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Sammanfattning 1 Abstract 

Det här arbetet fdrsöker utveckla delar av Lena Skoglunds undersökning vid Göteborgs 
stadsbibliotek 1987, främst de användarkategorier baserade på besöksändamål som hon 
använde. Syftet är att studera vilken roll ett stadsbibliotek spelar för teknisk, naturveten- 
skaplig och ekonomisk informationsförsörjning. De fragor som stäils är: 1. Var söker 
man information?, 2. För vilka ändamål söker man information? och 3. Hur vill man att 
biblioteket ska vara uppbyggt med tanke på 1. och 2. I samband med 1. agnas viss upp- 
märksamhet åt människors kunskaper om bibliotek. 

Undersökningen är kvalitativ till sin karaktär eftersom avsikten har varit att upptäcka 
mönster och variation i biblioteksanvändningen. Kärnan utgörs av intervjuer med besö- 
kare pA Ulricehamns stadsbibliotek (= huvudbiblioteket). 

Användarintervjuerna tyder på att stadsbiblioteket föredras framför filialerna. De 
ändamål användarna har med besöken hänger samman med nytta, nyfikenhet, hobby, 
arbete, sjalvstudier, studier och olika medicinska frågor. De intervjuade betonar främst 
pedagogiska och kvalitativa aspekter när det gäller satsningar pA olika medier. Önskemal 
om satsningar på speciella ämnen inskränker sig oftast till egna intresseområden. 
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1. INLEDNING 

Jag intresserade mig från början för användarundersökningar på folkbibliotek. De 
frågor som då började ta form kretsade kring hur människor utnyttjar 
folkbibliotekens informationsresurser och vad de egentligen vet om dessa. Jag 
funderade också kring hur skillnader i bibliotekskännedom eventuellt påverkar 
motivationen och formågan att använda bibliotek för att få fram viss information 
eller öka sina kunskaper på ett mer måimedvetet sätt. 

Efter att ha diskuterat med Romulo Enmark, chef för institutionen 
Bibliotekshögskolan, i vilken utsträckning mina funderingar kunde användas som 
grund för ett fältanknutet kandidat- eller magisterarbete blev jag uppmärksammad 
på en användarundersökning vid Göteborgs stadsbibliotek som Lena Skoglund 
publicerade 1987. Enmark menade att Skoglunds arbete skulle kunna anviindas 
som underlag for en jworande studie. Då jag redan tidigt av praktiska skäl tänkt 
genomföra huvuddelen av materialinsamlingen till uppsatsen på Ulricehamns 
stadsbibliotek, verkade idén med en jamf"ore1se mellan två huvudbibliotek i mycket 
olika miljöer tilltalande. Med stadsbibliotek avses alltså huvudbiblioteket i 
kommunen. 

Under arbetets gång har jag tonat ner jworelsen något for att kunna utveckla 
mina fdgestäilningar mer fritt, men det hindrar inte att Skoglunds undersökning 
fortfarande spelar en central roll i arbetet, inte minst i kapitel 3 (Tidigare 
forskning) och kapitel 9 (Diskussion). En j e o r e l s e  är naturligtvis också motiverad 
på de punkter som min undersökning belyser samma aspekter av folkbibliotekets 
roll för informationsförsörjningen som Skoglund, nämligen var man söker teknisk, 
naturvetenskaplig och ekonomisk information respektive varför. De ursprungliga 
funderingarna kring bibliotekskunskap kommer också att få en del utrymme men 
redovisas i samband med redogörelserna för och diskussionerna kring var man 
söker information. I uppsatsen forekommande synonymer till användamtbildning 
vilken syftar till att förbättra människors bibliotekskunskap 5.r undervisning i 
biblioteksanvandmde, biblioteksutbildning och biblioteksumhuisning. 



