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Sammanfattning / Abstract 

The purpose of this study is to determine who visits the V Frölunda Library, Gothen- 
bug, what magazines they read and why. The data presented in this thesis are collected 
using four methods: general observation and counting numbers of visitors, interviews 
with 202 magazine readers, the completion of 1308 questiomaires regarding approxi- 
mately 350 m a g h e s  and interviews with more than 100 library visitors. 

The data indicates that men are significantly overrepresented among magazine readers 
as compared to the female visitors. These men are primarily from the white collar sector 
of the community. This leads to a pronounced underrepresentation of the blue coIlar 
workers. Young people visit the magazine room in the library at a rate about twice that 
expected from the population distribution. 

Women are primarily interested in magazines dealing with the home whereas men are 
more interested in business, cars, boats and sports. The young people seem to favour 
magazines dealing with sports and computers whereas the retired people read primarily 
business and health journals. 

The vast majority read the magazines for their own satisfaction while some do it for 
learning. It was also found that about 30 % of the magazines were never read by anyone. 

These results are consistant with those reported in previous studies. 



Tidskriftsrummet 

Kom, låt oss njuta vårt vintriga otium 
och låta en angenäm stund sväva bort och försvinna 
i Kun-iga bibliotekets tidskriftsrum, 
en underbar plats dar kunskap om allt st5r att finna. 
Dar råder klokhet, dar råder tystnad och frid, 
dar speglar sig nutidens liv och det framfarnas dagar. 
Och dar kan vi orienteras i rum och tid 
i vilken sak och på vilket språk vi behagar. 

Dagsvers av Alf Henriksson i DN 1113 1969. 



En uppsats av det här slaget är helt beroende av ett nära 
samarbete mellan ett stort antal personer och organisationer. Utan deras 
helhjärtade stöd skulle naturligtvis det här arbetet inte ha kunnat slutföras. 

Först och främst vill jag tacka Västra Frölunda bibliotek som ställde 
sitt bibliotek och sina resurser till förfogande och speciellt Inger Ulfstedt- 
Fjellson som spelade en stor roll i formuleringen av målet för detta arbete 
och som ständigt var en källa för nya krafttag när arbetet tycktes alltför 
överväldigande, och Kristina Lindqvist som bistod med praktiska göromål. 
Den positiva instAlhing till undersökningen som hela personalen visade har 
också varit av stor betydelse för mig. 

Ett stort tack vill jag också framföra till min son Jakob, som gjort 
diagrammen till min uppsats. 

Utförandet av arbetet har varit mycket lärorikt och här vill jag 
speciellt tacka professor Lars Höglund, Avd för biblioteks- och 
infonnationsvetenskap i Göteborg, som ständigt uppmuntrade mig att 
utveckla arbetet och som alltid fick mig att göra saker litet bättre. 

Göteborg april 1995 
Ulla Arvidsson 
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Inledning 

Västra Frölunda är en stadsdel i Göteborgs kommun med ett invånarantal 
på 65 000 människor. Biblioteket i Västra Frölunda är förutom bibliotek för 
sin stadsdel, ett regionbibliotek som ger service till sju andra bibliotek i 
västra regionen. Befolkningsunderlaget för V Frölunda bibliotek som 
regionbibliotek är ca 160 000. Biblioteket är beläget i ett område vars 
sociala struktur tämligen stabil, eftersom stadsdelen började bebyggas 
och bebos för redan 30 år sedan. 

Både bibliotekets besökssiffror och utlåningssiffror har stigit med 
ca 20 % det senaste året. Biblioteket presenterar sin verksamhet sålunda: 

Vad är biblioteket för Dig? 

En lugn oas där man andas ut efter dagens vedermödor. 

Då har du kommit ratt, vi har massor av sköna sittplatser. Samtidigt som 
Du vilar din kropp, kan du vila din själ med en bok, en tidning, en tidskrift. 

Det enklaste sättet att få svar på tillvarons frågor. 

Då har du kommit ratt, vi har 120 000 böcker, 600 tidskrifter, 60 tidningar, 
protokoll, utställningar och broschyrer Mla av svar. Blir det några fler 
daghem? Romersk kejsare p& fyra bokstäver? Finns någon dikt om Emil till 
min väns namnsdag? Vad säger byggnormerna om avlopp? Vi har svar på 
det mesta. 

Ett hus där vuxna och barn kan ha roligt tillsammans. 

Då har du kommit ratt, vi har plats (2 000 kvm) för alla. 
En del är särskilt byggd för barnen. Men kom hit tillsammans, dagmamma, 
pappa, grannbarn, lillebror och lyssna till en saga under sagorummets 
stjärnhimmel - eller las en själv i sagosoffan. 
Morfar och andraklassaren kan ta ett parti schack eller lägga pussel. Och 
böcker för barn finns inte bara på barnavdelningen. Böcker om sniglar, 
ridning och urtidsdjur finns också på andra hyllor. 

ur broschyren 
Frölunda Kulturhus 

Öppettiderna är följ ande: 
Måndag-torsdag 10- 19 
Fredagar 10-18 
Lördagar 10-16 



I Kulturhuset, som invigdes 1980, inryms, förutom biblioteket ett 
gymnasium, sport- och simhall, ateljé, studio, verkstad, café, samlingssalar 
där man visar film och ordnar dans-, musik- och teaterarrangemang. 

Bibliotekets budget för 1993 var drygt 8 mkr. Mediaanslaget var ca 
1,5 mkr och därav användes 270 000 till tidskrifter, dvs 17 %. Man 
prenumererar på ungefär 400 tidskrifter. 

I tidningsrummet finns också tidskrifterna. Till ganska nyligen hade 
tidningsläsarna haft ett rum för sig och tidskrifterna funnits ute i biblio- 
teket. Nu har allt samlats på en plats i ett stort rum som tidigare var 
musikrum. Personalen hade också gjort en hel del ändringar i beståndet. 

Inför 1994 hade man t ex prenumererat på en hel del nya tidskrifter 
bl a heminredningstidskrifter både svensk-, engelsk- och danskspråkiga 
med vilka man hoppades kunna locka nya läsare. 

En bibliotekarie har tid, ca 5 tirnhecka, avsatt för att ha ett över- 
gripande ansvar för tidskriftsavdelningen, men respektive ämnesbevakare 
har ansvar för "sina" tidskrifter och föreslår vilka nya biblioteket skall 
prenumerera på och vilka prenumerationer som ska avslutas. Under 
perioden september 1993 till februari 1994 arbetade en ALU-anställd 
bibliotekarie i tidningsrumet. En kanslist sköter allt det löpande arbetet som 
att ta emot tidskrifterna, registrera, reklamera, byta ut, kapsla gamla 
årgångar osv. 

Tidningsrummet öppnar numera kl 9.00, dvs en timme innan hela 
biblioteket öppnas. Under en period under vintern 1994 gjorde man ett 
försök med kaffeservering i tidningsrummet mellan kl 9 och kl 11. 
Morgonkaffet frestade inte många, så man ämnar pröva eftermiddagskaffe 
istället. 

De politiska tidskrifterna är placerade vid avdelningen för sarnhälls- 
information och ingår inte i min undersökning. 

De mest stöldbegärliga tidskrifterna förvaras i informationsdisken 
och de är däremot med i undersökningen. 

För övrigt finns tidskrifter i läsesalen, på barnavdelningen och på 
cirkulation bland personalen. 

Gamla årgångar av tidskrifter lånas ut, men även tidskrifterna för 
innevarande år. De lånas dock ut "styckvis". Denna möjlighet uppskattas 
mycket av låntagarna, särskilt av dem som är medvetna om att detta inte 
går att göra på alla bibliotek. På huvudbiblioteket vid Götaplatsen kan man 
e ex inte låna hem årets tidskrifter. Låntagarna kan i V Frölunda bibliotek 
aven reservera en utlånad tidskrift. 

Tyvän kan man inte få ut statistik ur datasystemet Libertas, 
installerat 1991, som kunde ge oss siffror på utlån av tidskrifter. 

Biblioteket säljer också tidskrifter, de som framställs på den s k 
kulteirtidskriftsverkstaden i Göteborg, inte för att tjäna pengar utan för att 
visa upp att de finns och som man sade mig "utföra en kulturgärning". 



Det finns gott om tidskrifter i de svenska folkbiblioteken och man 
har i takt med tidens krav satsat på ökning i tidskriftsutbudet. Information 
blir i dagens samhälle fort inaktuell och då ar tidskrifter ett mycket 
"snabbare" medium än böcker. 

Tidskrifter är innehållsrika och ger dessutom ofta en mycket smak- 
full och lockande presentation av ett ämne. Nackdelen med tidskrifterna är 
de höga priserna. I förhållande till den summa som satsas på tidskrifter i 
V Frölunda bibliotek skulle man därför önska att de nyttjades i större 
omfattning. Den centrala frågeställningen i min undersökning var just hur 
tidskrifterna utnyttjas. 



Syfte 

Tidskrifterna i biblioteket skall erbjuda alla kategorier av besökare något av 
intresse. Det innebär att man måste hålla ett tidskriftsbestånd med både 
bredd och djup. Avgränsningar måste dock göras mot fackbibliotek av 
olika slag och man ville sålunda identifiera folkbibliotekets ansvarsområde 
i tidskriftsfloran. 

Genom sitt läge vid det kommersiella centret Frölunda Torg och mitt 
i det kulturella centret Frölunda Kulturhus passerar mängder av olika 
människor med olika krav och förväntningar på utbudet av tidskrifter. 

För bibliotekets del var undersökningen av intresse för att få bättre 
kunskap för prioriteringar vid prenumeration på tidskrifterna. Att ge service 
åt alla är ett av foikbibliotekens mål (Folkbibliotek i Sverige, 1984). 
Därför är  det viktigt att känna till olika gruppers behov och intressen och 
att följa upp hur bibliotekets tjänster utnyttjas av olika kategorier. Ett mått 
på bibliotekets måluppfille& är därför att det används av en bred 
allmänhet. Särskilt finns en strävan att nå nya grupper och personer som 
annnars skulle ha svårt att skaffa information för bildning, utbildning, 
hobbyverksamhet, kvalitetsunderhållning osv. 

Uppsatsens syfte är att belysa och exemplifiera tidskriftsläsningens 
omfattning, inriktning och orsaker genom en fallstudie av ett folkbiblioteks 
tidskriftsrum och dess användare samt att satta in tidskriftens funktioner i 
ett historiskt sammanhang. 



Problemställningar 

De problemstallningar som jag här presenterar hoppas jag i någon mån 
kunna besvara med hjälp av de olika delarna i undersökningen dvs intervju 
med tidskriftslasare, enkät på tidskrifterna och intervju av l 

biblioteksbesökare. 
I samtal med personalen på V Frölunda bibliotek har följande frågor 

framkommit: 

1. Vilka kommer till tidningsrummet? 
Är de äldre, eller yngre, arbetslösa eller pensionärer eller 
mitt i yrkeslivet? Är de män eller kvinnor? 

2. Varför kommer de? 
Kommer de för att söka information, social samvaro, lugn 
och ro eller något annat? 

3. Vad läser de? 
Laser de nyttoinriktade eller underhållande tidskrifter? 
Laser de svenska eller utländska? 

4. Vad tycker de om urvalet av tidskrifter? 
Vad saknar de? Vad kan undvaras? 

5. Vet biblioteksbesökaren i gemen om att det finns tidskrifter på 
biblioteket? 
Har informationen om tidskrifterna nått fram till alla 
biblioteksbesökare t o m de gamla inbitna boklasarna? 



Tidskriftens historiska bakgrund 

Det första exemplet i Sverige på periodisk litteratur utkom år 1700 och 
publikationen, med namnet Relationes curiosae eller Nyttige och 
meickwärdige Tijdender, gavs ut som en bilaga till Posttidningen. 
Oscar Wieselgren (193 1) säger om den: 

Med denna publikation ville man tillgodose den datida allmänhetens 
outsläckliga hunger efter vad man kallade kuriösa materier, dvs 
berättelser om den turkiske storherrens förskräckliga leverne, om tecken 
i solen och månen, om kalvar med sex ben, om besynnerliga växter och 
djur i Orienten osv. Dylikt tillhörde tidens älsklingslektyr och gav 
säkerligen kärkommet stoff till många förnumstiga diskussioner pil 
källare och vinhus. 

Publikationen innehöll inte endast detta slags innehåll utan dess- 
emellan förekom redogörelser för nya rön inom naturvetenskapen, 
geografiska upptäckter m m. 

Under 1700-talet ökade läskunnigheten och läslusten och detta ledde 
till att en ny form av periodisk litteratur började tryckas, nämligen den 
moraliska veckoskriften. Anders Rydelius (Wieselgren, 193 1) tecknar 
bakgrunden till dess uppkomst sålunda: 

Man kan utan hyperbole säja, at hvad discourserna angår denna tijdens 
temperament är helt moraliskt. Det är nu såsom et allmänneligit 
wedertagit mode at moralizera, hvilket manér i wårt käre fadernesland är 
tammeligen nytt och kan räknas ibland denne tijdens besynnerlige 
egenskaper. 



Den unge Olof Dalin var vår förste egentlige journalist. Han utgav 
den ryktbara veckotidskriften Then swänska Argus (1732- 1734) där han ' 

övergav det omständliga, äldre skrivsättet och införde istället en rapp, 
lättflytande kåsörstil. 

Tben 

@iuitnfln 
ARGUS N:o L 

I 

Omne nitit p u n h  qui rnircuir 
utile duici. Horatius. 

1' .. 
#sl$WMw+ Ha-*a=3+w**EB,ScR 

-* - EIOg2  OPm, 
zn~ctt boei ~ t n p m i r i  O ortticb cc$~~tattr. 

Ur Ord och Bild 1931 

Gjörwell bö jade år 1755 ge ut en tidskrift med namnet Den svenska 
Merkurius, vilken Wieselgren hänför till de lärda journalerna. Innehålls- 
mässigt blev den tydiigen inte den framgång som utgivaren önskat efter- 
som hans vetenskaplighet inte var helt tillförlitlig men tack vare denna 
tidskrift vande sig svenska folket vid att läsa tidskrifter. 

Den romantiska rörelsens poetiska huvudorgan hette Phosphoros och 
gavs ut under åren 18 10- 18 13 av skalden P D A Atterbom. Detta var den 
första periodiska publikation som framträdde med ett uteslutande estetiskt 
syfte och den kom av den anledningen att betecknas som epokgörande. 



Götiska Förbundets organ Iduna, med Geijer och Tegnér som de 
mest namnkunniga medarbetarna, blev så smaningom en allmän historisk 
och militär och litterär tidskrift efter att från början ha haft undertiteln En 
skrift för den nordiska fornålderns älskare. 

Ur Ord och Bild 193 1 

En periodisk publikation med namnet Heirndall(1828- 1832) hade 
betydelse genom de översikter av de litterära förhållandena i främmande 
länder den meddelade. 

Tidskriften Mimer var under 1830-talet ett eko av den franska 
liberalismen. 



Geijer var redaktion och medarbetarstab för det berömda 
Litteraturbladet. Fredrika Bremers mottagande av Litteraturbladet var 
entusiastiskt (Wieselgren, l93 l). 

Då Litteraturbladet kom ut hälsade jag det med s% stor glädje, 
emedan jag där igenkände eviga sanningar, som sedan min 
barndom klingat i min själ, och såg utvecklat i klart ljus vad jag 
anat som tidens innersta mening. 

8888SB&kVa=8&&B!?!lk 
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A t t  ntgifvn en L i t t u i t  Tidning, roiii tillika skrilrcs, 
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lier planen Gr detu Bhil. 

D n  personlig? i firerigei kiii tydas ~Ptmn ert Biart 
inaprik: ocli stora aniprik plign e j  Glian diilja sig 
bakom ston unzktrr. Den rum rkrifver h nder Iiir 
inga rPdano att ture l ra  - litarken l innen räd eller 

gynnares uppmuntran. tian har endast minut i i6 mjclf. 
ncli Licilutet, ur~iktligt rllcr ickc, är fullkoinligcn hans 
eget. 

Den LekCnnelre ml llan dock penis; gom, att han 
blifrit m n t  iiori k u g ,  och G r  demcd Jfven ingifta 

mirter af sitt eget. Med rtora TUreciig (ty f i reug Ör ej  
det amma mon1 fd1boniaii) mcnit hin i tynnerhcirida- 
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&der inra  #torr TUrei.~ - mun ert litet - ar  
en mm, med en m.nr kritter - och dutill  af en, iom 

hrukm i r  d e r  viii nn nigon uti Iinel - 
ur Ord och Bild, 193 1 

Om Lars Hiertas tidskrift ~ördaisma~asinet säger Wieselgren: 

De icke så särdeles vackra, men ganska tydliga träsnitten och den 
förståndiga, lagom undervisande texten ha ännu i våra dagar bibehållit sin 
charme, och möjligt är val att många finnas, som i likhet med författaren 
till dessa rader under barndomsåren haft Lördags-magasinet till 
favoritlektyr. 



Kvinnorörelsen fick sitt speciella organ i mitten av 1800-talet i 
Tidskrift för hemmet. Aftonbladet uttalade sig om publikationen 
(Wieselgren, 193 1): 

Själva anordningen av den tidskrift är jord med mycken urskiljning, de 
däruti intagna uppsatserna äro omsorgsfullt valda, och över det hela iir 
utbredd denna ädla harmoniska anda, denna nätthet i anordning som 
genast förråder kvinnans hand och kvinnans takt. 

Bland innehmet stod att finna skönlitteratur, aktuella uppsatser i 
politiska och sociala frågor, bokanmälningar men också praktiska råd i 
hushållsangelagenheter. 

På 1890-talet kom den ännu idag aktuella tidskriften Ord och Bild, 
där tidens konstnärliga och litterära strömningar speglades. Den utnyttjade 
på ett skickligt satt de nyvunna trycktekniska och illustrativa möjligheterna 
och kom under lång tid att spela en ingripande roll i den svenska 
idéhistorien. 

Ord och Bild, 1931 



Tidskriftens funktioner 

Tidskrifterna har, alltsedan de introducerades, fått en central ställning och 
fyller olika funktioner och det som sades om bilagan till Posttidningen på ' 
1700-talet upplevs inte främmande i dag. Tidskriftens uppgift var att "... 
tillgodose den dåtida allmanhetens outsläckliga hunger efter vad man ' 

kallade kuriösa materier . . . Dylika tillhörde tidens älsklingslektyr. " Jamför 
med dagens Hänt i veckan! 

När sedan läskunnigheten ökade ledde detta till att ett nytt slag av 
tidskrift introducerades nämligen den moraliska. 

Under vissa perioder dominerade tidskrifter som rapporterade nya 
vetenskapliga rön. TidskrSten var redan på 1700-talet ett "snabbare" 
medium än monografin. M ä l t  (1994) berättar i sin uppsats Baronen och 
informationssamhället att Charles De Geer på Leufsta bruk prenumererade 
på 96 tidskrifter vilka innehöll "rapporter om det aktuella laget i Europa, 
om det som hände vid hoven om furstarnas intressen och om allt som var 
kuriöst dvs kunde väcka nyfikenhet ... inte bara de seriösa och 
faktaspäckade tidskrifterna, dit kom också tidskrifter vilka i första hand 
innehöll underhållningslitteratur. " 

Under romantiken publicerades en poetisk publikation som hade ett 
estetiskt syfte och så småningom fick kvinnorörelsen sin första publikation 
där man kunde finna allt från skönlitteratur, uppsatser i politiska och 
sociala frågor, bokrecensioner men också praktiska råd för hushållet. 

