högst)  
 Alla kommuner 2008 

 

Gini-koefficient         

  

Andel fysiska besök 2008  

  

Låg gini-koefficient  

Medel gini- 

koefficient  

Hög gini- 

koefficient  

 Grand  

Total  

Få fysiska besök  44,49%  48,57%  53,85%  45,34%  

Medelmånga fysiska besök  23,95%  28,57%  23,08%  24,44%  

Många fysiska besök  31,56%  22,86%  23,08%  30,23%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 14  

 Sambandsmått: -0,119741471  

I Tabell 14 kan vi se sambandet mellan fysiska biblioteksbesök och gini-koefficienten 

under år 2008 i Finland. Detta år var klyftorna som störst i landet. Här kan utläsas att få 

fysiska besök gjordes oavsett kommun. Ett exempel kan vara i de kommuner där de 

ekonomiska klyftorna var som störst, 53,85 procent besökte biblioteken vid få tillfällen. 

Detta motbevisar axiomet eftersom det blir ett negativt samband. Sambandsmåttet visar ett 

negativt och svagt samband.    
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Trots att både Tabell 13 och 14 visade på få fysiska biblioteksbesök skiljde sig 

sambandsmåtten åt. Det ena måttet var positivt medan det andra var negativt. Det positiva 

sambandsmåttet var nästintill noll medan det negativa var något starkare men ingår ändå i 

kategorin svagt samband.  

  

Gini-koefficient-Lån 2012 (Lägst)  
 Alla kommuner 2012 

 

Gini-koefficient 

   

     

Andel fysiska lån 

  2012  

Medel gini-

Låg gini-koefficient      koefficient  

 Hög gini- koefficient  Grand  

Total  

Få fysiska lån  47,41%  60,71%  69,23%  49,52%  

 Medelmånga fysiska    

lån  

  

29,63%  

  

10,71%  

  

7,69%  27,01%  

Många fysiska lån  22,96%  28,57%  23,08%  23,47%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 15  

 Sambandsmått: -0,188166943  

  

Tabell 15 visar sambandet mellan andel lån av fysiska böcker i relation till gini-

koefficienten under år 2012 då den var som lägst i Finland. Även under det här året var 

det få fysiska lån med några procenttal som stack ut. Exempel på detta är i de kommuner 

där klyftorna var som störst gjordes få fysiska lån, nämligen 69,23 procent.  

Stora klyftor i samhället i kombination med få lån av fysiska böcker motsäger axiomet. Detta 

kan vi också se på sambandsmåttet som visar ett svagt negativt samband.    

 

Gini-koefficient-Lån 2008 (Högst)  
 Alla kommuner 2008 

 

Gini-koefficient 

    

     

Andel fysiska lån 2008  Låg gini- koefficient  Medel gini- 

koefficient  

Hög gini- 

koefficient  

 Grand  

Total  

Få fysiska lån  44,87%  51,43%  76,92%  46,95%  

Medelmånga fysiska    

lån  

  

28,14%  

  

22,86%  

  

7,69%  26,69%  

Många fysiska lån  27,00%  25,71%  15,38%  26,37%  

Grand Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  

         Tabell 16  

Sambandsmått: -0,333942414  
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Slutligen, Tabell 16 visar på sambandet mellan andel lån av fysiska böcker och gini-

koefficienten under 2008 då klyftorna i det finska samhället var som störst. Här finns det 

ett intressant exempel att plocka ut. I de kommuner där klyftorna var som störst gjordes 

även minst antal fysiska lån av böcker, 76,92 procent. Sambandet blir därmed negativt 

eftersom det går emot axiomet. Sambandsmåttet bekräftar detta och tyder på ett negativt 

medelvärde.   

Sambandsmåtten i Tabell 15 och 16 visar båda negativa värden, vilket betyder att 

axiomet inte bekräftas utan motsägs. Vår statistik visar på att ju större klyftor i samhället, 

desto färre lån av fysiska böcker görs, oberoende av år som undersöktes. Det som 

däremot skiljde sig åt i tabellerna var graden av samband. Sambandsmåttet efter Tabell 

16 visade på ett värde som ingår i kategorin medel medan det andra sambandsmåttet var 

svagt.     