Den här undersökningen är ett forsök att utveckla några delar av Lena Skoglunds 
undersökning vid Göteborgs stadsbibliotek (1987). Därför kommer den att 
innehålla vissa jWorande inslag vilket jag berört i inledningen. Jag finner tvA 
aspekter som kan minska värdet av jämförelser men också göra dem mer 
intressanta. För det första är  Ulricehamn och Göteborg två helt olika kommuner i 
många avseenden och skiljer sig åt inte minst vad storleken beträffar. Jamförelser 
kan därför vara svha  att göra, men samtidigt blir eventuella likheter desto mer 
anmärkningsvärda. För det andra har en hel del hänt sedan 1987. Människorna 
kan ha ändrat sig sedan dess, men det har också tillkommit ny teknologi och de 
ekonomiska villkoren för folkbiblioteken är annorlunda. I vilken utsträckning detta 
ligger bakom eventuella skillnader eller påverkar värdet av jämförelser är dock 
svart att säga. 

Syftet med undersökningen är att studera vilken roll huvudbiblioteket i en mindre 
kommun spelar för informationsförsörjningen inom framföor allt naturvetenskap, 
teknik, ekonomi och medicin. De två huvudfrarror jag ställer är  följande: 

1. Var söker man information? Har man letat p& andra stäiien ä n  stadsbiblioteket, 
och kommer man att söka vidare? 

2. För vilka ändamål söker man teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig 
information p& stadsbiblioteket? Viika användargrupper går att skapa med 
utgångspunkt i dessa ä n d a d ?  

Rån frågorna 1 och 2 utkristailiserar sig en tredje: 

3. Hur vill man att biblioteket ska vara uppbyggt och fungera med tanke på 
fiågorna 1 och 2 med avseende på resursfordelning inom bibliotekssystemet 
(=kommunens sarntiiga folkbibliotek), medier och ämnessatsningar? 

Dessa frågor påverkar kapitlens uppläggning. Det gäller särskilt redovisningarna 
av f"altstudierna i kapitel 5-8 och diskussionskapitlet 9. 

Kapitlen 5-8 är ägnade att belysa fragestähhgarna genom undersökningar av 
olika delar av biblioteksverksamheten i Ulricehamn. De föregås av en 
bakgrundsbeskrivning av kommunen och dess bibliotekssystem i kapitel 4. Kapitel 
5 behandlar fliiderna och utlåningsstationerna samt utnyttjandet av dem s& som 
det fkamgår genom obsenrationer och samtal med föreståndarna. I det efterföljande 
kapitlet kommer användare vid Ulricehamns stadsbibliotek till tals genom 
kvalitativa intervjuer. I kapitel 7 redovisas resultaten av observationer vid 
stadsbiblioteket som syftar till att komplettera bilden av användarna. Kapitel 8 ai- 
en undersökning av bestånd, f~ärrlån och utlåning. Den är avsedd att ge ytterligare 
underlag för diskussionen som följer i kapitel 9. Där sammanfattar jag resultaten, 
diskuterar varför de ser ut  som de gör och förealar några konsekvenser för 
biblioteksverksamheten i h t i d e n .  

Eftersom detta är en användarstudie spelar de biblioteksbesökare som jag har 
valt ut i överensstämmelse med ämnesbegränsningen ovan en central roll. 



Termerna användarstudie, användarundersökning och låntagarundersökning syftar 
i mitt arbete p% samma företeelse, namligen studiet av människor som utnyttjar 
0% bibliotekstjänster för olika ä n d a d .  Det ä r  alltså inte fraga om personer som 
endast lånar böcker och andra medier, men då "låntagare" i Sverige ofta får 
beteckna dem som utnyttjar bibliotek p& flera sätt använder jag mig av den termen 
om än med sparsamhet. 

Jag begagnar mig också av uppgifter från personalen på biblioteken. Dessa 
kompletteras med publicerade och opublicerade dokument med bland annat 
statistik för kommunen och dess biblioteksverksamhet samt n%gra xiktiinjer för 
den senare. Dartill kommer ett antal artiklar och monografier med anknytning till 
de aspekter av biblioteksväsendet som den här uppsatsen behandlar. Några av de 
viktigare verken redovisas i nästa kapitel. 

Metoderna redovisas mer ingående för varje delstudie. Här nedan diskuterar jag 
mitt metodval i mer generella drag med utgångspunkt i litteraturen. 