Den periodiska skriften har under hela epoken uppfjllt både en 
teoretisk och en praktisk nyttofunktion samt en underhållningsfunktion 
även om dräkten stoffet Mätts i skiftat och utvecklats, inte minst i 
illustrationshänseende. 

I 1972 års pressutredning står att läsa att svensken, näst efter arbete 
och sömn, agnar sig mest åt masskommunikation, 2 112 - 3 timldag. Av 
denna tid agnas en knapp halvtimme per dag åt tidningsläsning och ungefär 
en kvart åt tidskrifts- och boklasning. 

Vilken funktion har då massmedierna, dit vi då aven räknar 
tidskrifterna, i dagens samhälle? Som en viktig funktion brukar man anföra 
tidskrifternas informationsfunktion. Man talar också om att massmedierna 
dels utjämnar, dels ökar kommunikationspotentialen, med vilket menas att 
olika människor och samhällsgrupper har olika möjligheter att med hjälp av 
kommunikation förverkliga bl a de grundläggande demokratiska värdena. 

Massmedier är förmedlare mellan oss och verkligheten och i denna 
egenskap bestämmer de vad som ska tas upp till diskussion, något som 
brukar kalls dagordningsfunktionen. 

Massmedierna har dessutom en funktion som opinionsbildare men 
även som underhållare. 

Man talar också om att massmedier verkar konserverande på de 
åsikter och värderingar som dominerar samhället och genom att de 
upprepar sådant som tas för självklart av de flesta i samhället bevaras de 
rådande förhållandena. 



De ovan nämnda funktionerna benämns kunskaps- och kontroll- 
funktionerna (Thunberg m fl). 

Massmedierna kan också fungera som förstärkare av den sociala 
identiteten genom att man upplever samhörighet med den kategori 
människor man tillhör. Detta galler t ex de tidningar och tidskrifter som 
utges av intressegrupper av olika slag. 

Tidskrifterna har på senare tid agnats allt större uppmärksamhet på 
de svenska folkbiblioteken och Glaser (1982) säger följande om deras 
uppgift i biblioteket: 

Tidskrifterna maste få chansen att vara det de är: en av huvudsakerna inte 
någon dekoration eller företeelse i marginalen. 

Statens Kulturråd tar också till orda i Folkbibliotekslokaler: en 
handbok(l99 1): 

Tidskrifterna är en viktig tillgång for biblioteken och nödvändigheten av 
att just de får tillräckligt med utrymme för att kunna exponeras på ett 
tilltalande och lasstimulerande satt är uppenbar. 



Tidigare forskning 

För att finna adekvat litteratur för min magisteruppsats har jag gått igenom 
LISA1 och SSCI2 från bö jan av 1980-talet. Först och främst sökte jag 
naturligtvis renodlade tidskriftsundersökningar vilket dock gav ett magert , 
resultat. Är de kanske för små, obetydliga och ointressanta för att 
publiceras separat? Jag sökte darför fortsättningsvis "vanliga" 
biblioteksundersökningar och har försökt tacka en ganska stor tidsperiod 
och jag har aven velat åstadkomma en viss geografisk täckning. I 

Jag har börjat i biblioteksforskningens hemland USA där en stor 
undersökning publicerades år 1949 (Berelson) och nästa stora kom 1973 ~ 
(Zweizig). Därefter har man utvecklat undersökningarna i en lite ny 
riktning och namn som Dervin (1977), Chen (1982) och Lange (1987188) l 

får representera den modernare typen av biblioteksanvändarstudier i USA! 
En översikt från Storbritannien (Ward 1977) och sedan det europeiska l 

försöket att utveckla en standardmodell för biblioteksunderstjkningar i 
Europa. Därifrån tar jag steget till Sverige där A-L Höglund (1992) an- 
passat denna undersöluiingsmodell för de svenska folkbibliotekens behov. 
Kulturrådet har givit ut en rapport med den talande titeln Höga berg och 
djupa dalar (1993), där man tecknar en bild av folkbiblioteket i Sverige 
idag och Kulturbarometern i detalj (1990) redovisar statistik angående 
tidskiftslasning. Jag har aven studerat en rad specialarbeten från BHS 
angående tidskriftsutnyttjande, samt en tidskriftslasarundersökning från 
Sundsvall(l993). 

En spännande och litet annorlunda aspekt på kultur, smak och inte 
minst vanor har jag slutligen hämtat från den franske sociologen 
Bourdieu(l991). l 

Orden biblioteksanvändare, biblioteksutnyttjare och biblioteks- 
besökare har i det följande använts synonymt. Detsamma gäller folk- 
bibliotek och bibliotek. 

Några större studier av biblioteksanvandning 

Berelson 
År 1949 publicerade Berelson i USA de sammanställda resultaten av 

hundratals faltstudier, som under två decennier gjorts i folkbiblioteks- 
världen i USA. Nu skulle man få en uppfattning om hur de 7 400 folk 
biblioteken användes av de 25 miljonerna registrerade biblioteks 
användarna.Framstallningen är rent beskrivande, inte utvärderande. 

Undersökningarna gjordes för ungefär femtio år sedan i ett annat 
land än Sverige och trots detta upplever jag mycket i hans rapportering som 
aktuellt och följaktligen inte alltför olikt det svenska folkbiblioteket idag. 
Hur kommer sig då detta? Har biblioteken levt sitt liv bakom stängda 
dörrar under ett hakvt sekel utan att låta sig påverkas och beröras av vad 
som händer i samhället utanför? Sådana tankar föds under studiet av denna 
undersökning. Jag kommer genast att bli motsagd om jag inte 



tillägger att visst har det hänt saker i folkbiblioteksvärlden. Ny teknologi 
har introducerats och en märkbar förskjutning mot faktalitteratur har skett. 

Vem är då biblioteksanvändare enligt Berelson? I hans undersökning 
hade 25 % av den vuxna befokningen och 50 % av barnen lånekort på 
bibliotek. Av dessa besökte 18 % av de vuxna och knappt 50% av barnen 
biblioteket minst en gång om året och motsvarande siffror för minst ett 
besök i månaden var 10 % respektive 33 %. Det är denna sistnämnda grupp 
som Berelson kallar de verkliga användarna. I undersökningen visar det sig 
att tre fjärdedelar av biblioteksbesökama är under trettiosex år och 
Berelson konstaterar att folkbiblioteket i USA på 40-talet är de ungas 
institution. Egenskaper såsom ålder och ekonomisk status betyder föga för 
möjligheterna att bli biblioteksanvändare medan utbildningsnivån är den 
viktigaste, enskilda faktorn som påverkar människor att använda bibliotek. 
I det amerikanska samhället på 40-talet hade en stor del av den vuxna 
befolkningen endast folkskoleutbildning. 

Vad tycker då användarna att de får ut av sitt bibliotek, vad betyder 
biblioteket i samhället och vad vill man ändra på? 75 % av besökarna an- 
ser sig få precis vad de förväntar sig av sitt bibliotek och 20 % är till största 
delen nöjda. 90 % är nöjda med bibliotekarierna enligt Berelsons studie. 
Det man har synpunkter på är bokbeståndet: Fler och andra böcker önskar 
man sig. Siffror och åsikter vi känner igen från undersökningar i många 
kommuner i Sverige under de senaste åren. 

Jag söker, av naturliga skäl, i varje undersökning efter uppgifter om 
tidskriftsläsning. Berelson konstaterar att tidskrifterna används mer som 
referensmaterial än för direkt läsning i biblioteket. Han upplyser oss också 
om att endast 2-3 % av tidskrifterna som lästes i USA vid denna tidpunkt 
fanns i biblioteken. Som grupp läser dock biblioteksbesökare mer tidskrif- 
ter än den övriga befolkningen och de tenderar också att läsa, höra och se 
ett mera seriöst betonat massmedieutbud och de bildar på detta sätt en slags 
massmedieelit. Som grupp betraktat är de också mer nyfikna pli världen, de 
vet mer, de har mer idéer och åsikter och deras ord väger tungt, konstaterar 
Berelson. En jämförelse som osökt infirnner sig är med den kognitiva 
auktoriteten som Wilson (1983) beskriver. 

Kommuninvånarnas kännedom om bibliotekets service var i allmän- 
het dålig men trots detta tycker de allra flesta att biblioteket är "en bra sak 
att ha för en kommun "och om biblioteket inte skulle f m a s  skulle detta 
påverka kommunen i allmänhet på ett negativt sätt, men inte de tillfrågade 
sj älva. 

Om man nu VU skaffa nya besökare till biblioteket ska man studera 
avvikarna, hävdar Berelson. I gruppen icke-användare med låg utbild- 
ningsnivå finns t ex alltid undantag som inte uppför sig som majoriteten i 
gruppen. Normalt studerar man majoriteten och dess satt att agera men i 
detta fall borde man istaet studera de som är flitiga biblioteksanvändare 
trots att allt talar emot detta faktum. Om man kan finna orsakerna till att de 
använder biblioteket flitigt och sedan studera dessa orsaker intensivt skulle 



man kanske kunna göra biblioteksbesök till det normala mönstret för resten 
av gruppen och inte som nu det awikande. 

Vid bibliotekskonferensen i San Francisco 1992 hölls ett flertal 
föredrag om denna nästan femtio år gamia undersökning. Där lyftes några 
antaganden fram som PLI, Public Library Inquiry, byggde på och som an- 
sågs gälla alla demokratiska länder, t ex "att alla människor bör få lika 
möjlighet att tillgodogöra sig kunskap eller att vilja söka den". Ett annat 1 

antagande är att "offentliga institutioner bör ledas av professionella ... "PLI 
fann att de flesta människor var okunniga om vad folkbiblioteken kunde ~ 
erbjuda dem. De såg inte biblioteken som informationscentra utan som ett 
utlåningsställe för underhållning (Renborg, 1994). 

Zweizig 
Några årtionden efter Berelsons omfattande undersökning skriver 

Zweizig (1973) sin avhandling Predicting Arnount of Library Use. Där 
ägnar han stor uppmärksamhet At att diskutera bevis för bibliotekens 
livsduglighet. l 

Offentliga inrättningar som kan bevisa sin livsduglighet och sitt vär- 
de för samhället, som kan stå på egna ben, dör vanligtvis inte (Hefferlin 
1969). Ändå kraxar olyckskorpar att folkbiblioteket kan dö, inte därför att 
det nödvändigtvis har misslyckats, men av brist på bevis. Vi vet egentligen 
mycket lite om den roll biblioteket spelar i samhället. Visst kan biblioteka- 
rien i detalj beskriva vad som görs inom bibliotekets väggar. Men om man 
frågar "Vilken roll spelar biblioteket för allmänheten?" "Vad är bibliote- 
kets värde för samhället?" "Skulle det spela någon roll om det inte fanns 
något bibliotek?" kan bibliotekarien bara svara med allmänna uttalanden 
såsom att biblioteket är en "bra" inrättning, att bibliotek är nödvändiga för 
samhällets "cultural growth". T o m dessa positiva omdömen ifrågasätts nu. 
Vad som behövs är inte värdeomdömen, inte allmänt hållna åsikter, utan 
empiriska bevis, säger Zweizig . 

Folkbibliotekarien måste kunna bevisa bibliotekets livsduglighet. 
Bevis behövs angående vilken roll biblioteket spelar eller skulle kunna 
spela i kommuninvånarnas liv (både användare och icke-användare). Bevis 
behövs som visar vilka samhällsmedborgare som är mest sannolika att bli 
biblioteksanvändare, vad som för folk till biblioteket och vad som utgör 
lockelsen i bibliotekets utbud. Baserat på denna typ av uppgifter kan bib- 
liotekarien vända sig till dem som kan tänkas ha planer på att komma till 
biblioteket, hävdar Zweizig. Numera har man i allmänhet i biblioteks- 
kretsar i Sverige gått ifrån uppfattningen att bibliotek är bra, eller rentav 
nödvändigt för alla. Inställningen idag, som jag ser det, är att biblioteket 
vill nå ut med information till alla om allt vad biblioteket har att erbjuda, en 
informationsspridning som man i allmänhet inte anser sig ha lyckats med. 

I fortsättningen presenterar författaren sex grupper av variabler som 
antas kunna förutsäga biblioteksanvändning. 



1. Individuell problemlösningsstil. Denna grupp av variabler inriktar sig på 
personlighets-, kunskaps- och anlagsvariabler. Beroende av graden av 
dessa upplever individen att han har kontroll över sitt liv. Den allmänna 
frågan av intresse blir då om individer med olika informationssöknings- 
"stil" skiljer sig åt i fråga om mängden biblioteksanvändning. 

2. Demografiska variabler. Denna variabelgrupp koncentrerar sig på 
utmärkande drag ifråga om individens livscykel och livsstil och frågan blir 
då om individer med olika demografisk indelning skiljer sig ifråga om 
biblioteksutnyttjande. Bland de specifika variabler som används finns: 
ålder, kön, utbildning, inkomst m m. 

3. Informationsbehov och informationssökning. Denna variabelgrupp riktar 
in sig på hur individen handlat vid tidigare informationssökning. Frågan 
blir här om individer som bättre kan uttrycka informationsbehov eller som 
är mer hemmastadda med informationskällor är mer benägna att bli 
användare av biblioteket. Bland de specifika variabler som kan användas 
finns exempelvis antal möjliga informationskällor som kan räknas upp 
inom tre olika ämnesområden. 

4. Socialt nätverk. Variabelgruppen riktar uppmärksamheten på individens 
funktion och integration i ett socialt sammanhang. Frågan blir då om 
individer som skiljer sig i mängd av sociala kontakter och grad av funktion 
som en medmänsklig informationslänk också skiljer sig ifråga om 
biblioteksanvändning. Bland de specifika variabler som används här är i 
vilken grad individen förser andra med information, medlemskap i 
organisation osv. 

5. Massmedienyttjande. Den här variabelgruppen inriktar sig på mängden 
användning av massmedia. Frågan man ställer sig blir om individer som 
nyttjar olika mängd av de olika massmedierna kommer att skilja sig ifråga 
om biblioteksanvändning. Bland de specifika variabler som kan 
användas finns: mängd TV-tittande, antal lästa tidskrifter och antal ägda 
böcker. 

6.  Förhållande till biblioteket. Här handlar det om olika aspekter på 
individens förhållande till biblioteket. Den frågan som är av intresse är om 
individer som bor olika långt från biblioteket, som vet olika mycket om 
biblioteket eller som skiljer sig i den trovärdighet de tilldelar biblioteket 
också kommer att skilja sig ifråga om biblioteksanvändning. Bland de 
specifika variabler som kan användas finns: avstånd mellan hemmet och 
biblioteket, kännedom om bibliotekets namn osv. 



Zweizigs begreppsmodell för individens informationsomgivning 

Television 

Zweizig presenterar här ovan en omfattande undersökningsmodell 
innehållande en stor mängd variabler. Med hjälp av hans modell skall m q  
kunna förutsäga biblioteksbesök, dvs vilka grupper i samhället som kan 
tänkas uppsöka bibliotek, vad som i så fall får dem att göra detta, vilka 
infonnationskällor de nyttjar förutom biblioteket mm. 

I min uppsats har jag använt några av Zweizigs variabler för att få en 
uppfattning om vilka som läser tidskrifter på bibliotek. 

Zweizig och Dewin 
I en artikel i Advances in Librarianship föreslår Zweizig och Dervin 

(1977)hur bibliotekarier ska kunna se på biblioteksanvändarna i framtiden. 
Bibliotekspersonal upplever ett ökat behov av att empiriskt kunna fastställa 
hur mycket individuella kommuninvånare använder folkbiblioteket, vilken 
del av allmänheten som använder biblioteket och även att komma 
underfund med egenskaperna och behoven hos dessa användare. 

Man kan enligt författarna dels använda variabel-mot-variabel metod 
vilket innebär att var och en av variablerna relateras en i taget till mängden 
biblioteksbesök. Man kan också använda sig av multivariat analys för att 
studera grupper av variabler som förts samman. Vilken grupp av 
egenskaper beskriver en storanvändare av biblioteket jämfört med 



låganvändare? Vilka egenskaper förutspår och beskriver bäst dessa 
användare? Som resultat av en sådan analys får Zweizig och Dervin fram 
följande beskrivning av bibliotekets storanvändare. De är mer öppna till sin 
laggning, yngre, högre utbildade, har högre socio-ekonomisk status, kan 
räkna upp fler betydelsefulla informationskällor, har mer familjesarnvaro, 
laser fler böcker, äger fler böcker, läser mer tidskrifter och vet mer om sitt 
bibliotek. 

Forskarna grundar sig på undersökningsresultat där man kommit 
fram till att 20 % av den vuxna befolkningen är verkliga biblioteks- 
användare, en hög siffra jämfört med Berelsons 10 %. Tar man sedan 
frågan om varifrån människor hämtar viktig information blir svaret under 
5% för bibliotekets del. Den stora diskrepansen mellan den del av 
befolkningen som använder biblioteket minst en gång i månaden (20 %) 
och den del som söker information i biblioteket (mindre än 5 %) ställer 
frågan vad biblioteket egentligen används till i fokus. Biblioteket tycks 
sakna starkt framträdande egenskaper för många människor. Det skulle helt 
enkelt inte falla dem in att gå dit. 

Vem använder bibliotekets material och hur ofta? Denna fråga ändrar 
fokus från materiella enheter, exempelvis böcker, till människor. 

Man kan gå vidare och ställa Eragan: I vilket syfte används biblio- 
teket och vad gav det för resultat? Då förskjuts perspektivet från använd- 
arstudier till studier av användningen som biblioteket är till för. Vi föreslår 
alltså, säger författarna, att man istället för att inrikta sig på användarna 
riktar uppmärksamheten mot informationsbehoven och användningen av 
informationen. Eftersom tidigare studier av användare inte har kunnat 
påverka beslutsfattare i särskilt hög grad kanske vi kan göra större fram- 
steg därvidlag om vi analyserar användningen. Vilken information an- 
vänds och vad blev resultatet? 

Service kan planeras med utgångspunkt från förespådda egenskaper 
hos biblioteksanvändare. En individs egenskaper tillskrivs honom av en 
utomstående. Antingen dessa är relevanta för honom elier inte, så är det 
inte dessa egenskaper som får honom att uppleva avsaknaden av informa- 
tion. Hans orsaker är helt och hållet situationsbundna dvs han befinner sig i 
en situation där han upplever att en informationspraktiker - bibliotekarie 
skulle vara användbar. Hur kan vi då på biblioteket bättre satta oss in i våra 
användares situation och förstå vilket slag av information han behöver, 
olika beroende på varierande situationer? ' 

En förskjutning i frågeställning från "hur många böcker?" mot "hur 
många människor?" håller på att ske för närvarande och man antyder med 
detta att detta mått ger en bättre indikation på bibliotekets effektivitet. Men 
den verkliga frågan att ställa ä r  Varför använder en person biblioteket? 
Vad finner personen ifråga för något av nytta som biblioteket kan erbjuda? 