  

5.2.3 Diskussion och slutsats Finland  

  

Vår andra forskningsfråga, hur sambandet ser ut mellan Finlands ekonomi och 

biblioteksanvändning, tänker vi försöka att svara på här. Den hypotes som vi testar, 

huruvida axiomet är applicerbart på Finland går inte att bekräfta, i alla fall inte fullt ut. De 

allra flesta sambandsmåtten var för svaga för att kunna anta att det fanns något samband 

mellan biblioteksanvändningen och Finlands ekonomiska situation. Det finns dock 

skillnader mellan arbetslösheten och gini-koefficienten. När det kommer till 

arbetslösheten var samtliga sambandsmått positiva medan tre av fyra sambandsmått var 

negativa bland gini-koefficienten. Ett värde som utmärkte sig var sambandet mellan gini-

koefficienten och andelen lån av fysiska böcker. Det värdet ingick i kategorin medel 

medan alla andra värden var svaga.  

 

Även här är det svårt att förklara varför vi fick de resultat vi fick. Vi fick tämligen svaga 

samband när det kommer till arbetslöshet i relation till biblioteksanvändningen. Tidigare 

forskning visar att invånarna i Finland använder biblioteken minst för jobbrelaterade 

aktiviteter. Det syftet de använder biblioteken mest är aktiviteter i utbildnings syfte 

(Serola och Vakkari, 2011). Det kan vara en möjlig förklaring till varför det inte gick att 

se ett samband mellan Finlands ekonomiska situation och biblioteksanvändningen 

eftersom användarna inte verkar använda biblioteken i arbetsrelaterade syften. Dessutom 

har Finland en instans som liknar den svenska Arbetsförmedlingen, där de hjälper 

människor att söka och hitta jobb. Instansen erbjuder även workshops i exempelvis att 

skriva CV. Detta kan vara en anledning till att invånarna i Finland inte vänder sig till 

biblioteken när de blir arbetslösa. En annan anledning kan vara dagens teknik. Som 

tidigare nämnt kan man förutom att låna gratis material även använda bibliotekens 

internet och gratis datorer. De studier som genomfördes i USA och England betonar att 

användningen av datorer ökade kraftigt när länderna befann sig i ekonomiska 

svårigheter. Serola och Vakkari (2011) betonar däremot att den finska befolkningen inte 

använder bibliotekens datorer i stor utsträckning. Dessutom belyser dem att nästan 20 

procent av befolkningen anser att bibliotekens betydelse har minskat på grund av 

internet. Nuförtiden har alltmer tillgång till internet som gör att de inte längre behöver 

fysiskt besöka ett bibliotek, utan att de kan få deras informationsbehov bemött antingen 

genom att använda sig utav bibliotekens e-tjänster eller genom att söka på nätet. 
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När det kommer till gini-koefficienten visar våra resultat på att de flesta sambanden var 

negativa men svaga. Dock fanns det ett undantag, nämligen sambandet mellan gini-

koefficienten och lån när klyftorna var som störst i Finland. Detta innebär att när 

klyftorna är stora, används biblioteken i mindre utsträckning och tvärtom. Att förklara 

detta kan vara svårt eftersom skillnaderna är tämligen små mellan när klyftorna i 

samhället var som störst och minst. Det kan vara svårt att förklara de resultat som vi fick, 

men en möjlig förklaring kan vara på grund av att de finska invånarna använder 

biblioteken på ett traditionellt sätt. Detta bekräftas av Serola och Vakkari (2011) som 

betonar att användarna främst besöker biblioteken för att låna tidningar och böcker, 

vilken kan ses som traditionella bibliotekstjänster.  

  

De resultat vi har fått kan ha olika innebörd. Vår testade hypotes gick inte att bekräfta fullt 

ut, på grund av olika möjliga anledningar. Även om hypotesen inte visade sig stämma, är 

det ändå ett resultat i sig. Det har nämligen bidragit till en ökad kunskap om  

The Librarian’s axiom. Trots att arbetslösheten och biblioteksanvändningen är tämligen 

höga i Finland kan vi konstatera att det saknas ett samband mellan 

biblioteksanvändningen och Finlands ekonomiska situation under den senaste 

ekonomiska krisen. En följd av våra resultat kan vara att befolkningen inte ser något 

större behov av att använda biblioteken mer när landet befinner sig i ekonomiska 

problem. Med tanke på vårt resultat, kan vi tänka oss att biblioteken i Finland inte 

behöver ändra sin verksamhet och roll när landet befinner sig i en ekonomisk kris, utan 

kan fokusera på de tjänster som normalt sätt efterfrågas. De behöver inte heller förbereda 

sig att fler kommer att besöka och använda biblioteken när landet befinner sig i 

ekonomisk kris, eftersom det saknas ett samband. Men som vi tidigare nämnde krävs det 

fler studier kring axiomet i både Sverige och i Finland för att kunde undersöka detta mer 

ingående.  