Undersökningarna ä r  genomgående kvalitativa till sin karakt& (utom i kapitel 8 
där vissa procentberäkningar presenteras). Jag tillämpar en måttiigt strukturerad 
intervjuhandledning som utgångspunkt för samtalen med användarna. Syftet med 
att tillämpa en kvaiitativ intervjumetod i stäiiet för kvantitativa insamlingssätt är  att 
i enlighet med problemstallningen f% fi-am en "provkarta" på frador ailt viika motiv 
och vägar till informationsanskaffriingen som stadsbibliotekets användare har. 
Variationen i materialet ä r  viktigare än att få fram ett tvärsnitt av 
användarkategorier (jfr Holme & Solvang 1991 s. 87-88). Detta gör det möjligt att 
jamföra med Skoglunds resultat eftersom hon använt sig av kvaiitativa intervjuer. 
Genom att arbeta utifrån öppna fragor och undvika hård strukturering hoppades 
jag också kunna undvika att intervjupersonerna lämnade oriktiga uppgifter på 
grund av upplevt svarstvång eller bristande intresse och därmed önskan att f% 
intervjun avklarad så fort som möjligt (Wilson 1990 s. 9). 

Intervjuhandledningen delade jag in i fyra frågeblock där tre berörde 
huvudfrågorna och det fjärde kretsade kring persondata (se bilagan). Uppslag till 
några delfkågor fick jag genom förberedande undersökningar, framfor allt en studie 
av kommunens filialer och utlåningsstationer (kapitel 5). Två provintervjuer 
föranledde smärre förändringar. Så införde jag till exempel en fiaga om bibliotekets 
satsningar p% olika ämnesbestånd eftersom "försökspersoner" visade en 
benägenhet att tänka på ämnen när de tillfrågades om medier. På så vis  forsökte 
jag fånga upp även dessa åsikter för att inte behöva avbryta intervjupersoner som 
ville diskutera ämnessatsningar. 

Urvalet av intervjupersoner skedde utifran Mgor kring naturvetenskap, teknik 
och ekonomi som lades fram för personalen vid informationsdisken. Jag har också 
i några fall intervjuat personer som besökt aktuella avdelningar i biblioteket och 
eventuellt lånat litteratur darifran. I samband med detta styrde bredd snarare än 
representativitet vilka som skulle intervjuas. Särskild vikt lades vid att jag i 
samarbete med personalen kom åt alla huvudtyper av Pagor från användarna och 
inte bara de a h  vanligaste och de som är medvetet och klart formulerade. 

Samtalen med användarna har, vad gäller sökvägar och besöksändarnål, 
huvudsakiigen kretsat kring deras senaste informationssökning, i nästan samtliga 
fall den som ledde till att de värvades för undersökningen. Detta förfaringssätt är 
analogt med critical incident-metoden som bygger på att intervjupersoners 



hågkomster är mer morlitliga om de baseras på en speciell händelse ä n  om man 
försöker få dem att ge en allmän beskrivning (Prabha, Bunge 81 Rice 1988 s. 179). 

Vid registreringen av intervjuerna använde jag bandspelare. Det minskar 
risken att väsentligheter går förlorade och möjliggör samtidigt ett ledigare samtal. 
Dessutom gjorde jag vissa stödanteckningar under intenjuema. 

Kön - 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 
Man 

Ålder 
25 år 
29 år 
32 år  
39 år 
50 år 
55 år 
15 år  
16 år 
16 år 
17 år 
18 år 
23 år 
23 år 
24 år 
26 år 
30 år 
31 år 
33 år 
34 år 
42 år  
44 år 
47 år 
47 år 

Bostadsort 
Ulricehamn 
Ulricehamn 
Omland 
Annan ort 
Omland 
Ulricehamn 
Ulricehamn 
Omland 
Ulricehamn 
Omland 
Ornland 
Ulricehamn 
Annan ort 
Ulricehamn 
Ulricehamn 
Omland 
Ulricehamn 
Ulricehamn 
Ornland 
Omland 
Omland 
Ulricehamn 
Omland 