Nya frågor att ställa är exempelvis: Vad kan människor finna i 
biblioteket som de inte kan få någon annanstans? Hur hjälper biblioteket 
den individuelle användaren? Vad använder man i biblioteket? och Vad 
skulle man kunna använda i biblioteket? 



Chen 
I New England genomfördes 1979 en telefonundersökning där 24000 

personer utfrågades om sina infonnationsbehov och resultaten redovisas av 
Chen(1982). 

De svarande fick ange de informationskällor de hade använt sig av 
och bland dessa kom biblioteket på nionde plats. Bland de institutionella 
informationskällor som människor använde sig av kom biblioteken på 
fjärde plats efter yrkesmän, företag och affärer och statliga organ. Man 
motiverar den låga användningen av bibliotek med att bibliotek lämnade 
felaktiga, inaktuella och ovidkommande svar. 

Bibliotek upplevs helt enkelt inte som en betydelsefull informations- 
källa. Bibliotek är en informationskälla ofta i andra hand och ofta tillmäts 
den mindre betydelse. Man vände sig till biblioteken vid mindre än ett till- 
fälle av fem. En begränsad del av medborgarna, huvudsakligen välutbil- 
dade människor, tekniskt utbildade arbetare, studenter och hemmafruar 
använde biblioteket. 

Det är tid för professionella datanatverk av rent biblioteksorienterad 
karaktär. Bort från biblioteksinstitutionens fyra vaggar, säger Chen och 
hennes ord lär inte få stå oemotsagda. Ett nätverk av multimedia kan 
presentera ett mer attraktivt alternativ för allmänheten i dess sökande efter 
information. 

Endast genom utbildning och forskning kan bibliotekarier utveckla 
informationsservice och program vars yttersta avsikt och betydelse är den 
framtida styrkan och solidariteten för yrket i sin helhet. 

Lange 
Studien som Lange (1987188) redogör för genomfördes i USA i form 

av en telefonintervju och ledde till ett avhandlingsarbete där syftet var att 
utforska utmärkande drag och levnadsförhållanden hos folkbibliotekens 
användare, icke-användare (vilka identifierades med Mgan: Har du besökt 
biblioteket det senaste året?) och möjliga användare men också viken slags 
användning biblioteksbesökarna agnar sig åt. 

Enligt Lange är ett växande antal bibliotekarier och biblioteks- l 

forskare oroade av bristen på teori i biblioteks- och informations- 
vetenskapen i allmänhet och angående bibliotekets användning och 
användare i synnerhet. 

I tidiga studier som t ex Berelson (1949) fann man att boklån av 
skönlitteratur, var den vanligaste biblioteksanvändningen. Samma sak 
konstaterade Knight och Nourse (1969). Bundy (i Lange 87188) fann att 
43% bläddrade i böcker, 22 % använde referensböcker på egen hand och 
19% använde kortkatalogen. Som exempel på senare studier nämns 
Zweizig, D'Elia och Kronus. Den senare fann tre huvudsakliga faktorer 
som bäst kunde förespå biblioteksanvändning nämiigen utbildning, 
familjelivsfaktorer och stadsboende. Ålder och kön som tidigare visat sig 
ha samband med biblioteksanvändning påverkade denna endast indirekt, 



enligt denna undersökning. Madden ( i Lange 87/88) kom däremot fram till 
att biblioteksanvändning hade högst samband med något slag av allmän 
aktivitetsnivå. Madden kunde också konstatera att bibliotekets 
storanvändare använde en stor del av bibliotekets resurser och material. 

Folkbibliotekarien förväntas erbjuda material och service som 
motsvarar biblioteksbehoven hos sina specifika kommuninvånare. För- 
mågan att förutsäga vilka som kan bli och vilka som möjligen kan bli 
biblioteksanvändare är däremot låg och föga är känt om folkbiblioteks- 
användares satt att agera. 

Resultaten av Langes undersökning delade in personerna i fyra 
grupper: typiska icke-användare, möjliga användare, låganvändare och 
typiska användare. 

Vem använder då biblioteket enligt Langes undersökning? Närhet till 
biblioteket visade sig vara en betydelsefull faktor både för användare och 
möjliga användare. Att skilja användare från icke-användare tycks vara mer 
komplicerat än att förespå omfånget av biblioteksanvändarnas användning 
av biblioteket. 

Hur mycket används biblioteket? Barndomen hade lite inflytande 
över om en person var eller inte var biblioteksanvändare, men bland bib- 
lioteksanvändarna hade de som hade haft positiva upplevelser på bibliote- 
ket som barn större benägenhet att bli storanvändare. En allmänt hög 
aktivitetsnivå ifraga om samhällsengagemang kunde förespå biblioteks- 
användning. 

Hur använder manniskor biblioteket? Tre perspektiv kom fram, 
nämligen socialisationsperspektivet, aktivt livsstilsperspektiv och 
biblioteket som en plats att gå till. 

Här framkommer nu nya angreppspunkter. Lange försöker tränga 
bakom den vanliga biblioteksstatistiken och i likhet med några tidigare 
forskare ringa in den möjlige biblioteksanvändaren för att bibliotekarien 
ska kunna påverka på de rätta punkterna. Det är meningslöst att slösa tid 
och resurser på den som definitivt deklarerar sig som icke-användare. 
Precis på samma satt resonerade en politiker hösten 1994 men då handlade 
det om ja eller nej till EU. Han ämnade inrikta sin påverkans- och 
övertalningskampanj mot dem som sade sig inte veta vad de skulle rösta på 
- inte mot dem som sagt klart nej i opinionsundersökningen. 

Ward 
I Storbritanien har Ward (1977)sammanställt användar- 

undersökningar gjorda i follcbibliotek under perioden 1900- 1976. 
Det är i tre avseenden, säger Ward, som biblioteket medverkar i 

samPlällsprocessen, fast detta faktum inte alltid erkänns, förutom den 
sjdvklara uppgiften att låna ut böcker och annat material. 

För det första: det sätt på vilket biblioteket är organiserat kan påverka 
idkfledet i samhället. Bibliotek är inga "black boxes" utan deras bokbestånd 
uttrycker bibliotekariers antaganden om låntagarnas önskemål och 
värderingar, något som bibliotekarier i alla tider diskuterat. 



För det andra: böcker är inte det enda biblioteket erbjuder. Samtal 
mellan läsare, mellan bibliotekarier, mellan läsare och bibliotekarier och 
andra sociala kontakter inom bibliotekets ramar som sätter in läsningen i ep 
muntligt sammanhang varigenom idéer i böcker får mening. 

För det tredje: läsval och möten mellan människor beror på sådana 
faktorer som avstånd mellan bostad och bibliotek lika mycket som på djupa 
psykologiska orsaker och filosofiska aspekter. 

I de brittiska undersökningarna kom man fram till att biblioteks- 
vanor formas tidigt i livet och vuxna som aldrig har varit biblioteks- 
användare knappast kommer att bli det. Biblioteket ska ses som en 
fritidsaktivitet i konkurrens med andra liknande aktiviteter, säger Ward. 

I denna undersökningsöversikt framkom även två skal för läsning: 
dels för att skingra ensamhet dels för att erbjuda avkoppling och flykt från 
ett stressigt liv. 

I dessa brittiska undersökningar har en hel del uppmärksamhet agnats 
åt tidskriftsläsning på bibliotek, något som är ganska ovanligt i andra 
undersökningar, utom i sådana som rör vetenskapliga bibliotek. Det man i 
Storbritannien kom fram till angående tidskriftsläsningen var att den i stor 
utsträckning har samband med en hög grad av allmän kulturell aktivitet. 

Män i åldersgruppen 20-34 år som arbetar inom icke-manuella yrken 
är den grupp som läser mest tidskrifter på biblioteket. Urvalet av tidskrif- 
ter ska grunda sig på deras önskemål. Folkbibliotek, säger Ward vidare, 
som har typiskt akademiska tidslaifter framstår som opåverkbara för 
användarnas behov. Hur skall man då få reda på dessa behov? För att 
verkligen erhålla ett svar är det förmodligen mycket lättare att fråga 
bibliotekets tiskriftsliisare vad de önskar än att fråga vad de behöver. 
Ibland sammanfaller troligtvis önskan och behov. Vissa grupper i samhället 
är säkerligen medvetna om sina behov och kan formulera dem, medan 
andra inte alls förmår göra detta. 

Vad kännetecknar då behov ur vetenskaplig synvinkel? Det har 
skrivits spaltmeter angående detta. Vickery och Vickey (1987)framhåller 
t ex att man som medborgare i ett samhälle upplever "needs" både i sitt 
vardagsliv och i sitt professionella liv. Forskarna använder också ordet 
"use" som, enligt dem, måste tolkas mycket brett. Man kan t ex inte enbart 
tala om "use of information" för beslutsfattande, för problemlösning eller 
för att eliminera osäkerhet utan "uses" för gemene man är lika varierande 
som mänskliga behov i allmänhet. 

Nämnda forskare talar i sin bok särskilt om informationsbehov och 
vad beträffar detta kan man urskilja en kedja av influenser: social position - 
aktiviteter som personen i fråga är inblandad i - informations"usesl' - 
infonnations"wants" - kommunikationsbeteende vilket då är ämnat att leda 
fram till behovstillfredsställelse. 



Moore 
Efter genomgången av undersökningar gjorda under så gott som hela 

1900-talet i den anglosachsiska världen, och då främst i USA, förflyttar vi 
oss till den europeiska kontinenten. I Paris utarbetade Moore (1989 ) på 
uppdrag av IFLA och UNESCO en handbok med instruktioner för 
mäthingar på folkbibliotek. Handboken skulle göras så allmän att den 
skulle användas i vilket land som helst i Europa och avsikten är nu 
att i olika länder pröva metodens användbarhet. De grundläggande 
principerna presenteras här nedan. 

Mätningarna skall vara en intregrerad del av ledningsprocessen. 

Måtten skall ses i relation till de givna resurserna. 

Verksamheten skall mätas i förhållande till bibliotekets mål. 

Mätningarna skall anpassas till de lokala förhållandena. 

Kvaliteten på måtten bestäms av mängden uppgifter och på vilken 
nivå de samlats in. 

Det är först när man för in målbegreppet som det är möjligt att påstå att 
man mäter effektiviteten (effectiveness), som i detta fall definieras som att 
nå det mål som biblioteket har satt upp för sig. Tidigare mätningar har 
handlat om att mäta verkningsgrad (efficiency). Moore ger noggranna 
anvisningar om vilka frågor som ska ställas, hur man ska räkna för att 
kunna jämföra resultaten osv. I handboken ingår testformulär för enkla 
undersökningar som ger rent kvantitativa svar men en del frågor har också 
till syfte att identifiera egenskaper hos användare och icke-användare och 
om det finns någon grupp av samhällsmedborgare som nyttjar biblioteket i 
särskilt låg utsträckning. Undersökningen ska också kunna visa 
användningen av olika delar av biblioteksutbudet. Slutligen ska den identi- 
fiera både orsaker till att icke-användare inte använder biblioteket och 
orsaker som tidigare användare angivit till att de upphört att använda det. 
Bland svarsalternativen finns många, ganska olikartade orsaker uppräk- 
nade och det vore intressant att gå ut på gatan och ställa dema fi-åga till 
folk: Vill du berätta varför du inte g&- till biblioteket? Svarsalternativ: 
flyttat, har inte tid, andra intressen, inget intresse av läsning, fysiskt handi- 
kapp, hann inte läsa böckerna inom den angivna tidsperioden, bokbestandet 
motsvarar inte mina förväntningar, fel öppettider, för höga pliktavgifter, 
obekvämt att ta sig dit, föredrar att köpa böcker och skivor. Under- 
sökningen vill alltså visa i vilken utsträckning ovanstående orsaker 
återspeglar att bibliotekets service inte motsvarar kommuninvånarnas 
förväntningar. 

Någon svensk undersökning som behandlat det sistnämnda 
problemet har jag inte kunnat finna. Biblioteket skulle med all säkerhet, 



efter en undersökning enligt modelllen ovan, få idéer om vilka grupper man 
skulle kunna vända sig till med information om de tjänster biblioteket kan 
erbjuda. En sådan information bör naturligtvis kombineras med åtgärder ' 
som bygger på undersökningsresultaten så att man t ex införskaffar sådant 
som icke-användarna saknat eller för övrigt rättar till sådant som angivits 
som brister. 

Med utgångspunkt i min tidskriftsundersökning skulle man på 
motsvarande sätt kunna gå ut och informera om vad biblioteket erbjuder i 
fråga om tidskrifter, viiket troligtvis skulle innebära en skillnad mot dagens 
utbud. Några skulle förhoppningsvis känna igen sig genom att deras 
önskemål tillgodosetts. I min undersökning begränsas materialet till 
biblioteksanvändare och en anpassning av utbudet är då endast möjlig att 
genomföra utifrån deras synpunkter. Sannolikt skulle också många av dessa 
önskemål uppskattas av icke-användare. 

Sverige 
I Sverige har man använt sig av SCB's folkbiblioteksstatistik(1994) 

som ger information om folkbibliotekens resurser. Utlåningsstatistiken är 
ett trubbigt mätinstrument och metoder som kompletterar den har länge 
efterlysts och finns nu i form av den tidigare omnämnda handboken. I 
Sverige har mätningar utförts vid länsbiblioteken i Eskilstuna, Kalmar och 
Linköping baserade på Moores anvisningar, vilka anpassats till svenska 
förhållanden av Höglund(1992). Vad får man då veta? Man får å ena sidan 
mått på resurser och å andra sidan på verksamhetens resultat. Genom SCB- 
statistiken får man absoluta tal på t ex nyförvärvade böcker men genom 
denna mätmetod får man veta hur nyförvärven fördelas inom kommunen 
och hur många nya böcker låntagarna får att välja på under ett år. 

Detta var bara ett exempel på vad man kan få svar på om man an- 
vänder Moores manual. Nu gick dessa svenska undersöhingar inte att 
genomföra helt friktionsfritt och i alla detaljer p g a att de datoriserade 
utlåningssystemen i en del fall inte kunnat ge de underlag som krävts för att 
pröva metoderna, men vi kan konstatera att ett nytt sätt att mata har gjort 
sitt intåg i den svenska folkbiblioteksvärlden. 

Vart är vi på vag? Vem ska styra inriktningen på biblioteken? 
Bibliotekarierna, politikerna eller biblioteksbesökarna? Kulturrådets 
rapport (1993) ger inga svar på dessa frågor men den ger oss en bild av 
folkbiblioteket i Sverige idag. 

1991 minskade bokbeståndet för första gången. Beståndet av AV- 
medier har fördubblats på tio år, framförallt beroende på en kraftig ökning 
av talböcker. 

Beståndet av videogram är det som växer snabbast. Ökningen från 
1990 till 1991 var 50 %. Antalet årsprenumerationer på dagstidningar har 
ökat med 11 % den senaste tioårsperioden medan antalet 
tidskriftsprenumerationer har ökat med hela 13 % under samma tid. 
Bokinköpen har minskats, men bokurvalet har breddats. Bland bibliotekens 



nyförvärv är vuxenböckerna inte lika dominerande längre. Barnböcker, 
talböcker, tidningar och tidskrifter utgör en större del av inköpen än av 
beståndet. Yngve Lindungs undersökning 1985-89 visade att knappt 3 % av 
utgivningsvolymen såldes till biblioteken, som köpte 63 % kvalitetsböcker, 
37 % underhållnings- och litterärt enklare böcker. 

Bibliotekens roll som lånebibliotek för i första hand skönlitteratur har 
minskat till förmån för andra funktioner. Den ökade utlaningen av 
facklitteratur tyder på en mer nyttoinriktad användning av biblioteken. 

S tudier av tidskriftslasning 

I Kulturbarometern (1990) redovisas intressanta uppgifter om 
tidskriftslasning.Knappt häiften av befolkningen i Sverige (9-79 år) har 
under den senaste veckan last någon tidskrift. 

Bland tidskrifterna inom kulturområdet har de som handlar om 
film/foto/bildkonst de flesta läsarna, nämligen 11% av befolkningen. 
Därefter följer tidskrifter om musik med 7% av befolkningen som läsare. 

I De allra flesta som laser tidskrifter har fått tillgång till dem genom 
lösnummerköp eller prenumeration. Några har lånat av släkt eller bekanta 
och endast 4% av befolkningen har last tidskrifter på bibliotek. 

Andelen av befolkningen som laser både böcker och tidskrifter under 
ett år uppgår till 52%. En fjärdedel laser bara böcker medan en av tio 
laser enbart tidskrifter. De som varken laser böcker eller tidskrifter utgör ca 
15% av befolkningen (bil 1). 

Undersökningar angående tidskriftslasning på svenska folkbibliotek 
har gjorts av studerande vid Bibliotekshögskolan och jag har studerat sex 
sådana specialarbeten utförda under perioden 198 1- 1990. 

De liknar varandra mycket i utförande men också ifråga om 
resultaten. 

Man har lagt ut drygt ett hundratal enkäter i biblioteket med i stort 
sett samma frågor och bilden av tidskriftslasaren blir ungefär densamma 
vid de olika biblioteken. Unga män är de flitigaste tidskriftslasarna. Män 
laser tidskrifter i högre utsträckning än kvinnor. De flesta tidskriftslasare 
har regelbundna vanor, dvs de återkommer regelbundet till biblioteket och 
laser då "sina" tidskrifter Det kommer också fram i undersökningarna an 
tidskriftslasama uppskattar att kunna låna hem tidskrifter. "Damtidningar" 
saknas på biblioteken är något som nämns i flera av undersökningarna. 
Något som också återkommer i så gott som alla undersökningar är att man 
efterlyser mer information, marknadsföring av tidskrifterna, battre skylt- 
ning om tidskrifterna, battre synlig uppställning av dem. 

I någon studie drog författaren slutsatsen att det skulle behövas mer 
bibliotekarietid för att handha tidskrifterna och för att nå ut med 
information aven till den av allmänheten som ännu inte besöker biblioteket 
om vilken rik kunskapskälla tidskrifterna utgör. 



I Sundsvall gjordes i mars månad 1992 en undersökning av hur ofta 
de ca 400 tidskrifterna, som finns i Kulturmagasinets tidskrifisavdelning i 
gatuplanet, användes. 

Tidskriftsläsarna uppmanades helt enkelt att sätta ett streck på en 
lapp som fästs på tidskriften när den lasts. Lätt att glömma att sätta ett 
streck eller att satta flera streck vilket man också anger som en orsak till att 
resultatet kanske inte är helt tillförlitligt. Vid undersökningsmånadens 
utgång hade lapparna dessutom fallit bort från ett så stort antal som 30 
tidskrifter. Trots detta ansåg man att undersökningen gav intressanta 
upplysningar om hur ofta olika tidskrifter läses och inte minst viktigt vilka 
som inte läses alls. De olästa tidskrifterna utgjorde ca 15 %. 

Här nedan presenteras Sundsvalls topplista och det ska bli spännande 
att så småningom jämföra den med Västra Frölundas: 

Veckans affärer 
Trav- och galoppronden 
Mikrodatorn 
Svensk Sjöfartstidning 
Jaktmarker och Fiskevatten 
Illustrerad Vetenskap 
Land 
Race & Cruising Segling 
Sköna hem & Allt i Hemmet 
Gör så här 
Affärsvärlden 
Röster i Radio-TV 

Maxidata 
MC-Nytt 
Svenska hemdatornytt 
Privata Affärer 
Hälsa 
Der Spiegel 
Båtnytt 
Dina Pengar 
Månadsjournalen 
Funsport 
Auto, Motor und Sport 
New African 
Hifi &Musik 

Undersökningen resulterade också i prenumerationsförslag och dem 
lovade man att "titta noggrant" på. 