  

5.3 Jämförelse Sverige och Finland  
  

Här kommer vi att försöka besvara vår tredje forskningsfråga, nämligen vilka eventuella 

skillnader och likheter det finns mellan länderna och vad det kan bero på.   

  

Våra resultat visade på att det finns betydligt fler likheter än skillnader mellan Sverige 

och Finland. Det som tydligt går att utläsa när vi jämför ländernas tabeller och 

sambandmått är att nästan samtliga samband visar på svaga. Dock finns det några 

undantag. I Sverige fanns det två sambandsmått som låg nära gränsen för medel 

negativa samband. I Finland fanns det ett värde som var relativt nära att kunna ingå i 

kategorin medel positivt samband. Dessutom ingick ett sambandsmått i kategorin medel 

negativt samband, nämligen den emellan gini-koefficienten och andel fysiska lån år 

2008. En intressant observation är att nästan samtliga tabeller med gini-koefficienten 

som variabel är sambandsmåtten negativa för både Sverige och Finland. När det 

kommer till arbetslöshet går det att se att nästan alla tabeller har ett positivt 

sambandsmått.  
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Till skillnad från vad Child och Goulding (2012) belyser kan vi inte utläsa att det finns 

ett samband mellan ett lands ekonomiska situation och biblioteksanvändningen, trots att 

biblioteken används på liknande sätt i Sverige och i Finland. I Sverige använder en 

tämligen liten del av biblioteksbesökarna bibliotekens internet och datorer i arbets- och 

studierelaterade syften (Svensk biblioteksförening, 2011). Inte heller används 

bibliotekens datorer och internet i någon större utsträckning i Finland (Serola och 

Vakkari, 2011). Dessutom har nuförtiden många människor tillgång till internet och 

dator eller smartphone hemma. I rapporten Svenskarna och Internet (2017) skriven av 

Pamela Davidsson och Anders Thoresson beskrivs det att 94 procent av den svenska 

befolkningen har tillgång till internet. I texten ”Finländarna använder allt oftare internet” 

beskriver Statistikcentralen (2016) att 88 procent av medborgarna använder internet. 

Detta kan vara en förklaring till varför användarna inte använder sig av bibliotekens 

internet och datorer.  

 

På grund av att resultaten inte skiljde sig speciellt mycket åt mellan länderna, bidrar 

detta till att resultaten blev liknande. Vi har börjat fylla en kunskapslucka och bidragit 

till vidare forskning kring axiomet. Att hypotesen inte gick att bekräfta i varken Sverige 

och Finland är ett betydelsefullt resultat ur olika aspekter. Den kan exempelvis hjälpa 

biblioteken vid eventuella kommande ekonomiska kriser, då statistiken visar att 

användningen antagligen inte kommer att förändras. Med detta sagt kan vi inte veta hur 

framtiden ser ut för biblioteken eftersom samhället ständigt förändras. En annan aspekt 

kan vara att vi genom vår studie skulle kunna tänka oss att ekonomi inte har något 

samband med biblioteksanvändningen, som gör att vi kan undersöka en annan variabel 

som eventuellt kan förklara varför biblioteksanvändningen förändras. Återigen, fler 

studier krävs för att möjligtvis kunna se ett tydligare samband. 

  

Hos varken Sverige och Finland gick det att bekräfta hypotesen. James (1986) och Skelly 

(2011) kunde inte heller bekräfta axiomet genom sina studier. James (1986) förklarade 

att det kunde finnas flera möjliga anledningar till varför han inte kunde hitta något 

samband. En av dessa var externa faktorer såsom den tekniska utvecklingen. I dagens 

samhälle utvecklas tekniken snabbare än någonsin och detta kan vara en anledning till 

varför vi inte kunde bekräfta axiomet i Sverige och i Finland. Skelly (2011) hade 

liknande tankar och diskuterade att nuförtiden har många tillgång till ny teknik, såsom 

mobiltelefoner, tv och internet. Människor behöver inte gå ut för att få tillgång till 

litteratur och samhällsinformation och har numera hela världen i sin ficka.   