Utbiidning Svsselsätbing 
Gy (Ekonomi) Studerande 
Gy (Maskin) Föräldraledig 
Grundskola Säsongsarbete 
Hs (Larare) Speciallärare 
Gy (Ekonomi) Arbetslös 
Hs (Vård) Lärare 
Grundskola Studerande 
Gy (Mediepr.) Studerande 
Gy (Mediepr.) Studerande 
Gy (Samhäilspr.) Studerande 
Gy+Komvux Studerande 
Un [Arkeologi) Studerande 
Hs (Elteknik) Studerande 
Gy-i-mediekurs Projektarbete 
Gy (Ekon 2 år) Producent 
Un (Psykologi) ALU 
Un (Biologi) Handläggare 
Gy (Verkstad) AMU 
Hs (Försk. /Frit.) Bamms; Adm. 
Hs (motsvar.) Datakonsult 
Gy (Tekn. /Ek.) Arbetslös 
Hs (Markn/ADB) Studerande 
Hs (Teknisk) Ingenjör 

Hushåll 
Sambo 
Make; Bam 
Sambo 
Make 
Make 
Make 
Bor hos familj 
Bor hos familj 
Bor hos familj 
Bor hos familj 
Bor hos familj 
Bor hos familj 
Bor ensam 
Bor hos familj 
Bor ensam 
Sambo 
Maka; Bam 
Maka; Barn 
Maka 
Maka; Barn 
Bor ensam 
Maka; Barn 
Maka 

65 år Ulricehamn Köpmamakum Pensionär Maka 
Tabell 1. Persondatafir intervjuade anvandare. Bostadsort: Med "Omland" menas 
att personen är bosatt i hnricehamns kommun utantr staden. "Annan ort" avser 
annan kommun än Ulricehamns. Utbildning: Här redovisas pcigåencie eller högsta 
avslutade utbildning. Gy=gynnasUun, Hs=högskola, Un=unwersitet. 

Som komplement till intervjuerna observerade jag också användare och personal 
Br att om möjligt få fram ytterligare variation i biblioteksanvändningen. SA langt 
det var möjligt antecknade jag vad som hände Camme vid expeditionsdisken men 
också vad som försiggick inne i biblioteket. 

Syftet med undersökningarna är som sagt att få fram de viktigaste 
varlationenia i utnyttjandet av olika bibliotek samt ändamalen bakom så som det 
h g å r  av användarstudier vid Ulricehamns stadsbibliotek. För detta är  kvaiitativa 
metoder lämpliga, och hur sådana kan tillämpas beskriver Staffan Larsson i sin 
bok Kvalitativ analys : exemplet fenomenografi (1986). 

Larsson utgår visserligen f& fenomenografin, en utveckling av kvalitativ 
metod Pnom pedagogiken som syftar till att beskriva människors sätt att uppfatta 
sin omvärld (s. 12). men hans exempel är också användbart för att bena ut mitt 



tillvägagångssätt. Jag strävar, liksom fenomenografema (s. 20), efter att finna 
kvalitativt skilda kategorier, i mitt fall kategorier av biblioteksanvändare med 
besöksändamål (studier, hobby, arbete ...) som viktigaste kriterium för varje 
kategori. I frågestäilningen är det inte antalet eller andelen användare inom vaje  
kategori som söks utan just kategorierna, vilka som är rimliga att skapa efter att 
det insamlade materialet har analyserats. 

Larsson säger (efter Glaser & Strauss 1979) att "kvalitativa metoder är 
motsatsen till hypotestestande ansatser om man med hypotesprövning menar att 
man inriktar sig på verifiering/falsi£iering i stäilet far att skapa goda 'hypoteser'." 
(s. 7-8) Andra metoder arbetar med p& förhand givna kategorier för att beskriva 
omvärlden genom mätning eller testning. Larsson påpekar emellertid också att 
detta att kvalitativ metod inte arbetar med på förhand givna kategorier innebär att 
man inte arbetar med kategorier som används mekaniskt (s. 8). 

Min studie kan betraktas som en hypotesprövning i den meningen att jag 
delvis arbetar utifrån redan &dig kategorier, nämligen de som Lena Skoglund 
använde sig av vilket kommer att £ramgå tydligare från och med nästa kapitel. Jag 
ä r  dock ute efter att utveckla och förbättra den här kategoriindelningen snarare än 
verifiera eller förkasta den helt och hållet. Jag använder därmed inte kategoriema 
mekaniskt och strävar inte efter att mäta hur stora de är. 