De tidskrifter som inte lasts alls skulle man presentera i en utställning 
och därefter göra en enkel uppföljningsundersökning av just dessa. 

I studiet av utnyttjandet av bibliotekets utbud, och då i mitt fall en 
specifik del av detta, tidskrifterna, funderar jag naturligtvis också, som en 
följd av undersökningen, över bibliootekets roll i samhället och dess 
betydelse för besökarna men kanske också för dem som för närvarande inte 
besöker biblioteket, inte har upptäckt biblioteket. 

B ourdieus teorier 

Den franske sociologen Bourdieu (1991) bidrar med nya sätt att se på 
faktorer som påverkar och avgör människors benägenhet att uppsöka och 
utnyttja bibliotek. Han talar om att det behövs en kunskapssociologi som 
undersöker och därmed bidrar tiil överbryggandet av olika kulturella , 

miljöer och traditioner. 



Bourdieu har ofta kritiserats för att utöva symboliskt våld genom sitt 
satt att skriva krångliga meningar, flera inskjutna satser och nya tenner. 
Han har emellertid försvarat sitt skrivsätt som ett försök till att vetenskap- 
liggöra vardagliga erfarenheter. 

Ett av Bourdieus viktiga begrepp är symboliskt kapital och han 
menar med detta något som av sociala grupper känns igen som värdefullt 
och tillerkänns värde. Bourdieu talar särskilt om kulturellt kapital och för in 
under detta begrepp både utbildningskapital och vetenskapligt kapital m fl. 
Socialt kapital däremot är det sociala nätverk som människor befinner sig i. 
Detta skiljer sig från det symboliska genom sin materialet, eftersom det har 
en direkt förarhing i sociala relationer och därmed också i personer. 
Mycket väsentligt i kapitalbegreppet är att det är ett relationsbegrepp och 
med detta menar Bourdieu att någon eller några måste erkänna kapitalet 
som en tillgång. 

Begreppet kulturellt kapital är relaterat till en marknad vilket inne- 
bär att om någon har kulturellt kapital kan de få detta kapital att växa på en 
marknad. Det kulturella kapitalet kan också bytas mot t ex makt eller 
inkomster. Vidare är det kulturella kapitalet relaterat till de förhärskande 
idéerna i ett samhälle, vilket också har att göra med den ekonomiska och 
politiska makten. Man kan också belysa begreppet kulturellt kapital genom 
att jämföra det med Max Webers teori om hur olika möjligheter förverk- 
ligas i ett samhälle och hans begrepp social inhägnad. Detta står för mono- 
polisering som medlemmarna i en intressegrupp försöker få till stånd 
genom att med hjälp av olika kriterier utestänga andra. Ett sådant krite- 
rium kunde t ex vara religion, etnisk härkomst eller vanligare någon 
bestämd utbildning. 

På ett liknande sätt relaterar Bourdieu kulturellt kapital till ett socialt 
falt. Enligt Bourdieu existerar ett socialt falt när en avgränsad grupp 
människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem. 
Bourdieu medger att det finns åtskilliga problem med att avgränsa ett falt. 

Bourdieu hävdar i skriften Distinktionen att den dominerande klassen 
bestar av ett dominerande skikt, innehavare av kulturellt kapital. Männi- 
skors estetiska smak förklaras av mängden kapital, dess sammansättning 
och individens "vag" eller "bana" till sin nuvarande plats i den sociala 
stnikturen. Ett väsentligt begrepp som förlaiippas med Bourdieu fram- 
träder i detta sammanhang nämligen habitus, som innebär hur vår position i 
samhället, vägen eller banan dit och mängden och sammansättnigen av 
kapitalet ger upphov till vanemässiga sätt att förstå och handla. 

Kan man då använda sig av detta resonemang och i så fall hur för att 
nå fler människor med bibliotekets utbud och då, för min del i detta 
sammanhang, särskilt med tidskrifterna i biblioteket? Hur ska man handla 
rent konkret för att få in tidskriftsläsning på biblioteket i manniskors 
habitus? Man måste antagligen gå en mycket längre och mer tidskrävande 
viig aai att bara göra enkel "direktreklam" för varan, tidskrifterna. Intressant 
att findera vidare i dessa banor! 



Sedan utvecklar Bourdieu också en teori om att det finns en analogi 
mellan uteblivna svar i en enkätundersökning och att människor avstår f r h  
att rösta i ett politiskt val. Han säger att kvinnorna oftare än männen avstår 
från att svara och att skillnaden mellan mäns och kvinnors svarsfrekvens är 
större ju mer politiska frågorna är: Kvinnor avstår med större sannolikhet 
från att svara ju mer frågorna kräver av en specifrk kultur. När det gäller 
frågor med moralisk problematik försvinner däremot skillnaden mellan 
män och kvinnor. Bourdieu påstår sig också ha kommit fram till att ju 
högre upp man kommer i den sociala hierarkin desto mindre blir andelen 
uteblivna svar i en enkätundersökning. Andelen uteblivna svar är alltså 
starkt bundna till samhällsklass och aven till motsättningen stad - 
landsbygd. 

Bourdieu utvecklar en teori för att förklara varför kvinnorna tekniskt 
sätt är mindre kompetenta än männen. Den spontana sociologin förklarar: 
de har mindre tid, de sköter hushållet, de är mindre intresserade av teknik. 
Men nu kommer den intressanta frågan: Varför intresserar de sig mindre 
för teknik? Samma fråga ställer jag mig efter att ha genomfört 
tidskriftslasarundersökningen. Varför intresserar sig kvinnor mindre för 
tidskriftslasning? De finns säkert en del att hämta i Bourdieus resonemang 
men det finns också andra orsaker. Sverige är ju inte heller Frankrike, som 
ju är författarens utgångspunkt. Bourdieu fortsätter sin förklaring. Den 
politiska, tekniska kompetensen är en social kompetens. Det betyder 
naturligtvis inte att den tekniska kompetensen inte existerar, men det 
betyder att benägenheten att förvärva teknisk kompetens är större ju mer 
kompetent man är socialt sätt dvs ju mer man är erkänd som värdig. 

Arbetsfördelningen mellan könen tilldelar mannen politiken. Han 
tilldelas "utsidan", den offentliga platsen, det yttre lönearbetet etc, medan 
kvinnornas uppgift blir det inre, undangömda, osynliga arbetet men också 
psykologin, känslan etc. Detta stämde kan hända då Bourdieu gjorde sina 
undersökningar i Frankrike men känns idag i Sverige ganska förlegat, även 
om många fortfarande gör samma påstaende Visst har något hänt och visst 
har kvinnor gjort sitt inträde på den politiska arenan, i det offentliga livet 
inom alla områden och visst tjänar kvinnor pengar på "yttre lönearbete" 
men det som däremot inte hänt i lika hög grad är det omvända nämligen att 
mannen gjort sitt intåg i den inre lilla världen. 

Bourdieu säger också att skillnaderna mellan könen tenderar att 
försvinna när man går nerifrån och uppåt och mot vänster i det två- 
dimensionella rummet - när man går mot de delar av den dominerande 
klassen som är rikast på kulturellt kapital dvs de intellektuella. 

Slutsatser av teorigenomgången 

Den nu genomgångna forskningen har behandlat utnyttjandet av 
biblioteket ur olika aspekter. 

Efter denna genomgång kan vi konstatera att det som i dagens läge är 
viktigt är att bevisa bibliotekens livsduglighet. Hur skall biblioteken kunna 



upplevas som en informationskälla, dit människor söker sig? De som söker 
sig dit, är det främst de, som redan har en hög allmankulturell aktivitet? 
Vilken betydelse har variabler som barndom, utbildning, kön, ålder, stads- 
eller landsboende m m? Kan vi använda Bourdieus sociologiska resone- 
mang angående t ex könsskillnader som en förklaring tiil vilka som 
kommer respektive inte kommer till biblioteken? Håller biblioteken på att 
överges som "leverantör" av förströelselitteratur till förmån för den mer 
nyttoinriktade? 

Efter studiet av den tidigare forskningen frapperas jag av att många 
frågor inom biblioteksvärlden är desamma under den förhållandevis långa 
period som litteraturgenomgången täcker. Bibliotekarier har i alla tider 
ställt sig frågan: Varför besöker inte alla människor biblioteket? Hur ska vi 
fåfler att upptäcka bibliotekets rikedomar? Hur skall vi locka icke- 
användarna till biblioteket? Vilka är icke-användarna? Hur skallvi agera 
för att höras och synas bättre i det alltmer överväldigande och högljudda 
medieutbudet? Hur skall vi kunna öka utlånings- och besökssiffrorna? 
Varför frågar så många efter de böcker vi inte har? Varför laser så få 
människor våra "goda" böcker? 

Liknande frågor ställer jag för övrigt i min uppsats, även om de där 
är formulerade för att passa det begränsade område inom biblioteket som 
tidskrifterna, vilka är mitt undersökningsobjekt, utgör. 

Vilka kommer och laser tidskrifter? Varför läser man tidskrifterna? 
Vilka tidskrifter saknar läsarna? Vilka tidskrifter läses inte alls? 



Tidskrifternas antal har den senaste tioårsperioden ökat väsentligt även i 
folkbiblioteken. Den snabba utvecklingen inom många områden i samhället 
ställer krav på aktuell information och i det fallet utgör tidskrifterna en 
viktig informationskälla. Tidskrifter är förhållandevis dyra och av den 
anledningen kan man förmoda att hushållens allt kärvare ekonomiska läge 
skulle locka fler läsare av tidskrifter till gratisläsning i biblioteken. 

Min nyfikenhet angående detta stämde väl överens med behovet i 
V Frölunda bibliotek av att få veta mera om hur bibliotekets nya 
tidningsrum utnyttjades. 
Undersökningen består av 6 r a  delar: 

Observation och besöksräkning. 
Intervjuer med tidskriftsläsare. 
Enkät på tidskrifterna. 
Intervjuer med biblioteksbesökare. 

Hela undersökningen genomfördes i mars månad, 1 - 29 mars, 1994. Stora 
skyltar sattes upp på många platser i tidningsrummet där det stod att läsa' 
om vad som pågick och varför (bil 2). 

Observation och besöksrakning 
Den första delen av undersökningen rubriceras ovan bl a som 

observation. Det är dock inte en observation i strikt vetenskaplig 
bemärkelse som genomfördes. Under de fyra veckor som undersökningen 
pågick tillbringade jag ungefär 100 timmar i tidningsrummet, där min 
huvudsakliga uppgift var att räkna besökare.Det blev emellertid tid även till 
iakttagelser av annat slag, vilka också redovisas längre fram. 

Besöksräkningen gick till så att alla besökare till tidningsrummet 
räknades, inte tidnings- respektive tidskriftsläsare separat. Detta skulle ha 
varit i det närmaste helt omöjligt, eftersom många nyttjar både tidningar 
och tidskrifter. 

Sjava räknandet genomfördes på så sätt att antingen någon från 
biblioteket eller jag satt i tidningsrummet och tryckte på ett räkneverk för 
varje ny person, som steg in i tidningsrummet. Folk som sedan gick till 
kopieringsapparaten eller satte sig att läsa någon annanstans i biblioteket 
räknades alltså inte vid återkomsten. 

Vi räknade besökare per timme under hela Öppettiden hela 
veckan.Varje t i m e ,  t ex tisdagar 11- 12, räknades således flera gånger 
under fyraveckorsperioden och därefter adderades och dividerades. 

Intervjuer med tidskrifslasare 
Den metod som jag i nästa del av undersökningen har använt mig av 

är intervjun, dock inte en renodlad djupintervju. Jag skulle vilja beskriva 



min interviu som en kombination av enkät och intervju - en strukturerad 
intervju,d& jag dels erhåller ett kvantitativt, dels ett kvalitativt material. 
Intervjuns första del består av ett 20-tal frågor (bil 3), typiska enkätfrågor. 

Nackdelen med denna metod är att 
undersökningens innehåll måste 
begränsas till enkla entydiga frågor 
som man med Famgång kan stAla till 
ett stort antal omotiverade personer. 

Skoglund (1987) ger detta omdöme om enkätundersökningar, och jag 
håller med författaren i hennes uttalande. 

Nu anser jag att de svar jag fick3 genom att personligen ställa dessa 
synbarligen enkla frågor, blev fullständigare och därigenom också in- 
tressantare, än om tidskriftsläsarna själva fyllt i svaren på en enkät med 
samma frågor. Dessutom utvecklade de intervjuade ofta svaret och kom 
ibland in på annat närliggande. Alla sådana "tillägg" noterades så en del 
kvalitativt material tillkom på grund av detta mitt tillvägagångssätt. 

Intervjuns andra del består av ett utrymme på svarsportokollet med 
rubriken "Fria kommentarer". D& ställde jag ibland frågor för att få igång 
folk att börja prata, andra hade spontant något att saga så där framkom 
ytterligare intressant material för kvalitativ tolkning. 

Den kvalitativa metodens fördelar beskrivs av Skoglund på följande 
sätt: 

Med kvalitativa metoder får man också fram 
mönster och kontraster för att sedan försöka 
skapa en så fullständig helhetsbild som möjligt 
au det studerade förhållandet. Dema helhets- 
bild bygger dock i verkligheten på de fiagrnent 
av verkligheten som utvalts av forskaren, vilket 
dock gäller för alla s k vetenskapliga metoder. 

Intervjupersonerna valdes ut bland de personer i tidningsrummet som 
ägnade sig åt tidskriftsläsning . Det hade varit mycket lätt att tillfi-åga folk 
kontinuerligt för att få intervjuandet avklarat snabbt, men jag avstod fh 
det enkla tillvägagångssättet. Orsaken var att det i så fall hade blivit en 
väldig dominans av manliga skolungdomar och manliga pensionärer. 

, Med mitt val av intervjupersoner ville jag istallet se till att alla åldrar 
och båda könen fick komma till tals i undersökningen. Resultatet blev att 
65 kvinnor och 137 män med stor åldersspridning intervjuades, inalles 
202 personer. 

Med detta urval gör jag naturligtvis inte anspråk på att kunna uttala 
generella omdömen om tidskriftsläsare. Jag söker istället se mönster i 
nyttjandet och genomskada önskningar hos de olika könen och ålders- 
grupperna, som underlag för analys av vilka behov och önskningar just 
tidskriftsavdelningen i Västra Frölunda bibliotek ska tillfredsställa. 

Alla intervjuer skedde i tidningsrummet. Det fungerade i stort sett 
bra att söka upp en tidskriftsläsande person, bredvid vilken det fanns en 
tom sittplats och tillfråga honomlhenne om hanhon hade tid och lust att 



svara på några frågor. Anledningen till utfrågandet fick den tilltankte 
intervjupersonen förklarat för sig och även den ungefarliga tidsåtgången, 
10- 15 minuter. 

Någon gång hände det att intervjuandet störde t ex då intervju- 
personen hörde så dåligt att det blev ett skrikande samtal istället för, som i 
de allra flesta fallen, ett viskande. 

Folk var mycket positiva till att svara på frågor och endast två 
personer vägrade svara och avfardade min förfrågan på ett abrupt sätt och 
en enda person beklagade att han inte hade tid. 

Enkät på tidskrzj?ema 
För att sedan få svar på en av huvudfrågorna, nämligen vad som 

lästes i tidskriflema, utformades en enkät med fem korta frågor (se bil 4). 
På knappt en A4-sida fick fyra sådana enkäter plats. Dessa A4-sidor 
tejpades sedan noga fast på framsidan av alla de 356 tidshifterna som 
"deltog" i undersökningen och vi var måna om att inte helt dölja namnet på 
tidskrif-ten. På tidskrifter med andra format måste bladet vikas för att få 
plats. 

Hyllorna med tidskrifterna gav ett helt nytt intryck med dessa papper 
på framsidan. Inget fördelaktigt intryck precis! Fördelen med det var dock 
att folk omedelbart vid inträdet i rummet lade märke till att något var på 
gång, och då såg man också ofta de stora skyltarna med förklaringen, eller 
också frågade man. 

Enkätbladen byttes ut när alla fyra enkäterna fyllts i. Hade inte vi 
uppmärksammat detta hände det att tidskriftslasare kom och bad om en ny 
lapp att fylla i. När de nya numren av tidskrifterna lades ut hade persona- 
len tejpat fast svarsblad på dem. 

Bibliotekspersonalen har överhuvudtaget varit till ovärderlig hjälp 
med dessa göromål, men också genom att de visat en positiv installning till 
undersökningen som sådan. De har översett med det eventuellt lite stör- 
ande moment och det merarbete för tidskriftspersonalen som undersök- 
ningen inneburit. 

I början av undersökningsperioden tillbringade jag mycket tid i 
tidningsrummet, förutom den tid som gick åt till intervjuer och besöks- 
räkning. Jag tilltalade då ofta tidskriftsläsarna och uppmanade och upp- 
muntrade dem att fylla i enkäten när de läst en tidskrift. Slutresultatet blev 
1380 enkätsvar. 

Intervjuer med biblioteksbesökare 
Motivet till denna intervju var att jag var intresserad av att få veta 

om "typiska" biblioteksbesökare dvs "boklånare" visste om att det fanns 
tidskrifter på biblioteket både att läsa på plats och att låna hem. 
Tidningar anade jag att människor i allmänhet var medvetna om fanns i 
biblioteket men hur var det med tidskrifter? 



Avsikten med undersökningen var dels att bibliotekspersonalen ville 
göra tidskriftsavdelningen ännu bättre, men också att flera biblioteksbesö- 
kare skulle få veta vad som fanns i tidningsrummet. 

Fördelningen mellan könen på intervjupersonerna var jämn, närmare 
bestämt 49 män och 53 kvinnor och vad beträffar åldersfördelning så var 
det mer än dubbelt så många personer som var över femtio år jämfört med 
dem som var i åldrarna 15-25 år. 

Även för denna sista del av undersökningen har jag använt intervjun, 
som i detta fall bättre skulle kunna benämnas muntlig enkät (se bil 5) med 
fem lättbesvarade frågor. Också här motiverar jag mitt val av metod att 
själv ställa frågorna med att jag verkligen ville få fullständiga svar på alla 
frågor. 

Här kom jag dessutom mycket snabbt underfund med att det 
saknades alternativ på fråga 3. Man gick inte till biblioteket bara av de 
anledningar jag angav som alternativ, nämligen för att låna böcker, läsa 
tidningar eller tidskrifter. Folk påpekade för mig, vilket jag självklart borde 
ha förutsett, att det också gick att låna CD-skivor, studera och släktforska 
på biblioteket. Eftersom jag nu själv ställde frågorna tog jag i fortsättningen 
naturligtvis med de nya alternativen, vilka inte alls skulle ha kommit med 
om besökarna fyllt i en enkäten på egen hand. 