  

Eftersom biblioteken används på liknande vis i Sverige och Finland kan det vara 

anledningen att våra resultat var nästan identiska. I båda länderna är lån av böcker och 

tidskrifter den aktivitet som dominerar hos användarna (Serola & Vakkari, 2011), 

(Höglund & Wahlström, 2015). Det som användarna i båda länderna anses vara minst 

viktigt är jobbrelaterade aktiviteter. Detta kan vara anledningen till att våra resultat inte 

skiljde sig särskilt mycket åt. En liten skillnad var dock att i Finland används biblioteken 

mer som en plats att studera än i Sverige. Vi kan tänka oss att det är en möjlig förklaring 

till varför Finland fick något starkare samband än Sverige, eftersom vi skulle kunna 

tänka oss att studier är närmare förknippat till jobb än vad nöjesläsning är.   
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Vår studies resultat kan på olika sätt bidra med ny kunskap inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Om våra resultat hade visat på att det fanns ett samband mellan 

Sveriges och Finlands ekonomi och biblioteksanvändningen hade detta kunnat innebära 

olika saker. För det första kan biblioteken stärka sin position när landet befinner sig i svåra 

ekonomiska tider och eventuellt minska nedskärningar genom att vi kan visa på att fler 

människor använder bibliotekets tjänster för att bland annat hitta arbete. Som James (1986) 

belyser kan det även hjälpa bibliotekarier i sitt yrke, för att de kan förvänta sig fler besökare 

och då kan bibliotekspersonalen planera sin verksamhet utifrån den informationen. 

Dessutom kan en ny målgrupp, nämligen arbetslösa besöka och använda biblioteket i större 

utsträckning än förut, vilket kan leda till att biblioteken måste anpassa sitt utbud efter 

användarnas behov. Detta är i linje med vad som framkommer i Bibliotekslagen (SFS 

2013:801), att biblioteken ska vara en plats för alla och erbjuda ett utbud som är anpassat 

efter användarnas behov. Exempel på detta kan vara att anordna workshops i att skriva CV 

och att bjuda in andra instanser såsom arbetsförmedlingen. En följd av detta kan vara att 

bibliotekariers och bibliotekens roll kan förändras i samhället med att hjälpa människor 

komma tillbaka in i samhället genom att hjälpa dem i processen att hitta ett arbete.   

 

Eftersom våra resultat inte kunde visa på att det fanns något samband mellan ett lands 

ekonomiska situation och biblioteksanvändning kan även detta innebära olika saker. Till 

exempel kan det visa på att användarna inte besöker biblioteken i arbetsrelaterade syften, 

vilket i sin tur kan leda till att biblioteken kan satsa sina resurser på det som besökarna 

oftast efterfrågar, såsom böcker och tidskrifter. Som tidigare nämnt beskriver James (1986) 

att bibliotekens användande kan påverkas av samhället, som ständigt förändras. I dagens 

samhälle har teknik och internet en stor betydelse, som i sin tur kan vara en påverkande 

faktor i vilken utsträckning biblioteken används, istället för hur landets ekonomiska 

situation ser ut.     
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6. Slutsats  
  

Syftet med vår studie var att pröva om hypotes The Librarian´s axiom gick att bekräftas 

eller inte i Sverige och Finland. Genom att samla in offentlig statistik och analysera den 

med hjälp av korstabeller och sambandsmått kunde vi besvara våra forskningsfrågor som 

löd:   

• Hur ser sambandet ut mellan Sveriges ekonomiska situation och 

biblioteksanvändningen?   

• Hur ser sambandet ut mellan Finlands ekonomiska situation och 

biblioteksanvändningen?   

• Vilka eventuella skillnader och likheter finns det mellan länderna och vad kan det 

bero på?   