Larsson berör även hur kategoriema kan användas i praktiken. Han skriver 
om nyttan av kategoribildningar med ett exempel fi-ån fackdidaktiska studier (s. 
23-24) där han säger att en lärares insikt i variationen, det vill säga kategoriema, 
av elevers uppfattningar om ett lärostoff underlättar för läraren att identifiera 
enskilda elevers förestäilningar. Det väsentliga är med andra ord inte hur många 
elever som tänker si eller så utan vilka uppfattningar som läraren kan förvänta sig 
att h a  hos dem. Motsvarande resonemang ser jag inga svårigheter att tillämpa på 
biblioteksverksamhet där personalen ju har ett i inte ringa omfattning pedagogiskt 
ansvar för att leda människor till den information de anser sig behöva. Skapandet 
av användarkategorier utifrån ett empiriskt material blir här ett hjälpmedel för 
dem. 

Valet av Ulricehamns stadsbibliotek, som jag ä r  bekant med sedan tidigare, 
som studieobjekt har vissa fördelar. Enligt Larsson är det väsentligt att påpeka att 
den som gör en kvalitativ analys inte är fördomsfri utan försöker se det undersökta 
fenomenet ur alla synvinkiar som individen har tillgängliga. "Darför är det viktigt 
att man skaffar sig förtrogenhet med de fenomen som man tänker analysera." (s. 
23) Förtrogenhet med den studerade verksamheten utvecklar snarare sätten att se 
på den än hämmar förståelsen (s. 23). Genom de kompletterande studierna av 
bland annat fiiiaier har jag försökt öka mina insikter ytterligare. 

Valet av intervjupersoner bör också problematiseras. Man kan Mga sig hur de 
ska väljas ut  och hur många de ska vara. Att farlita sig på slumpen i kvalitativa 
studier är inte självklart påpekar Larsson. Eftersom man söker variation i stallet 
för representativitet riskerar man att missa vissa grupper om slumpmässigt 
obundet urval används. Den vanligast förekommande grupptillhörigheten riskerar 
då att dominera intervjumaterialet helt medan andra, nog så intressanta grupper 
inte blir representerade. Larsson föreslår som en möjlighet att man tillämpar en 
strategi som bygger pil att man kan göra bättre urval ju mer man vet om en 
företeelse. Efter de första intervjuerna blir det lättare att se viika personer som 
ska intervjuas för att variationen ska bli SA stor som möjligt (s. 29-30). 



Intervjuernas antal måste begränsas så att analysen inte blir ytlig på grund av 
tidsbrist (s. 30). Själv har jag siktat p& ett tjugotal intervjuer vilket n h a r  sig det 
antal (20-50) som varit vanligt i fenomenografiska studier (s. 31). Allteftersom 
intervjuerna genomförts har jag kunnat sortera bort ett och annat potentiellt "offer" 
som visat sig likna tidigare intervjupersoner för mycket med avseende på 
besöksändamål, och därmed hålla nere antalet personer i undersökningen utan att 
variationen blivit lika begränsad som vid ett rent slumpmässigt urval. 

Till sist vill jag med hjälp av Staffan Larsson påpeka att samma data kan 
inordnas i flera kategorisystem. Det viktiga är att analysen visar p& ett nytt 
mönster som man inte sett tidigare (s. 38). 



3. TIDIGARE FORSKNING 

Det här kapitlet är ägnat att översiktligt redogöra för några av de viktigare verk 
som jag använt mig av i den här studien och peka på särskilt relevanta avsnitt. En 
del av det här materialet utgör grunden för min förf"orståe1se. Det rör sig främst om 
längre artiklar och monografier med anknytning till de båda huvudfrågorna. 
Eftersom Lena Skoglunds undersökning intar en s ä r s m g  i den litteratur som 
jag gatt igenom redovisar jag den i ett eget avsnitt. Kritiska synpunkter p& den 
återkommer jag till i samband med slutdiskussionen. Därefter foijer ett avsnitt om 
andra arbeten med relevans för mina huvudfi-ågor. Slutligen behandlar jag i ett 
separat avsnitt några skrifter från FoikbLbliotektredgen och DFI. Innan jag 
gar in pA forskningsöversikten ska jag dock kort beskriva hur  
litteratursökningarna gått till. 