Intervjuerna gjordes med helt slumpvis utvalda personer, som gick 
och letade böcker i hyllorna. Intervjun genomfördes på stående fot precis 
där biblioteksbesökaren befann sig och tog bara någon minut. Jag försökte 
avsiktligt se om jag kände igen en person från tidningsrummet, i så fall 
gick jag vidare till nästa. 



Empirisk undersökning och analys l 

Observation och besöksrakning l 

Det rådde en, man kan nästan kalla det, förväntansfull stämning n y  
dörrarna till tidningsrummet slogs upp på morgonen. In strömmade först ~ 
äldre män för att läsa dagstidningar. Bland stamkunderna hade ett system 
utvecklats först och främst för de två exemplaren av Göteborgsposten och 
lite senare även för kvällstidningarna. En massiv tystnad bredde ut sig och 
endast prasslet från bladdrandet i tidningama hördes. 

En, som jag tror, generell iakttagelse är att antalet läsare av enbart 
tidningar är påfallande mycket större än de som enbart läser tidskrifter. Det 
som också säkerligen galler generellt är att de som läser tidskrifter i många 
fall också laser tidningar. 

Min närvaro där märktes till en början på så sätt att besökarna 
undrade vad jag hade där att göra och jag upplevdes tydligen som ett 
störande moment för somliga. Jag förklarade naturligtvis min närvaro och 
uttryckte en förhoppning att undersökningen skulle resultera i ett ännu batte 
utbud av tidskrifter. l 

Eftersom tidskriftsläsama, och naturligtvis i ännu högre grad tid- 
ningsläsarna, återkommer ofta, många kommer dagligen, blev jag snart ett 
naturligt inslag för dem i rummet. Det hände t o m att folk kom fram och 
bad att få bli intervjuade. 

Vissa dagar tillbringade jag förmiddagen i tidningsrummet och andra 
dagar eftermiddagen eller kvällen. På så satt träffade jag olika grupper av 
läsare. 

Efter de morgonpigga pensionärerna kom skolungdomarna från 
gymnasiet i Kulturhuset. De kom på håltimmar och lunchraster. 

Folk som jobbade kom på vag hem eller senare på kvällen. Somliga 
besökare var på vag till eller från någon av de många aktiviteterna i 
Kulturhuset, andra läste tidskrifter medan de väntade på sina barn som 
simmade elier var hos tandläkaren. På lördagarna tog folk ofta god tid på 
sig och agnade tid åt att botanisera bland tidskrifterna. Då var det också 
särskilt svårt att vid stängningsdags tömma tidningsrummet på folk. 

Motiveringen för besöksräkningen var helt enkelt 
bibliotekspersonalens nyfikenhet på hur mhga som besökte tidnings- 
rummet under en dag och hur besöken var fördelade över dagens timmar. 

Besökare per dag: måndagar ca 258 personer i genomsnitt 
tisdagar ca 265 " 11 

onsdagar ca 237 " II 

torsdagar ca 208 " I 1  

fredagar ca 219 " II 

lördagar ca 136 " II 



Tisdag - ~ S n d a g  
Besökare Besökare 

antal antal 

..........................e-e...-. 

.r Onsdag 
Besökare - - 

Tarsdag 
Besökare 

1-7 ama i antal ...... ".."--.. 30 t- __--_ _----... "............-...... ........ 
....... 

F redag Lidag 
Besökare Besökare 

antal antal 
40 ...................... ..................................................... 40 ----------------------------"""""-- I 

.... .... ................................ ..... "--..--..--- ..-- -U".-."."-...-".-."".*"--- ... 

...... U"...." ...B.... "."M .......m 

Fig 2.  Antal besökare i tidskriftsrummet per timme och dag 

Vi kan, vid studiet av stapeldiagrammen, konstatera att ingen tidpunkt på 
dagen framträder tydligt som en "topptimme" vad gäller antalet besökare. 
En svag tendens kan man emellertid se nämligen att förmid'dagstirnmen 
mellan kl 11 och 12 är besökstät och aven de tidiga eftermidagstimmarna 
fram till kl 16. Det går också att utläsa att det vanligtvis är fler besökare på 
morgonen än på kvällen. 



Läsvanor 

Den svarsgrupp jag har arbetat med för intervjuerna av 
tidsknftslasarna var sammansatt av 68% män (137) och 32% kvinnor (65). 
Dessa siffror ger ingen ramis bild av normalförhållandet mellan könen i 
t idn ingsmet .  Jag motiverade tidigare mitt satt att välja intervjupersoner, 
dvs att invänta kvinnor. Om jag inte hade ingripit på detta sätt skulle alltså 
övervikten av män i undersökningen ha blivit ännu mer markant. I de 
spedalarbeten jag studerat fick man samma resultat, dvs att män läser 
tidskrifter i mycket högre grad än kvinnor. 

Rita Liljeström (1976) talar i sin rapport Roller i omvandling om att 
vi får ett mönster ur fritidssynpunkt där mannen går upp i samhället och 
kvinnan i hemmet. Jämför med det som Bourdieu (1991) säger om mannen, 
som tilldelas den offentliga platsen, det p e  lönearbetet, medan kvinnans 
uppgift blir det inre, undangömda arbetet. 

Rita Liljeström låter Sune berätta: "I genomsnitt Zr jag borta 1-2 
kvällar i veckan. Ibland tre kvällar. Ibland ingen alls. Jag har alltid varit 
intresserad av bygdens historia. Jag håller på lite med släktforskning och 
jag cyklar runt och tittar på torpruiner och sånt. 

Jag läser tre tidningar om dagen samt facklig och politisk litteratur. 
(min kursivering) 

På sommaren tar trädgården den mesta tiden. 
Frun min har inga intressen." 

Hustrun Sara bekräftar: "All ledig tid går till hushållsarbete. Nej, jag har 
inga speciella intressen." 

Rapporten kom för nästan tjugo sedan, så jag tänkte att något 
sådant kan man inte få höra idag, men här följer ett liknande uttalande från 
V Frölundaundersölniingen. 

En äldre man som jag intervjuade sade entusiastiskt: "Jag lämnar 
frugan på Frölunda Torg så hon kan göra inköp och andra ärenden och 
medan hon uträttar allt får jag gott om tid att läsa tidskrifter." 

Fig 2. A~dersfördelnin~ hos tidskriftslasarna 



Resultatet ovan visar undersökningsgruppens mycket jämna 
åldersfördelning. Den fördelningen skulle ha sett annorlunda ut om jag helt 
slumpvis skulle ha valt intervjupersoner, som då naturligtvis på ett bättre 
sätt skulle ha speglat de verkliga förhållandena vad beträffar åldern bland 
tidskriftslasarna. Nu styrde jag urvalet av intervjupersoner så tillvida att jag 
undvek att intervjua alltför många skolungdomar och alltför många 
pensionärer. 

Den procentuella fördelningen på ålder bland kvinnor var 32 % för 
åldern 15-25 år, 37 % för de som var 26-50 år och 31 % av kvinnorna var 
över 50 år. Bland männen fördelade sig de intervjuade sålunda: 28 % var 
15-25 år, 40 % 25-50 år och 3 1 % var över 50 år. Nästan identisk 
fördelning inom könen som i den totala gruppen. 

I Wards (1977) undersökning framkom att de personer som mest 
läser tidskrifter på bibliotek är män i åldern 20-34 år vilket kan jamföras 
med min undersökning där den högsta siffran visade sig vara för den grupp 
av män som var 25-50 år. 

Av de skolungdomar, som stundtals invaderade tidningsrumr.net, var 
de flesta manliga. Det var naturligt att då ställa sig fiågan: Finns det fler 
tidskrifter som lockar pojkarna än de som lockar flickorna? Nu handlar det 
ju egentligen om åldersfördelningen, men könsskillnader uppträder aven 
inom ålderskategorierna. Mitt påstående här ovan, att de flesta skol- 
ungdomarna var manliga, stämmer inte med de procenttal jag redovisat, 
32 % för flickor och 28 % för pojkar. Det beror på att jag medvetet sökte 
upp unga flickor för att få veta något om just deras läsvanor, önskningar m 
m angående det som erbjöds dem i tidskriftsväg. 

Pojkarnas dominans i tidskriftsrummet beror kanske helt enkelt på att 
det bl a finns många tekniska, yrkesinriktade linjer i Frölundagymnasiet 
såsom bygg- och anläggningsteknisk, elteleteknisk, fordonsteknisk, 
verkstadsteknisk och 4-årig teknisk linje. 

Är då pojkar mer nyfikna och vetgiriga och i så fall varför? 
Skolungdomar kommer ofta för att arbeta med uppgifter de fått i skolan. 
Tar flickor reda på saker och ting på annat sätt t ex i uppslagsböcker? Är 
det kanhända så att flickor hellre jobbar hemma med sina uppgifter? 

Ungdomar i åldrama 15-25 år utgjorde 30 % av besökarna i 
tidskriftsrummet medan de utgör 14 % av befolkningen och denna 
överrepresentation stämmer väl överens med tidigare redovisade 
forskningsresultat. 
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52  5% gift/sämbo i 
28 $g ensämstaende ~ 
20 5% hemmaboende 

Fig 3. Tidskriftsläsarnas civilstånd 

Min första reaktion på ovanstående resultat över den relativt låga 
andelen ensamstående var överraskning.Antagligen hade jag förestallt mig 
att ensamstående människor skulle ha mer tid att gå tiU biblioteket och läsa 
tidskrifter. Dessutom antog jag att ensamstående skulle uppleva det positivt 
att samtidigt ha människor omkring sig och kanske t o m byta några ord 
med någon. 

En iakttagelse jag gjorde när intervjupersonerna skulle svara på 
frågan om civilstånd var att somliga vuxna, visserligen svarade ensam- 
stående, medan de i samma ögonblick nästan ursaktade sig och kom med 
olika bortförklaringar. Det upplevdes tydligen som känsligt att erkänna 
detta. Ungdomar hade dock inga skrupler inför benamningen ensam- 
stående. 

Forskarna Zweizig och Dervin (1977) kom fram till att människor 
som hade "mer familjesamvaro" var stora användare av biblioteket och att 
de också läste mer tidskrifter. Detta säger naturligtvis inte att de läste 
tidskrifterna på biblioteket, men det kan ju hända att de gjorde detta aven 
på biblioteket. Forskarna konstaterade också att just de manniskor som har 
en aktiv familjesamvaro också är mer aktiva på många olika områden 
(se sid 18). Kanske ligger det något i uttalandet som vi slänger ur oss lite 
slarvigt ibland att ju mer vi har att göra desto mer hinner vi. Dänned inte 
sagt att ensamstående är lata och inaktiva. 

30 % av intervjupersonerna var i åldern 15-25 år och 20 % av 
intervjupersonerna bodde hemma. Det verkar vara rimliga siffror även om 
det slog mig när jag intervjuade unga universitetsstuderande att påfallande 
många av dem bodde hemma. Det beror säkert på något så enkelt som att 
det är möjligt att bo i V Frölunda och studera i Göteborg. På andra orter, 
som ligger längre från universitet och högskolor skulle antagligen siffran 
för hemmaboende ha varit lägre. 



Undersökningen Befolkningen 16 - 74 å 

E! grundskola 16% 35% 
B gymnasium 38% 45% 

, univ/högskola 46% 20% 

Fig 4. Tidskriftsläsarnas utbildning 

Ett i hög grad väntat resultat. Många forskare har i tidigare under- 
sökningar kommit fram till detsamma, nämligen att det är de högutbildade 
som ligger högst i graden av biblioteksutnyttjande och där ingår då också 
tidskriftsläsning som en del. 

Berelsons (1949) undersökning kom fram till att utbildning spelar 
större roll för biblioteksanvändning än ålder och ekonomisk status. 

Zweizig och Dervin (1977) konstaterade att högre utbildning och 
högre socio-ekonomisk status var avgörande för utnyttjande av bibliotek. 

Chens (1982) resultat visade att bara en begränsad del av 
befolkningen använde bibliotek, nämligen de välutbildade. 

Lange (1987188) kom för sin del fram till att utbildning och 
stadsboende var faktorer av betydelse för att människor skulle uppsöka och 
använda bibliotek. Tidigare undersökningar hade ofta visat att ålder och 
kön var de faktorer som mest påverkade biblioteksanvändning. 

Tidskriftsläsning på bibliotek sammanhänger med hög grad av 
allmu kulturell aktivitet, enligt Ward (1977). 

De högutbildade är väl informerade om vad samhället har att erbjuda 
sina medborgare inom alla områden och de vet också hur de ska kunna 
aitnvttia möjligheterna. 

akadeaiker 

lägre tjänstemän 

arbetare 
orbetslösa 
studerande 
pensionärer 

Fig 5. Tidskrifsldsamas yrkeskategorier 
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De grupper som tydligt dominerar bland besökarna i tidningsrummet 
är studerande och pensionärer. Trots mitt manipulerande med 
intervjupersonerna ger undersökningens resultat en bild som stämmer bra 
med den åldersfördelning jag iakttog enbart genom observation av 
besökarna. Naturligtvis är jag medveten om att de två stora grupperna var 
h u  större i verkligheten. En förklaring till att de två grupperna, 
pensionärer och skolungdomar utgör en så stor del av besökarna ligger nära 
till hands: de har mer tid att disponera för privat bruk än andra grupper i 
samhället, som är mitt uppe i familjebildning och yrkeskarriär. Det hjälper 
emellertid inte med bara tid, människor måste veta om att biblioteket har 
något att erbjuda, något som hanhon behöver eller önskar. 

En nybliven pensionär uttryckte sig entusiastiskt över att äntligen få 
tillfälle att gå på upptäcktsfad i biblioteket. Det var hans första "projekt" 
som pensionär. Han hade mycket sporadiskt besökt bibliotek tidigare i 
livet. 

En pensionär som bodde i Varberg, gjorde bilutflykter med olika 
bibliotek som mål! 

Studerande, som ju inte enbart är gymnasieungdomar, utan aven en 
hel del universitetsstuderande, sade under intervjuerna att det var skönt att 
läsa något helt annat än studielitteratur en stund. Det gjorde man ofta på 
vägen hem från universitetet. Frölunda Kulturhus ligger alldeles i närheten 
av en spårvagnshållplats och en stor busstation. 

Slår man sedan ihop 9 % för akademiker och 18 % för lägre tjänste- 
män blir de två sammanlagt den tredje stora, 27 %, gruppen, dvs utbildade 
om än inte högutbildade. 

Jag har använt mig av SCB:s yrkesindelning och då endast de stora 
rubrikerna och nöjt mig med att dela in intervjupersonerna i dessa sex 
grupper (se diagrammet). Intervjupersonerna svarade vad de sysslade med 
och jag placerade dem sedan i efterhand i en av de sex kategorierna. 

Att det blev en låg siffra för arbetare i manuella yrken stämmer helt 
överens med tidigare forskning inom området 

De arbetslösa då? Några siffror på deras biblioteksutnyttjande och i 
synnerhet tidskriftslasning har jag inte funnit. För närvarande är det ju extra 
aktuellt när arbetslösheten hela tiden stiger. Det kunde säkerligen vara 
känsligt att erkänna sin arbetslöshet och jag tvekade länge innan jag 
bestämde rnig för frågan. Frågan formulerades mycket försiktigt. 
"Sysselsättning just nu?"; hade människor chansen att saga vad de 
jobbat med och tillägga "men just nu är jag arbetslös" vilket flera också 
gjorde. Andra började med att saga "arbetslös" och fortsatte med något i 
stilen "men jag är egentligen ... " Då kändes det kanhända inte lika svårt 
och det verkade inte heller som den fiågan upplevdes särskilt besvärande. 

Jag raknade naturligtvis alla som svarat "arbetslös" på ett eller annat 
sätt, just till den kategorin. Det jag kunde konstatera när folk besvarade 
denna fråga var att arbetslösheten verkligen skär genom alla samhällsskikt. 
Påfallande många av de arbetslösa bland tidskriftsläsarna var akademiker, 



men å andra sidan utgör ju den gruppen en större del av biblioteksbesökare 
i allmänhet än t ex arbetare. 

Tjans teman 

befolkningen 1 7 1 %  

undersökningen 1 2 6 %  

Arbetare 

befolkningen 1%' 
Tjänsteman - män Arbetare - man 

befolkningen 1 1 0 %  

undersökningen 1 16 9% lunders. S % 

Tjänstemän - kvinnor Arbetare - kvinnor 

undersökningen 1 9 %  

befolkningen 

under- 
IsGknn 1 2-5 % 

11 96 

Fig 6. Jämförelse mellan sysselsattrzing och kön i undersökningen och 
befolkningen. Kalla: Statistisk Arsbok 1993. 



Tjänstemännen utgör, som vi kan konstatera, en något större del i 
undersökningen än i befolkningen som helhet. Andelen arbetare däremot är 
bland tidskriftslasama endast hälften så stor jämfört med andelen av 
befolkningen 

Ser vi sedan på fördelningen mellan könen inom de båda yrkeskate- 
gorierna slås vi av den höga siffran för manliga tjänstemän bland 
tidskriftslasarna och den synnerligen låga för kvinnliga arbetare. Skulle fler 
lågutbildade kvinnor komma till tidskriftsrummet om utbudet av tidskrifter 
såg annorlunda ut eller betyder dessa siffror helt enkelt att denna grupp 
föredrar andra fritidssysselsättningar framför tidskriftslasning? 

Den följande frågan gäller hur ofta man kommer till tidningsrummet 
för att läsa tidshifter och inte~jupersonema kunde välja mellan att svara 
ett visst antal gånger per vecka, månad eller år. Vid behandlingen av resul- 
taten räknade jag om alla svar till antal gånger per år varefter jag divide- 
rade med tolv. När någon t ex svarade 3-4 gånger i veckan, vilket inte alls 
var ovanligt, räknade jag alltså 3,5 x 52:12 = 15 ggrlmån. Svaren varierade 
från 6 gånger i veckan, dvs dagligen, till en gång om året. 

Tabell 1. Antal biblioteksbesök 

Män 5,6 ggrlmån 

Kvinnor 4 2  II 

över 50 år 5,9 11 

Somliga hade lite svårt att besvara denna fraga och visst fick jag en 
känsla av att uppgifterna blev lite grovt tillyxade ibland. Trots detta visar 
sifforna, om än mycket svagt, just det jag anade och hade sett i tidigare 
undersökningar, närniigen att yngre och äidre är flitigare biblioteks- 
besökare, och i detta fall tidskriftslasare, än åldersgruppen i mitten och män 
kommer oftare än kvinnor till tidskriftsavdelningen. 

Skulle undersökningen istället ha gällt tidningsläsarna så är jag 
övertygad om att siffrorna skulle ha blivit högre. Många kom verkligen 
dagligen för att läsa de dagliga tidningarna. Det är naturligt att dra den 
slutsatsen ur min undersökning att de som kommer väldigt ofta för 
tidskriftslasning gör det eftersom de vid samma tillfiälle aven laser dags- 
tidningar. Nyfikenheten väcks att jämföra tidskrifts- och tidningsläsare- 
Vilka människor laser båda slagen, vilka håller sig enbart till tidningar eller 
tidskrifter och varför? Villca vanor, behov och önskningar styr gruppen 
"enbart tidningsläsare'' i deras handlande? 