  

Som vi tidigare har diskuterat gick det inte att bekräfta axiomet fullt ut, varken i Sverige 

eller i Finland eftersom sambandsmåtten visade på alltför svaga samband. Det var dock 

svårt att förstå hur vi fick de resultat som vi fick, mycket beroende på att det fanns 

begränsat med tidigare forskning kring axiomet. Inte heller kunde vi se några stora 

skillnader mellan Sverige och Finland. En tänkbar anledning till detta kan vara att båda 

länderna använder biblioteken på liknande vis. Dessutom har både Sverige och Finland 

andra instanser, till exempel Arbetsförmedlingen som kan vara en tänkbar anledning till de 

inte använder biblioteken i arbetsrelaterade syften. Men som vi dock tidigare nämnt hade 

Finland något starkare samband men inte tillräckligt starkt för att bekräfta axiomet. Då 

biblioteksbesökarna i Finland använder biblioteken som studieplats i större utsträckning 

än vad de svenska biblioteksbesökarna gör, kan detta vara en möjlig anledning.   

  

Ett fåtal forskare har prövat hypotes tidigare och i flera fall var deras tillvägagångssätt 

dåligt förklarat vilket gjorde att vi inte fullt ut kunde utföra likadana studier. Dessutom 

beskriver James (1986), som vår studie är inspirerad av, inte så utförligt. Detta gör att vår 

studie inte kunde se ut precis likadan eftersom det saknades information kring hur han 

exakt gick tillväga. Dessutom var det svårt att hitta relevant information kring 

biblioteksanvändningen i samhället i några av de länder där axiomet hade prövats, 

speciellt i Sydafrika och i Finland. En konsekvens av detta var att det blev svårare att 

sätta ämnet i en kontext samt att kunna diskutera våra resultat.   

  

De problem vi har stött på har varit tämligen många och ibland svåra att reda ut. Det 

största problemet som har påverkat uppsatsen var att vi var tvungna att byta land, från 

Nederländerna till Finland. Detta innebar att vi förlorade tid och fick dessutom ingen 

användning av den redan insamlade och bearbetade informationen kring Nederländerna. 

Detta medförde att vi valde att endast använda oss av fyra variabler. Vår valda metod 

gjorde att vi fick anpassa oss efter den offentliga statistik som fanns tillgänglig. Ett 

exempel på detta var att det saknades statistik kring gini-koefficienten i Sverige för åren 

2008 till 2011. Vi kan tänka oss att mer komplett statistik eller en mer relevant variabel 

hade kunnat bidra till en ännu mer nyanserad bild av sambandet mellan ett lands 

ekonomi och biblioteksanvändning.   
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Trots att vi inte kunde få vår hypotes bekräftad i våra två valda länder anser vi att vår studie 

fyller en funktion och har en given plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen.   

Förhoppningsvis har vi genom vår uppsats ökat medvetenheten om The Librarian´s axiom 

samt bidragit med nya kunskaper kring detta ämne.  

 

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Då vi har utfört en kvantitativ studie kan det vara svårt att få full förståelse för varför det 

ser ut som det gör till skillnad om vi skulle utföra en kvalitativ undersökning. Eftersom 

det går att undersöka ämnet från olika vinklar finns det stora möjligheter till vidare 

forskning. Ett förslag skulle kunna vara att intervjua arbetslösa för ta reda på varför eller 

inte de besöker biblioteken och vad de i så fall gör för aktiviteter på biblioteken.  

  

Ett annat förslag kan vara att ändra variablerna för att se om resultaten blir annorlunda. 

Våra urval kan vara en orsak till att vi fick de resultat som vi fick. Hade vi valt att 

undersöka det icke-fysiska istället för fysiska lån och besök hade vi möjligtvis kunnat få 

andra resultat. Då användarna till exempel kan låna e-böcker, talböcker och tidskrifter 

via bibliotekens hemsidor behöver de inte fysiskt besöka biblioteket. Så även om vi inte 

kunde styrka axiomet genom vår studie hade vi möjligtvis kunde sett något samband 

emellan landets ekonomi och virtuella biblioteksbesök och e-lån. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att göra en studie med både fysiska och icke-fysiska variabler.  

  

Vi skulle även kunna genomföra en liknande studie som den Child och Goulding (2012) 

genomförde och intervjua bibliotekspersonal för att ta reda på hur de upplever 

bibliotekens användning under en ekonomisk kris.  

  

Då vi anser att detta är ett mycket intressant och spännande ämne finns det otaliga 

möjligheter till vidare forskning.  
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