Frågan som gäller möbleringen motiveras av att tidningsrummet 
ganska nyligen flyttats till den nuvarande platsen och att 
bibliotekspersonalen av den anledningen gärna ville få en uppfattning om 
besökarnas reaktion på möbleringen i det nya tidningsrummet. Svaret blev 
mycket entydigt, 87% svarade ja och 13% nej, och även när jag delar upp 
svaren och jämför män - kvinnor eller de olika åldersgrupperna 
framkommer detta tydliga "ja" på frågan "Tycker du om möbleringen i 
tidningsnimmet?'När sedan intervjupersonerna får tala fritt får jag många 
kommentarer som kan vara värda att lyssna till. 

Sex personer anser att belysningen är dålig, vilket jag gott kan förstå. 
Det finns endast allmänbelysning i taket och över några bord, inga lampor 
vid sofforna, och eftersom inget dagsljus når in i lokalen är man hela dagen 
beroende av elektriskt ljus. 

Femton ungdomar önskar mjuka soffor, många vuxna däremot tycker 
att just "de rena trämöblerna är bra för de håller sig snygga". En person 
ville att sofforna skulle vara vända mot tidskrifterna istället för som nu då 
de står med ryggen mot en vägg med tidskrifter. "Rörig möblering", "Ser ut 
som ett v ä n t m "  är andra kommentarer. "Nya tidningsrummet är bättre än 
det gamla", sade någon, "Trevlig miljö" någon annan. "Tråkigt, instängt, 
deprimerande - det var battre fön!" "Mer färg!" utropade en person. "Flera 
papperskorgar", "Flera små, runda bord". 

En mycket vanlig reaktion då jag ställde frågan var: "Det har jag inte 
tänkt på, så det är väl bra!" samtidigt som personen ifråga började se sig 
omkring. Min första reaktion på det svaret var att om man svarar så är man 
nöjd, man har åtminstone inte irriterat sig på något i nimmet. Sedan 
undrade jag om de som sade så menade att möbleringen var av under- 
ordnad betydelse, att det var tidskrifterna som var viktiga och det var för 
deras skull man kom, inte för en trivsam miljö. 

På frågan: Är det lätt att hitta tidskrifterna såsom de är uppställda nu? 
svarade hela 90 % ja. 

Många av intervjupersonerna upplevde denna fråga som lite märklig 
eller kanske rent av överflödig. Att de reagerade så berodde antagligen på 
att de allra flesta tiskriftsläsare vet precis var "deras" tidskrifter står. De har 
ofta inte ens lagt märke till att tidskrifterna faktiskt står uppställda i 
bokstavsordning. Några svarade nej, men tillade sedan att det var just nu 
det var svårt, eftersom frågelappar var fastade på alla tidskrifterna, så att de 
inte gick att känna igen. 

Skulle det vara lättare om tidskrifterna var uppställda efter ämne? var 
en fråga som säkert skulle ha fått låg svarsfrekvens i en enkät om man 
dömer av intervjupersonernas reaktion p8 min muntliga fråga. "Vadå 
uppställda efter ämne?"'Flytta inte på dem, jag vet var jag har mina," sade 
en del uttryckligen medan andra sade samma sak fast indirekt. Frågan 
kravde lite förklaring men i detsamma uppstod problem. 



Totalt Över 50 ar 

Män 
Ja 28 Sa 
Nej 72 Sg 

Kvinnor 
Ja 42 S% 
Nej  58 5% 

Fig 7. Tidskriftslasarnas uppfattnig om ämnesuppställning av 
tidskrifterna 

Frågan var alltså inte klart formulerad. En miss av mig, men det var 
inte enbart negativt, eftersom en intressant diskussion utspann sig kring det 
som var oklart, nämligen "uppställda efter ämne". Vissa tidskrifter kan 
föras till flera olika ämnesområden och vilka ämnen eller grupper ska bli 
rubriker? Hus och hem är t ex en ganska väl avgränsad grupp, 
datatidskrifter likaså. Men hör Elektronikvärlden till datatidskrifterna? 

Skall alla kulturtidskrifter sorteras in under en rubrik eller ska de 
delas upp inom gruppen? Skall det vara stora, vida grupper eller smala, 
strikt avgränsade där kanske bara en enda tidskrift passar in? Svaren ja eller 
nej blev inte i sig det intressanta i denna fråga utan de synpunkter som folk 
framförde på begreppet ämnesuppställning. 



Det procenttal, 42 % av kvinnorna som trodde att ämnesuppställning 
skulle vara bättre, kom för mig först som en överraskning. Två förslag till 
förklaring har jag funnit. Det ena är att kvinnor tror att de med en sådan 
uppställning skulle kunna finna någon ny tidskrift inom ett område de är 
intresserade av exempelvis en tidskrift som de inte vet namnet på elier 
kanske inte ens hört talas om och följaktligen inte heller kan fråga efter. Är 
kvinnor mindre fastlåsta vid vad de brukar läsa och är de mer nyfikna på att 
pröva nytt? De två nästföljande frågorna ger i viss mån svar på detta. 

Det andra som eventuellt kan förklara kvinnornas relativt höga för- 
ändringsvilja är att när jag redogjorde för frågans innebörd märkte jag att 
kvinnorna lättare påverkades och sedan tyckte de i många fall att det lät bra 
med ämnesuppställning, och svarade alltså ja på fragan. 

När vi till sist tittar på de olika åldersgrupperna så svarar de två 
yngre grupperna ja i 37 % respektive 34 % av fallen, alltså en aning högre 
än undersökningsgruppen som helhet, medan andelen ja-svar från dem som 
är över 50 år endast uppgick till 25 %. 

De två följande frågorna redovisas och analyseras här nedan 
parallellt eftersom de hör intimt samman och svaren på den sista är 
beroende av svaret pli den första. 

Tabell 2.Laser du vissa bestämda tidskrifter? 

totalt män kvinnor 
ja 91 % 94 % 83 % 
nej 9 %  6 %  17 % 

Tabell 3. Händer det att du hittar "nya" tidskrifer att läsa? 

totalt man kvinnor 
ja 60 % 55 % 72 % 
nej 40 % 45 % 28 % 

Här slås vi omedelbart av de höga siffrorna för läsning av vissa 
bestämda tidskrifter. Nästan alla kommer för att läsa de tidshifter, som de 
brukar läsa. Kvinnorna skiljer sig lite från männen med bara 83 % ja mot 
männens 94 %. Om vi ser på intervjupersonerna indelade i åldersgrupper 
liknar de olika kategoriernas siffror det totala intervjumaterialets med 
92 %, 91 % och 89 % för ett ja på frågan. 

Frågan om det händer att besökarna i tidskriftsavdelningen hittar 
"nya" tidskrifter hänger, som ovan påpekats, nära samman med den 
föregående och därför är det naturligt att behandla den här. Beteckningen 
"nya" tidskrifter betyder först och främst nya för en viss person men 
innefattar också nya i tidskr$savdelningen. 

Svaren på denna fråga bör gå att ana i svaren på den föregående. 
Kvinnor är den grupp som i högst grad finner nya tidskrifter och det verkar 



naturligt eftersom kvinnorna är den grupp som minst starkt uttalat laser 
vissa bestämda tidskrifter. Cirka hälften av männen finner nya tidskrifter 
trots att de så kraftfullt säger sig läsa vissa bestämda. Det betyder 
följaktligen att män inte är alldeles opåverkbara och rigida i sitt handlande, 
vilket man kunde tro, om man nu överhuvudtaget ska våga tro på siffror. 

Tabell 4. De vanligaste regelbundet lästa tidskrifterna på biblioteket för 
olika grupper 

Män Kvinnor 

Veckans a£färer (16) Hus och hem ( 14) 
Båtnytt (16) Elle ( 12) 
Mikrodatorn (12) Bo Bedre ( 9) 
Teknikens värld (1 1) Antik och Auktio ( 9) 
Vi båtägare (10) Maison ( 7) 
Newsweek ( 9) House and Garden ( 6) 

Illustrerad vetenskap (6) Hus och hem (1 1) 
Melody Maker (6) Vi båtägare ( 8) 
Mikrodatorn (5) Båtnytt ( 8) 
Teknikens värld (5) Bo Bedre ( 7) 

Mikrodatorn ( 7) 
över 50 år 

Veckans affärer ( 9) 
Antik och Auktion ( 9) 
Hus och hem ( 6) 
Der Spiegel ( 5) S i k  inom parentes anger antal personer 

Avspeglar sig måhända Bourdieus (1991) resonemang om 
arbetsfördelningen mellan könen där mannen behärskar "utsidan", den 
offentliga platsen, medan kvinnorna tilldelas det inre, undangömda, 
osynliga arbetet i hemmet i listorna över mäns respektive kvinnors "vissa 
bestämda tidskrifter"? 

I mellanåldrarna finner man en intressant blandning av manliga och 
kvinnliga tidskrifter i förhållanden 3-2 till männens fördel. Ungdomslistan 
kan väl utan vidare klassas som ungdomlig och en kommentar till den 
äldsta gruppens lista skulle kunna bli att inte så många i de yngre genera- 
tionerna laser tyska, medan äldre människor hade det som sitt första 
främmande språk under sin skoltid. 



Tabell 5. Tiskriflslasare som saknar tidskrifter 

totalt män kvinnor 15-25 år 26-50 år över 50 år 

ja 38 % 41 % 32 % 39 % 46 % 29 % 
nej 62 % 59 % 68 % 61 % 54 % 71 % 

Studerar vi svaren på frågan om man saknar någon tidskrift kan vi 
konstatera att V Frölunda bibliotek verkar kunna erbjuda ett bra sortiment 
eftersom drygt helften inte tycker sig salma någon tidskrift. 

En resignerad suck hördes ibland när människor svarade på denna 
fråga. "Vi får väl vara glada över det som f m s  i dessa daliga tider." "Hur 
ska man ha mage att saga att man saknar en tidskrift på biblioteket, då så 
mycket viktigare saker saknas i samhället." Dessa och liknande 
kommentarer hördes under intervjuerna.. 

De högsta siffrorna för ett nej-svar star att finna bland de äldre och 
bland kvinnorna. Är dessa grupper mindre individualistiska och mer soli- 
dariska med andra människors behov av att kommunala medel används 
också till annat eller är de bara oföretagsamma och tröga? 

Män och mellanåldrarna är de som tydligast uttrycker att de saknar 
tidskrifter. Är då dessa grupper mera medvetna om och intresserade av att 
utnyttja sina rättigheter och tala om vad de saknar och på så satt förse sig 
för egen del? 

Tabell 6. Tidskrifter som saknas av tidskri~slasarna 

Aktiespararna (5 pers) 
Al-Muj tarnaa (utges i Kuwait) 
Automobil 
Bike 
Business week 
Båt Magasinet (norsk) 
Börsveckan 
CAD-user 
Classic motor 
Djurens ratt 
The European 
Extra Point 
Fantomen 
Fogelhold (dansk el norsk) 
Future Music 
Galago 
Gro 
H form 
Jazziimes 

Le Monde de 1'Education 
Månadsmagasinet Lexicon 
New African 
New in Chess 
New Musical express, NME 
Nouvel Observateur 
Paris Match 
POP 
Practical electronics 
Privata affarer (2 pers) 
Q (musiktidskrift, eng.) 
QST (am.) 
Runner' s World 
Silent Flight 
SKY Radio (musiktidskrift) 
Sköna Hem 
Stereo Review (tysk) 
Studio sound and 
Broadcasting Engineering 



Keyboard 
Menorah (judisk) 
Modellflygnytt 

Water ski 
Windows World 
Yachting 

Dessutom framkom en del opreciserade önskemål såsom: 

flera tekniska tidskrifter @å engelska och tyska) 
flera engelska heminredningstidskrifter 
FN-tidskrift på engelska 
skattetidskrift med alla nya skatter 
arkeologisk tidskrift (på danska eller norska) 
b ygg-tidskrift 

Några önskemål har jag inte kunnat belägga: V-75-guiden, Camping, 
Hifistereofoni (tysk), Maxidata, Multihall World, Pro-Hackers magazine, 
Woodsman (eng. båttidskrift). 

Önskemålen spänner som synes över vitt skilda intresseområden, 
möjligen med en viss tyngdpunkt på musik i elektronisk form. Många 
saknade tidskrifter angavs vara på engelska och t o m tyska. En del 
personer motiverade sina önskemål med att dessa var särskilt svåra att få 
tag på och de var också extremt dyra. Att vidmakthålla och träna upp 
språkkunskaper var en bieffekt som läsning av dessa tidskrifter gav. 

Sköna hem exempelvis saknades av många. Personalen motiverade 
att biblioteket slutat prenumerera på den på grund av den dåliga kvaJit6n.En 
låntagare var synnerligen förargad över detta beslut och sade "Det finns så 
många tidskrifter i det här rummet som aldrig läses, medan Sköna hem 
lästes av många." 

När jag ställde fiågan om saknade tidskrifter var det flera som 
undrade om deras uttalanden om saknade tidskrifter bara skulle hamna i 
min rapport och om det överhuvudtaget var någon idé att ge förslag på 
sådant de saknade och alltså skulle vilja finna bland tidskrifterna. Jag 
lovade att alla titlar som nämndes skulle nå fram till bibliotekspersonalen 
och de i sin tur lovade att ta ställning till prenumerationsförslagen, vilket 
inte självklart är detsamma som att alla önskningar uppfylls. Syftet med 
undersökningen var ju att, precis som det stod på skyltarna, "göra 
tidskriftsavdelningen ännu bättre" underförstått för tidskriftslasama. 

När jag ställde fragan: Bnikar du anvanda tidskriftsförteckningen? 
svarade 85% nej. 

Denna överväldigande dominans av nej-svar kan tolkas på olika sätt. 
Vi har i svaren på föregående fkågor fått veta att de allra flesta kommer för 
att läsa tidskrifter som de känner till och brukar läsa. När de sedan besvarar 
frågan om de ibland hittar nya tidskrifter sker dessa upptäckter troligtvis 
genom att de promenerar längs hyllorna och låter blicken vandra över de 
exponerade tidskrifterna och inte genom bladdrande i förteckningen. 



Många av de intervjuade svarade förvånat på min fråga med en motfråga: 
"Var finns den då?' 

Många visste alltså inte ens om tidskriftsförteckningens existens. Det 
hade också tidigare funnits en förteckning i tidningsrummet men just nu 
hade nya tryckts. Dessa var gröna och den gamla hade varit gul. De två nya 
hängde väl synliga, en på vardera hyllan. Den gamla gula hade stått på en 
lutande hylla bland tidskrifterna. Jag kunde också lagga märke till att ju 
längre jag kom i intervjuandet desto fler svarade att de använde förteck- 
ningen. Man hade följaktligen lagt märke till den då jag visat den för 
tidigare intervjupersoner, bladdrat i den och berättat om de två 
uppställningssatten, alfabetisk och systematisk. Jag lade aven märke till att 
flera av dem som fått upp ögonen för tidskriftsförteckningen också använde 
sig av den vid ett senare tillfälle. 

Den här frågan fyllde alltså en uppgift såtillvida att 202 personerfick 
kannedom om tidskrifsförtecimingens existens och det uppstod en 
spridningseffekt genom att andra såg att den användes och blev nyfilaia. En 
person berättade att han tidigare sett sig om efter en bestämd tidskrift utan 
att finna den i hyllorna. Nu hittade han den i förteckningen, den alfabetiska 
och så här långt kommen i intervjun visste han också att tidshiftema stod 
uppställda i bokstavsordning. Resultatet blev att han nu lätt kunde hitta den 
eftersökta tidskriften. Det var en synnerligen nöjd och glad tidskriftsläsare 
något som måste vara den allra basta reklamen för tidslaiftsavdelningen. 

Vet tidskriftslasarna om att tidskrifter får lånas hem? 53 8 svarade ja 
på den frågan. 

Studerar man rnän och kvinnor var för sig är siffrorna av samma 
storleksordning, likaså ger en uppdelning i de olika åldersgrupperna i stort 
samma resultat dvs hafeen känner till hemlån av tidslu-ifter. 

Av de intervjupersoner som nu fick kännedom om denna möjlighet 
blev många glatt överraskade och de skulle genast låna hem tidskrifter. 
Med denna fråga upplevde jag mig iite som missionär som verkligen kom 
och spred ett gott budskap. Någon kommenterade: "Det borde stå att läsa 
nagonstans här i rummet att man får låna hem tidskrifterna." Äldre nummer 
av årets tidskrifter och hela årgångar av föregående års tidskrifter 
disponeras alltså för hemlån. 

Somliga visste ju om möjligheten men utnyttjade den inte med 
motiveringen: "Här sitter jag i lugn och ro och får agna mig helhjärtat åt 
läsningen. Hemma skulle tidskrifterna säkert bli liggande i en hög bland 
allt annat oläst." Liknande kommentarer framfördes av flera läsare. "Hit 
kommer jag för att läsa och bara för det, hemma splittras uppmärksarn- 
heten hela tiden. Det är fulit jamförbart med fördelen att se film p& bio 
kontra på TV hemma i vardagsrummet." 



Tabell 6. Tidskrifslasama som tidskrzj?sprenumeranter 

totalt 
män 
kvinnor 

Av de män som intervjuades är det alltså 40 % som prenumererar på 
en eller flera tidskrifter medan motsvarande procenttal for kvinnorna är 62. 

Siffrorna för personer som prenumererar på tidskrifter skulle ha blivit 
väsentligt högre om undersökningen genomförts för några år sedan. Många 
av intervjupersonerna sade nämligen att de inte längre prenumererade 
på den och den och den tidskriften. Man valde, i ett kärvare ekonomiskt 
läge, hellre bort tidslaiften för att kunna behålla Göteborgsposten. Flera 
nämnde också att de aldrig, innan denna situation uppsiått, uppsökt 
tidsluiftsavdelningen. Någon sade t o m att han här funnit "en guldgruva". 

I listan nedan där mäns respektive kvinnors tidslniftsprenumeratio- 
ner redovisas kan man urskilja vissa tidskrifter som uppenbarar sig enbart i 
männens eller kvinnornas lista. Där finns också en hel del exempel på 
tidskrifter som åtetnnns hos båda könen: Illustrerad vetenskap, National 
geographic, Populär historia, Råd och Rön, Röster i Radio, Svensk golf och 
Time. Här är det lockande att återigen använda Bourdieu och konstatera att 
kvinnrna är på god vag ut i den "yttre världen" genom sina val av 
ovanstående tidskrifter. Ett enda exempel på motsatsen, dvs att män är på 
vag in i den "inre, osynliga världen", skulle vara en manlig prenumerant på 
Femina. 

Habennas (199 1) i sin tur presenterar en tes om livsvärlden 
respektive systemvärlden. Livsvärlden är, för Habermas, den värld där vi 
har våra sociala relationer, arbetar, har familj och vännen: Där koordineras 
människors handlande genom kommunikation och här sker en social 
integration. Systemvärlden består av anonyma och sakliga relationer på den 
ekonomiska marknaden eller i en statlig myndighet och i denna värld 
koordineras människans handlande av pengar och makt. Systemvärlden 
har, enligt Bourdieu (1991), vuxit fram ur livsvärlden, men nu hotar den att 
"kolonisera" sitt eget ursprung. Skulle man möjligtvis kunna tolka 
kvinnornas prenumerationer på tidskrifter såsom Datavärlden, Newsweek, 
Time och Veckans affaer som ett exempel på denna "kolonisation"? 
Habennas anser vidare att denna "kolonisation" är ett problem i det 
moderna samhället. När nu livsvärlden alltmer genomsyras av av det 
instrumentella förnuftet hotas själva grunden för l ivsv~&ns sociala 
integration och reproduktion. 



Tidskriftsprenumerationer 

Män Kvinnor 

b Affärsvärlden 
- Aktiespararen 
, Allt om hobby 

Allt om mat 
.- Automobil 
q BBL 
- Båtliv 
c B åtologen 

8 Café existens 
Ciklidbladet 
Det bästa 
Dina pengar 
Femina 
Film.net 

b Film och TV 
F1 news 
Fiskemagasinet 
Flugfiske i Norden 

b Forskning och framsteg 
Forum 

* Fågelhobby 
Greenepeace 
Gryning 
Grönköpings veckoblad 
Illustrerad vetenskap 

J u r y  
Kulturen i Lund 

i Kulturens värld 
x Lmd 

Länspumpen 
Modellflygnytt 

4 Månadens affairer 
National geographic 

f Nyt 
Petrus 
POP 
Populär arkeologi 

q Populär historia 

- Accent 
- Allers 

Allt om mat 
Allt om trädgård 
Amnesty 

- Ansvar 
Bunte Illustrierte 
Damernas värld 
Datavärlden 
Edge 
Elle 
Essentials 
L'express 

" Femina 
Folkets historia 
Frida 

+ Greenepeace 
Hemmets journal 

d Hundsport 
C Hus och Hem 
ICA-kuriren 
Illustrerad vetenskap 
In Britain 
Jaktjournalen 
Jury 
Land 
Madame - Må bra 
National geographic 

6 Newsweek 
E Ordfront 
k Populär arkeologi 
c Populär historia 
, Råd och Rön . Röster i Radio 
Sköna hem 
Släkthistoriskt forum 
Svenska fåglar 



Män (forts) Kvinnor (forts)' 

Riksdag och departement 
Råd och rön 

- Röster i Radio4 
Schacknytt 
Scientific American 
Sportskytten 
Springtime 
Studio Sound 
Sunt förnuft 
Svensk golf 

s Teknikens värld 
Time 

b Trav- och galoppronden 
Trots allt 
Träbiten 

b Utemagasinet 
Åka skidor 

Svensk golf 
r Teknik och vetenskap 

Tekniskt magasin 
Time 
Trots allt 
Turist 
Veckans affärer 
Vi 
Vi föräldrar 

c Vår fågelvärld 
v Vävmagasinet 
Året runt 



BO klgn : Totalt 
7 %  aldrig 

1 5 %  mycket sällan 
39 X ibland 
39 R ofta 

3 R aldrig 
14 5% mycket sällan 

42 ibland 
41 Sa ofta 

8 $g aldrig 

13 % mycket sällan 
40 R ibland 

39 Sa ofta 

Boklan r Over 50 lir 
1 1  $g aldrig 

1 g X mycket sällan 
35 5% ibland 

35 7% ofta 



~ o k l f ? n  : Män 
fg 1 1  R aldrig 

18 4a mycket sällan 
40 R ibland 

fj 31 5% ofta 

O A aldrig 
..................... ..................... ..................... -.-.- ............... ..................... --. 

8 mycket sällan 
.................... . ......................... ......................... ......................... 

-e.. ...........-............ ............................. ............................. ............................. ..-...... -...- .............. 
a.-.- 

37 ibland 
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Fig 8. Tidskriftslasamas boklån 

Vad innebär då ofta, ibland och mycket sallan? För min egen del 
hade jag bestämt vad de olika svarsalternativen skulle stå för och därför var 
det läa att "översätta" termerna när intervjupersonerna undrade. Eftersom 
alla svarande hade samma definition av begreppen bör svaren vara 
tillförlitliga. Ofta innebär här en gång i veckan till en gång i månaden. 
Många låntagare hade just lånetiden, 4 veckor, till sin lånerytm. Ibland 
betyder en gång varannan månad till en gång i halvåret och mycket sällan 
betyder att 1ånetWällena kommer ännu glesare. 

I den här frågan hamtrader en viss skillnad mellan män och kvinnor. 
Alla kvinnor i undersökningen lånade böcker någon gång och drygt half- 
ten av kvinnorna lånade ofta och 37 % 1.ånade ibland. 

Bland männen återfinns den största andelen, 40 %, i gruppen 
"ibland-lånare" och drygt 10 % av de tidskriftslasande männen lånar aldrig 
böcker. Ganska många män är alltså "rena" tidskrifislasare medan kvinnor 
har tidskriftsläsning som en "bisyssla" på biblioteket vid sidan av boklån. 

Drygt 10 % av dem som är över SO år lånar inte heller böcker, alltså 
äldre män. I den yngsta ålderskategorin finns däremot mycket få som aldrig 
lånar böcker, endast 3 %. 



Fria kommentarer 

gratis (74) 
stort utbud (34) 
lugn och ro (28) 
aktuell information (1 5) 
kunskapskälla (1 5) 
bra ställe att gå till när man inte har något att göra (8) 
trevlig miljö (7) 
ett ställe där man kan träffa folk (6) 
bättre och tydligare skyltning (5) 
trevlig personal (5) 
bor nära (5) 
f&- nya idéer att göra saker (4) 
läser artiklar som dagspressen hänvisat till (4) 
upptäcker nya tidskrifter (3) 
stöldskydd i tidskrifterna så man slipper hämta i infodisken (3) 
kaffeservering i tidningsrummet (2) 
bra att tidningsrummet öppnar M 9 (2) 
gratis parkering (2) 
lyx att få läsa alla dessa nya tidskrifter (2) 
bra att kunna kopiera (2) 
Siffran inom parentes anger hur många personer som gjort kommentaren 

En tredjedel av de intervjuade nämner ordet gratis bland det första de 
säger om biblioteket - tidskrifterna och det måste betyda att människor 
verkligen uppskattar detta och inte bara helt frankt tar för givet att det ska 
vara så. De som är lite pessimistiskt lagda tillade: Det är bra att det är gratis 
- "så länge det nu varar". Kanske har diskussionen, som på senare tid förts i 
massmedia, där vissa politiska falanger förespråkar avgasbelaggning på 
biblioteksservice, fort det goda med sig att människor blivit medvetna om 
gratisprincipen i folkbiblioteken och kanske t o m vill vara med och kämpa 
för den. 

Några uttalanden visar ett mycket seriöst utnyttjande av tidskrifterna 
såsom "aktuell information" som hela femton personer framhåller som 
någonting viktigt med tidskrifterna. Böcker blir fort gamla, medan man i 
tidslaifterna hittar det senaste, det nyaste. Lika många personer använder 
tidskrifterna som "kunskapskälla" att samla fakta ur. Flera personer kom- 
mer till tidskriftsavdelningen för att gratis läsa artiklar som de fått hän- 
visning till i sina dagstidningar. 

Det finns personer som vet exakt vilken dag "deras" tidskrift anlän- 
der och de tycker "det är spännande att vänta pil ett nytt nummer". Då 
galler det att vara där för att få läsa den först. 

Någon kommenterar att "det iir bättre att läsa tidskrifter än att titta på 
kabel-TV'. En del Iaser tidskrifter för att "få idéer att göra saker" kanske i 
heminredningsväg eller gör-det-sjalv projekt. Andra läser tidskrifter på 
biblioteket och blir sedan så intresserade att de börjar prenumerera. 



Det är "livsviktigt att tidningsrummet finns". "Tidningsrummet är en 
oas, en guldgruva." 

Tidskriftslasning på biblioteket 

Tidskriftslasarna var verkligen samarbetsvilliga och fyllde flitigt i 
enkäten på tidskrifterna. Visst fanns det de som hoppade över, det kunde 
jag iaktta, men de flesta var ivriga att få visa att de läst en viss tidskrift, så 
att det skulle märkas att den blev last och förhoppningsvis skulle finnas 
även i fortsättningen, 

Bourdieu (1991) säger att kvinnor oftare än män avstår från att svara 
på enkäter, något som jag inte kunde se i tidningsrummet. Han menar också 
att kvinnnor avstår i ännu högre grad ju mer frågorna kräver av en specifik 
kultur. När det däremot gäller frågor med moralisk problematik försvinner 
skillnaden mellan män och kvinnor. 

Det var spännande att bland de 1380 svaren få fram en lista över de 
mest lasta tidskrifterna och den ser för Västra Frölunda biblioteks del ut 
som följer. 

Tabell 7. Mest lasta tidskrifler i V Frölunda 

Antal läsare 
Veckans Märer 37 
Trav- o galoppronden 36 
Al-Hawadeth 36 
Båtnytt 34 
Affärsvärlden 32 
Vi båtägare 32 
Der Spiegel 29 
Bo Bedre 24 
Elle 23 
Allt om Hobby 23 
Antik och Auktion 22 
Mikrodatorn 21 
IC A-kuriren 21 
Svensk handelstidning 
Justitia 21 
New sweek 19 
Vi bilägare 17 
Hus och Hem 17 
Råd och Rön 17 

Antal läsare 
Röste r i RadiofTV 16 
Vagabond 15 
Land 15 
Hockey 15 
Hujådå 14 
Time 14 
Läkartidningen 14 
Gör så här 14 
Svensk Sjöfartstidning 14 
Svenska PC World 14 
På kryss & till rors 14 
Mac World 13 
Månadens affärer 12 
Allt om MC 12 
Maison, heminredning 11 
Moderna Tider 10 
BYTE Magazin 10 

Vid en järnförelse med listan f& Sundsvallsundersökningen finner 
vi samma tidskrifter i topp dvs Veckans affärer och Trav- och 
galoppronden, förutom för V Frölundas del även den synnerligen val lasta 
Al-Hawadeth. Tätt efter dessa följer både i Sundsvall och V Frölunda båt- 



och sjöfartstidskrifter. Skulle en lasarundersökning inne i landet ha visat 
andra preferenser? Mycket troligt. 

Tabell 8. Mest lasta tidskrifer i Sundsvall 

Veckans affärer 
Trav- och galoppronden 
Mikrodatorn 
Svensk Sjöfartstidning 
Jaktmarker och Fiskevatten 
Illustrerad Vetenskap 
Land 
Race & Cruising Segling 
Sköna hem & Allt i Hemmet 
Gör så här 
Affärsvärlden 
Röster i Radio-TV 

Maxidata 
MC-Nytt 
Svenska hemdatornytt 
Privata Affärer 
Hälsa 
Der Spiegel 
Båtnytt 
Dina Pengar 
Månadsjoumalen 
Funspori 
Auto, Motor und Sport 
New African 
Hifi &Musik 

Flera affärstidskrifter ligger högt på båda listorna, likaså datatid- 
skrifter och heminredningstidskri£ter. I V Frölunda finns tidskrifter på både 
engelska, tyska och franska med bland de tidskrifter som läses av många. 

Allt som rör pengar är tydligen högintressant. På denna lista finns 
fyra sådana tidskrifter representerade, Veckans affarer, Affärsvärlden, 
Justitia och Månadens affärer. På listan över saknade tidskrifter står fyra 
till, Aktiespararen, Business Week, Börsveckan och Privata affärer. 

Tidskrifter som Bo bedre, Elle, Fernina och Maison och Antik och 
Auktion tillfredsstaller behovet av skönhet och lyx i ett samhälle där 
vardagslivets villkor hårdnar för mhga människor. 

Tidskrifter som Månadsjournalen och Allt om mat brukar man 
allmänt på bibliotek tala om som efterfrågade och flitigt lasta, men de fick i 
denna undersökning låga läsarsiffror, 6 respektiv 4 läsare på en manad. Kan 
det bero på att de finns att hämta i informationsdisken och darför lästes av 
anmärkningsvärt få personer? Någon av intervjupersonerna tog just upp 
detta dilemma och sade: "Stöldskydd är bättre än att hämta tidskrifterna i 
informationsdisken. Det blir inte alltid av, " något som visar sig tydligt i 
ovanstående exempel. 

Varför blir det då inte av? Beror det på att man inte vili besvära 
bibliotekarien? Är kön vid informationsdisken så lång att man avstår av den 
anledningen? När samlingen av tidskrifter i infonnationsdisken blivit 
omfattande måste man från bibliotekets sida ta ställning till hur man ska 
handskas med situationen? Det får naturligtvis inte gå så långt att bara de 
tidshifter som inte intresserar och inte läses av besökarna finns lätt 
tillgängliga i tidningsrummet. Stöldskydd är smidigt, men det kostar också 
pengar. Det finns bibliotek, som efter att en kortare period förvarat en 
5trBvärd dvs i detta fall stöldbegärlig tidskrift i informationsdisken, ställer 



tillbaka den bland de övriga tidskrifierna.Det lär fungera , om än inte för 
alltid.Den "skyldige" noterar att hanhon blivit ertappad. 

Tabell 9. Mest lästa tidskrlper i biblioteket (n=1380) 

Kvinnors topplista 
Antal läsare 

Bo Bedre 18 
Elle 15 
Antik och auktion 13 
Hus och Hem 12 
ICA-kuriren 12 
House and Garden 8 
Må bra 6 
Vagabond 4 
Ridsport 4 
Månadsj ournalen 4 
Vi föräldrar 4 

Mäns topplista 
Antal läsare 

Veckans affärer 37 
Trav o galoppronden 34 
Al- Hawadeth 33 
Båtnytt 33 
Affärsvärlden 32 
Der Spiegel 26 
Allt om Hobby 22 
Mikrodatorn 21 
Vi bilägare 17 
Newsweek 17 
Justitia 16 

Ungdomars topplista Pensionärers topplista 
(20 år eller yngre) (över 65) 

Hockey 11 Veckans affärer 15 
Basket 9 Der Spiegel 12 
Allt om Hobby 9 Läkartidningen 9 
Mac World 8 ICA-kuriren 8 
Trav o- galoppronden 8 Svensk Sjöfartstidning 8 
Time 7 Land 8 
Mikrodatorn 7 Röster i Rad iom 7 

Här kan man göra, som jag tycker, intressanta iakttagelser. Tidskriften 
Bo bedre t ex lästes av 18 kvinnor och eftersom den lästes av totalt 
24 personer innebär det att 6 män också läste den och fler liknande 
exempel finns. Elle lästes av 15 kvinnor och 8 män. Huskhem av 
12 kvinnor och 5 män och ICA-kuriren av 12 kvinnor och 9 män. Tittar vi 
däremot på männens lista är den en mycket mera strikt manslista. Veckans 
Affarer och Aff&svärlden hade exempelvis uteslutande manliga läsare. 
Trav- och galoppronden lästes av 34 män och 2 kvinnor. Al-Hawadeth av 
33 män och 3 kvinnor och Båtnytt av 34 män och en enda kvinna. Här kan 
vi se en motsatt trend mot när det handlade om vilka tidskrifter män 
respektive kvinnor prenumererade på. 

Hockey lästes av 15 personer varav 11 var ungdomar. 15 av Veckans 
affairers 37 läsare var pensionärer och 12 av Der Spiegels 29. Av dem som 
läste Land, Läkartidningen och Svensk Sjöfartstidning var ungef& hälften 
pensionärer. 



Västra Frölunda bibliotek prenumererar, som tidigare nämnts, på 
cirka 400 tidskrifter varav 356 är med i undersökningen (bil 6). Av dessa 
lästes 237 stycken mer eller mindre och 129 var inte lasta alls (bil 7) 
dvs 33 % av tidskrifterna. 

Nu har jag presenterat vilka tidskrifter som lästes mest av olika 
kategorier människor. Det intressantaste och det som eventuellt kan bli till 
nytta för bibliotekspersonalen och för deras mål att göra en ännu bättre 
tidskriftsavdelning, vilket var syftet med undersökningen, är den lista jag 
tidigare redovisade över "saknade tidskrifter" (s 47) och den lista som finns 
som bilaga 7 där de tidskrifter finns uppräknade som inte lästes alls. Det 
vore lätt att med hjälp av vad jag kommit fram till erbjuda en användarstyrd 
tidskriftsavdelning genom att låta de "saknade tidskrifterna" inta de "icke- 
lastas" plats, vilket anmärkningsvärt nog vore ett helt nytt grepp. 

Min förhoppning är att det jag presenterat kan ge upphov till en 
fruktbar diskussion, som ger ett gott resultat, gott för tidskriftsläsarna. 

Undersökningsresultaten som nu direkt gäller V Frölunda skulle 
principiellt, utom eventuellt de "havsberoende" tidskrifterna, även kunna 
gälla för bibliotek belägna på orter i samma storleksordning och med 
liknande geografiskt läge, dvs storstadsregion. 

Diskussion angående den möjligen förvånansvärt stora andelen 
tidskrifter som inte läses över huvud taget (33%) förs överallt i 
biblioteksvärlden. 

Ska biblioteket följa den folkbildande traditionen och ansvara för att 
"goda och nyttiga" tidskrifter star till allmänhetens förfogande genom att 
prenumerera på tidskrifter såsom Teknik och kultury Konstperspektiv, 
Kritiska Europafakta, Värld och vetande för att bara nämna några? Eller 
ska vi vara mer lyhörda för behov och Önskemål från biblioteksbsökarna? 

Vad lästes i tidskrifterna? 
Artiklar, annonser eller bläddrade man igenom dem? 

Vi kan urskilja tre grupper av tidskrifter och de skulle kunna 
benämnas las- annons- och bladdertidskrifter. Beroende på vad 
huvudinnehållet lockar till hamnar de i en viss grupp. Bland typiska 
"1as"tidskrifter dyker återigen Veckans affärery Affärsvärlden, Vi båtägare, 
Båtnytt, Trav- och galoppronden och der Spiegel upp. Alla dessa hade 
mellan 20 och drygt 30 läsare under månaden. 

Annonser kan gälla arbete, saker eller djur att köpa. När det gäller 
99annons"tidslu-iftema är läsarna inte alls lika många, bara nggra stycken 
men tidskriften kan säkert vara betydelsefull för den som söker något 
speciellt. Lediga uppdrag inom Sida och FN, flera båttidskrifter, jakt- hund- 
och ridtidslu-ifter, Biltidningen -m fl är sådana där annonser studeras och 
kopieras. 



Heminrednings-, trädgårds-, mode- och antikvitetstidskrifter är som 
gjorda för bläddring. De skänker nöje för ögat och njutning för ett estetiskt 
sinne. Påkostat paper, vackra fotografier och exklusiv layout understryker 
lyxkänslan. "B1adder"tidskrifterna lockade ungefär tio personer. 

Varför läste du tidskriften? 
Arbete, skoldutbildning, hobby/allmänt intresse? 

Tidskrifter som Mikrodatorn, BYTE magazine, MacWorld, Svenska 
PCWorld, Justitia och Läkartidningen lästes av en hel del av intenjuperso- 
nerna för arbetets skull. Om intervjupersonerna nu uppfattade fiågan som 
jag tankte mig, blev jag fundersam när jag såg dessa svar: Finns inte 
datatidskrifter i mängd på arbetsplatser inom detta område? Har företag 
dragit in på tidskriftsprenumerationer för personal i dåliga tider? 
Läkartidningen hade också överraskande många läsare som läste den för 
arbetets skull. Många läste den alltså i biblioteket och inte i 
personalrummet på sjukhuset eller mottagningen. 

Newsweek och Time var typiska tidskrifter för skolahtbildning och 
aven der Spiegel hade flera läsare för detta ändamål. Att Al-Hawadeth hade 
allra flest läsare för skoldutbildning berodde nog snarare på 
språksvårigheter än på något annat. Möjligtvis uppfattade människor att de 
lär sig något ur tidskriften och det är ju korrekt på sitt sätt. 

De som laser tidskrifter för hobbylallmänt intresse är 5-7 gånger fler 
än de som läser av föregående orsaker. Folk laser alltså tidskrifterna p% 
biblioteket för nöjes skull, ett skäl så gott som något. Samma tidskrifter 
som figurerat i olika sammanhang kommer tillbaka här som exempel på de 
tidskrifter som hade många läsare för hobbylallmänt intresse. Trav- och 
galopppronden toppar listan, tätt följd av Båtnytt, Veckans affärer, Vi 
båtägare och Aff&svärl-den. Bo bedre, Antik och Auktion och ICA-kuriren 
lästes också av många personer. 

18 1 stycken eller 12 % av de ifyllda enkatsvaren kom från ungdomar 
i åldem 20 b- och yngre. Av dessa hade 157 pojkar och 24 flickor svarat 
och de tidskrifter som hade många läsare bland pojkarna var Bilsport, 
Hockey, Popular Mechanics, Allt om hobby, tätt följda av MacWorld och 
Newsweek. Bland de få flicksvaren var det bara en enda tidskrift som hade 
fler än en läsare nämligen Basket. 

Laser du tidskriften regelbundet? 

När vi nu ser på de tidskrifter som hamnar under rubriken 
regelbunden läsning respektive icke regelbunden läsning känner vi igen 
dem f& uppräkningen av tidskrifter där man läste artiklar respektive 
bladdrade i. Affärstidskriftema, båttidskrifterna, Trav- och galoppronden, 
Allt om hobby, der Spiegel och Newsweek är några av de tidskrifter som 
folk kommer tillbaka regelbundet för att lasa. 



Elle, Bo bedre, Maison, Hus och Hem, ICA-kuriren, Antik och 
Auktion och Form är tydligen sådana man tittar i någon gång och då kanske 
för att hitta något matnyttigt, eller bara njuta av vackra bilder, former och 
färger. 

Hur avgörande är då människors klasstillhörighet, ålder och kön för 
deras val av tidskrifter? Undersökningens resultat visar inte så tydliga 
mönster och skillnader som vi kanske förväntade oss skulle framträda i 
enlighet med Bourdieus teorier om smak ( se teoriavsnittet s 25 - 27). 
Några tidskrifter följer inte heller klassiska skillnader mellan sociala 
klasser. Förvånansvart många tidskrifter läses av alla åldrar och 
samhällsklasser och båda könen. 

Detta går i linje med teorier om livsstilar, dar man, åtminstone inom 
vissa ramar, kan välja stil och vad man läser efter intresse. Uppluckringen 
mellan olika grupper och smakriktningar innebär att Bourdieus teorier 
delvis motsägs, att de inte kan tolkas som lagar. 

Biblioteksvanor 

Det genomsnittliga antalet biblioteksbesök i månaden var fyra för 
både manliga och kvinnliga besökare. Flera personer berättade att de gick 
tillbaka till biblioteket när lånetiden gick ut, dvs efter fyra veckor. 

Av de 102 intervjupersonerna var det 96 som kom till biblioteket för 
att låna böcker, 21 kom dessutom för att läsa tidningar och ett femtontal 
ägnade sig vid besöket på biblioteket åt tidskriftsläsning. 9 personer lånade 
CD-skivor och 9 kom för att studera och 3 personer för att släktforska. 

Vi kan konstatera att det var en ganska jämn fördelning mellan män 
och kvinnor för de olika aktiviteterna. En aning fler kvinnor agnade sig 
enbart åt att låna böcker och männen som läste tidningar och tidskrifter var 
något fler än kvinnorna. Åldersgruppen över 50 år dominerade bland 
biblioteksbesökarna både vad beträffar män och kvinnor. 

På frågan om inervjupersonema visste om att det fanns tidskrifter på 
biblioteket svarade 88 personer, hela 86 %, ja, jämnt fördelat mellan könen. 
Tidskrifternas existens var väl känd. Bibliotekspersonalen behöver inte i 
första hand jobba med att tala om att tidskrifterna överhuvudtaget finns 
men kanske istället mmkandsföra de som finns. En idé hade 
bibliotekspersonalen redan varit inne på nämligen att skylta med tidskrifter 
på respektive fackhylla för böcker. 

Sen kom da frågan: brukar du besöka tidningsrummet? På den svara- 
de nästan dubblet så många nej, 62 %, jamfört med ja-sagarnas 38 %. 

Tillfredsställer eidskri€terna andra behov hos människor än böcker? 
&J tidskrifter viktigare för vissa människor an för andra? Ska vi på bib- 
lioteken kämpa för att så många som möjligt ska läsa våra tidskrifter eller 
ska vi låta manniskor själva valja vad de vill läsa? Vår uppgift är kanske 
bara att, vilket man redan lyckats med i V Frölunda, upplysa, informera om 
att t idsf ikma finns. 



Diskussion och sammanfattning 

Denna undersökning har inriktat sig på att ta reda på vad människor 
som besöker V Frölunda bibliotek Iaser i bibliotekets tidskrifter, varför de 
gör detta och vilka dessa individer är. Biblioteket eftersträvade denna 
ökade kunskap för att bättre anpassa utbudet av tidskrifter till besökarnas 
behov och önskningar. 

Vid en undersökning av det här slaget är det naturligtvis synnerligen 
viktigt att resultaten är så tillförlitliga som möjligt. För att uppnå detta har 
jag valt att samla in det grundläggande statistiska materialet med hjälp av 
följande fyra metoder: observation och besöksrakning, intervjuer med 
tidskriftsläsare, enkät på tidskrifterna och intervjuer med biblioteks- 
besökare. 

För att erhålla tillförlitliga resultat genomfördes undersökningen 
under en förhållandevis lång tidyen månad, med ett stort antal personer. 
Genom detta har vi fått en klar bild av vilka människor som kommer till 
tidskriftsavdelningen i V Frölunda och vi vet nu mycket mera om dessa 
personers läsvanor, vad de saknar och vad de önskar. 

Mina frågeställningar har kunnat besvaras och vi har genom under- 
sökningen fått en mycket bättre uppfattning om tidskriftsläsama. Vi vet nu 
att de kommer regelbundet till biblioteket och de kommer tämligen ofta, i 
genomsnitt mer än en gång i veckan. 

Av tidskriftsläsama i V Frölunda bibliotek utgör männen en större 
andel än kvinnorna. Om man närmare undersöker vilka män respektive 
kvinnor som kommer till tidskriftsavdelningen ser vi att det är männen från 
tjänstemannasektom som dominerar och de är dessutom överrepresenterade 
i jämförelse med deras del av den totala befolkningen. Även kvinnliga 
tjänstemän är väl representerade bland besökarna i tidskriftsavdelningen. 

Arbetarnas andel av befolkningen är dubbelt så stor jamfört med 
deras andel av tidsluiftsläsarna i V Frölunda bibliotek. Det mest iögonen- 
fallande resultatet gäller de kvinnliga arbetarna. De utgör i befolkningen tre 
gånger så stor del mot i undersökningen. De manliga arbetarnas del av 
tidskriftsläsarna är däremot endast något mindre än deras del av befolk- 
ningen. 

Inslaget av ungdomar i tidskriftsavdelningen är stort och i för- 
hållande till befolkningen är ungdomarna dubbelt så mhga. 

Vad däremot gäller tidskriftsläsningen visar inte undersökningen de 
tydliga, klassiska skillnader som vi förväntade oss. Möjligtvis speglar valet 
av tidskrifter en ny livsstil, där vi i högre grad väljer efter intresse-Smak 
kan gå på tvärs mot övriga levnadsvillkor och genom sitt utbud av 
tidskrifter erbjuder biblioteket alla möjlighet att "låna lite glans". 

Tidskrifter som de intervjuade saknar representerar vitt skilda 
intresseområden. Musik ir det änme som dominerar men även tidskrifter 
som handlar om olika sportgrenar efterfrågas och många vill läsa tidskrif- 
ter på främmande språk, av naturliga skäl främst engelska. Ett intryck som 
listan över saknade tidskrifter ger är att läsarna önskar sig och förväntar sig 



ett mycket seriöst bestånd av tidskrifter i biblioteket. Önskningarna 
motiveras ofta med att tidskrifterna som läsarna saknar ofta är både dyra 
och svåra att få tag på. 

Tidskriftslasarna utnyttjar biblioteket aven för boklån. De kvinnliga 
tidskriftsläsama lånar böcker i större utsträckning än de manliga. Somliga 
män i studien lånar t ex aldrig böcker utan agnar sig uteslutande åt tid- 
skrifts- och troligtvis aven åt tidningsläsning, något som denna studie 
emellertid inte behandlar. 

När intervjupersonerna ombads fritt kommentera tidskriftsavdel- 
ningen var det många som spontant och först och främst nämnde ordet 
"gratis". Många människor var imponerade av mångfalden av tidskrifter 
och många uppskattade att f5 "sitta i lugn och ro" och läsa. 

Tidskrifterna omnämndes ofta som "kunskapskälla" och "aktuell 
information". Trots dessa uttalanden är det flest personer som läser 
tidskrifterna i biblioteket för nöjes skull. 

Den här undersökningen utfördes vid ett visst bibliotek,V Frölunda, 
under en viss tidsrymd,våren 1994. Frågan uppstår då naturligtvis i vilken 
utsträckning de metoder och resultat som beskrivits i den här 
undersökningen är tillämpbara och relevanta också för andra folkbibliotek i 
Sverige. Vad metoden beträffar så är den generell tili sin karaktär och den 
bör därför kunna tillämpas för liknande framtida undersökningar. Vad 
resultaten för undersökningen beträffar så är V Frölunda bibliotek ett 
medelstort svenskt bibliotek som betjänar ett samhälle som kan sagas vara 
tämligen representativt för Sverige i stort. Detta faktum ger en förhoppning 
om att resultaten från den här studien, åtminstone i begränsad utsträckning, 
också är representativa för situationer vid andra svenska jfolkbibliotek. 

Som vi har sett kan en undersökning av det här slaget ge intressanta 
inblickar i manniskors lasintressen och lasvanor. Man får emellertid inte 
glömma att resultaten måste omsättas i handling för att bibliotekets service 
till sina tidskriftsläsare skall kunna nå en högre nivå. 

Något som under studiens gång väckte min nyfikenhet var hur tid- 
shifterna används av bibliotekarierna för att besvara frågor i 
infonnationsdisken. Folk frågar ofta om aktualiteter och företeelser som 
ännu inte hunnit komma ut i bokform. För ett ännu bättre utnyttjande av 
tidskrifterna skulle ytterligare studier just angående detta vara av intresse. 

Library and Information Science ~bstrabts 
, 2 Social Sciences Citation Index 

Frågorna 12, 13 och 21 fungerade mindre bra och av den anledningen har de inte 
behandlats i uppsatsen. 

Hette så i mars 1994. 
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oss a t t  göra 
B t idskrif tsavdelningen 

annu bättre! 

Berätta för oss vilka tidskrifter Du 
laser genom a t t  svara på frågorna 

på tidskrif ten/-erna i f  råga. 

TACK for Din medverkan! 
b 



Intervju 

1, Man 
Kvinna 

3. Civilstånd 
gift 

1 sambo 
ensamst. O 

2. &der 
Yngreän 15 år 0 
1 5 - 2 5 &  L 

26 - 50 1 L 
över 50 år O 

4. Utbildning 
grundskola O 
gymnasium 
universitet O 

..................................................... 5. Sysselsättning just nu 

6. Hur ofta besöker Du tidningsrummet? 
......................... gånggånger i veckan 
....................... gånggånger i månaden 

gånggånger om året ......................... 

7. Tycker Du om möbleringen i tidningsrummet? Ja O Nej E 

8. Är det lätt att hitta tidskrifterna såsom de är  uppställda nu? 
Ja d Nej 3 

9. Skulle det vara bättre om tidslaiftema stod uppställda efter 
ämne? Ja O Nej D 

10. Laser Du vissa bestämda t idsmer?  Ja O Nej J 

12. Läser du tidskrifter inom ett visst ämnesområde? Ja C; Nej 5 

13. OmDusvaratJApåfraga 12: 
Finner Du de tidskrifter Du vill ha inom "Dina" ämnesområden? 

Ja O Nej D 



Ja U Nej j 14. Saknar Du någon tidskrift? 

1 5. Om Du svarat JA på fråga 14: Vikedvika? 
................................................. .......................................... 

16. Händer det att Du hittar "nya" tidsknfter att läsa? Ja El Nej [J 

17. Brukar Du använda tidsknftsförteckningen som f m s  
här i tidningsrummet? Ja O Nej Ci 

18. Vet Du om att man kan låna hem tidskrifter? Ja O Nej g 

19. Vil.ken/vilka tidskrifter har Du hemma? 

20. Lånar Du hem böcker från biblioteket? 
ofta O 
ibland D 
mycket sällan O 
aldrig D 

2 1. Tycker Du att det skall fmas flera tidsknfter och 
färre nya böcker på biblioteket? Ja O Nej El 

Fria kommentarer: 



Var vänlig fy11 i ett av nedanstående frågeformulär! 
Säg gärna till i informationen nar hela sidan ar iwlld! Bil 4 

............... Hjälp oss att göra t ids~avdelningen ännu bättre Datum.. 
.......... genom att svara på frågorna! Klockslag.. 

Vad läste Du i den här tidsMen? Artiklar Annonser Bläddrat 
igenom U 

Varför läste Du den här tidskriften? Arbeten skola/utbildning~ 
hobby n allmänt intresse 

Läser du den här tidsliften regel bundet? j a n  nej 
Din ålder ....................... Man K v i n n a n  

Hjälp oss att göra tidslaiftsavdelningen ännu bättre Datum.. ............... 
.......... genom att svara på fiågoma! Klockslag.. 

Vad läste Du i den här tidskriften? Artiklar Annonser 17 n igenom 
Varfor läste Du den här tidskriften? & b e t e n  skola/utbildning~ 

hobby allmänt intresse 
Läser du den här tidshiften regelbundet? j a f l  nej - O ....................... Din alder Man n K v i n n a n  

Hjälp oss att göra tidslaiftsavdelningen ännu bättre Datum.. ............... 
genom att svara på frågorna! Klockslag.. .......... 
Vad läste Du i den här t idsmen? Artiklar n Annonser U D igenom 
Varför läste Du den har tidskriften? ~ t - b e t e n  skola/utbildninga 

hobby allmänt intresse 
Laser du den här tidskriften regelbundet? j a i l  nej 
Din ålder ....................... Man Kvinna 0 

Hjälp oss att göra tidslaiftsavdelningen ännu bättre . Datum ................. 
.......... genom att svara på fiågoma! Klockslag.. 

Vad läste Du i den här tidslaiften? Artiklar Annonser Bläddrat 
igenom 

Varför läste Du den h.& tidskriften? & b e t e n  skola/utbildning~ 
hobby Q allmänt iitresse 

Laser du den här tidskriften regelbundet? j a a  nej 
D Din alder ....................... M a n u  K h a n  

€3 



Snabbintervj u med biblioteksbesökare Datum. ..................... 

l. &der 2. Man 
Yngreän 15 år O Kvinna 

15-25 år 
26-50 air O 

Över 50 år O 

2. Hur ofta kommer Du till biblioteket? 
gånglgånger i veckan ............ 
gåndgånger i månaden ............ 
gång/gånger om året ............ 

3. Vad gör Du på biblioteket? 
Handlar det om böcker? O 

tidningar? 
tidskrifter? 

4. Vet Du om att det finns tidskrifter på 
biblioteket? Ja Nej 

5. Brukar Du besöka tidningsrummet? Ja O Nej O 



Tidskrifter i undersökningen 
Systematisk ordning 

Swedish Book Review 
Nordisk tidskrift för bok 
och bibliotek 
Press på bibliotek 
Svensk biblioteksforskning 
Barn och kultur 
Biblioteksbladet 
BIS Bibliotek i samhälle 
Bokvännen 

1 Aftonbladet Kultur 
Artes 
Barnens varld (numera Globen) 
Bet-Nahrain 
Café Existens 
El le 
ETC 
Express, le 
Femina 
Fenix 
Folket i Bild/Kulturfront 
Folkvett 
Förr och nu 
Glänta 
Hujådå 
Haften för kritiska studier 
Illustrated London News 
Informacion 
Kris 
Life 
Moderna tider 
Månadsjournalen 

l Newsweek 
Nordens tidning 
Ord & Bild 
Ordfront magasin 
På lätt svenska 
Res Publica 

Tien Phong Magazine 
Time 
Ute och hemma 
Vi 
Värld och vetande 
Äcklet 
Liberacion 
Nase Novine (serbokroatiska) 
Invandrartidningen på persiska 
Bahro Suryoyo (arameiska) 
Al-Haw adeth (arabiska) 
Invandrartidningen på arabiska 
Viikoviesti 
Y eni Birlik (turkiska) 
Statens Kulturråd informerar 
Opsis Kalopsis 
Tvärsnitt 
Kulturens varld 
UFO-information 
Röster i RadioITV 
Lutherhjälpen 
Svenska Kyrkans tidning 
Vår Lösen 
IM 
Signum 
Trots allt 
Ko10 Suryoyo magazine 
Stridsropet 
Sändaren 
Filosofisk tidskrift 
Barn i hem, skola och samhälle 
Vi föräldrar 
Abrakadabra 
Svenska i skolan 
På väg 
Kom 
Krut 

Spiegel, der 
Steget 
Svensk tidskrift 
Tempus 
Tidningen Z 
Tidskriften Mosaik 80 

Ariel 
Fönstret 
Impuls 
Tidsspegel 
Lediga uppdrag inom SIDA 
och FN 

1 



Vägledaren i utbildning 
och arbetsliv 
Moderna språk 
Språkvård 
Espero 
Allt om Böcker 
Barnboken 
Bild och bubbla 
BLM Bonniers Litterära Magasin 
Halva världens litteratur 
Jury 
~ ~ ; i  kvannen 
Tidningen Boken 
Tidskrift för litteraturvetenskap 
Tidskriften 90-tal 
Grönköpings veckoblad 
Jules Verne-magasinet 
Louisiana revy 
Paletten 
Konstperspektiv 
Konstvärlden 
Arkitektur 
Antik och Auktion 
Form 
Hemslöjden 
Elle interiör 
Musikrevy 
Svensk musik 
Upptakt 
Tonfallet 
Gramophone 
Guitar player magazine 
Spelmannen 
Arrg-tidningen 
Dow nbeat 
Jefferson 
MM (Melody Maker) 
~usikermagasinet 
Orkesterjournalen 
Slitz 
Teaterforum 
Teatertidningen 
Entre 
Danstidniragen 
Chaplin 
Fillm &L TV 
Filmhäftet 

Filmkonst 
Populär arkeologi 
Fynd 
Kultur Miljövård 
Folkets historia 
Historiska nyheter 
Populär historia 
Scandia 
Current history 
Kommentar 
UD informerar 
Historisk tidskrift 
Briefing 
Afghanistan-Nytt 
Middle East International 
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