Jag har i Grsta hand satt min tilltro till Nordiskt BDI-index, Artikelsök, LISA och 
EFUC. Av praktiska skäl, främst tillgänglighet, snabbhet i sökningar och närhet till 
skrivare, har jag företrädesvis utnyttjat dessa pii CD-ROM i högskolans bibliotek. I 
ISA, LISA och ERIC har vissa kompletterande online-sökningar gjorts. 

Mina sökningar har kretsat kring termer som användarstudier, 
informationsvägar/-vanor/-behov och facklitteratur. Jag har prövat olika former 
och kombinationer av termerna och främst begränsat mig till folkbibliotek. 
Nationella begränsningar har jag varit mer försiktig med, även om några enstaka 
sökningar riktats mot svenskt material. Vid genomgången av de erhållna 
referenserna har jag pnloriterat material från de senaste 15-20 åren. 

I LIBRIS har jag sökt på termen folkbibliotek, både med och utan begränsmg 
till Sverige. Den svenska litteraturen svarade för ungefär två femtedelar av d a  
poster. 

Övrigt material har jag hittat dels genom tips från min handledare, dels genom 
att "browsa" några särskilt relevanta bibliotekshyllor. Delar av kurslitteraturen från 
Bibliotekshögskolan har jag också funnit intressanta. 

Fil av de arbeten jag hittat behandlar facklitteraturutnyttjande och 
informationssökning på folkbibliotek med avseende på användarnas ä n d d .  I den 
litteraturlista som ingår i Maj Klassons analys av svensk biblioteksforskning (1990) 
Anns inte många dokument med denna inriktning. Hon säger ocksa att relativt f& 
kvaiitativa a n v ä n d a r u n d e r s ö ~ a r  har gjorts (s. 40). Däremot har jag kommit 
över en hel del artiklar och några monografier som till vissa delar är användbara i 
min uppsats genom att de behandlar oi&a delfragor (ifr bilagan) som till exempel 
biblioteksutnyttjande, fj&rlån, decentralisering kontra centralisering, nyare 
medier, särskilda grupper av användare, bibliotekskunskap. Vidare diskussion 
kring dessa aspekter av problemstallningen koncentreras till ett särskilt kapitel. 



Lena Skoglunds rapport 

Genom en låntagarundersökning ville Skoglund ta reda på biblioteksbesökamas 
motiv till att gå till biblioteket och krav på service (Skoglund 1987 s. 6). 
Undersökningen begränsade sig till facksal 3 på Göteborgs stadsbibliotek. I salen 
finns litteratur inom ämnesornrZtdena P (teknik), Q (ekonomi), S (krigsväsen), T 
(matematik), U (naturvetenskap) och V (medicin). Skoglunds grundläggande fråga 
var särskilt intressant med tanke på stadsbibliotekets läge nära Göteborgs 
universitetsbibliotek och Chalmers högskolebibliotek. Hon fonnulerade den så här: 
" ~ n n s  det en speciJik roll _for folkbiblioteket &tt spela inom omradena teknik, 
naturvetenskap, medicin och ekonomi och hur skall denna roll eller nisch i 
litteraturforsörjningen beskrwas?" (s. 20). 

Skoglund tar i ett kapitel upp tidigare forskning kring follcbibliotek i Sverige 
och USA. De svenska undersökningar som hon diskuterar visar på stora olikheter i 
biblioteksvanor hos befolkningen. Sedan 1960-talet är det också tydligt att kvinnor 
är fiitigare biblioteksbesökare än män. En stor användargrupp är studerande. Den 
genomsnittlige biblioteksbesökaren kommer dessutom ofta från medelklassen och 
är  relativt ung. Liknande mönster urskiljer Skoglund i amerikanska studier. 
Medelklassen dominerar. Studenter och högutbildade lånar mycket facklitteratur. 
De som lånar mycket har störst infiytande på beståndets sammansättning. Några 
forskare (Douglas Zweizig & Brenda Dervin) betonar vikten av att känna till 
användarnas syfte med biblioteksbesöken. En annan (White 1983) anser att få 
vuxna lånar för studiesyften och menar att barn och unga ska prioriteras medan 
företag och vuxna kan betala för sitt biblioteksutnyttjande (s. 21-40). Bada betonar 
a t t  biblioteksstudier bör vara underlag mer för problemlösning än 
verksamhetslegitimering (s. 82). 

Skoglund och hennes medhjälpare intervjuade 83 personer som ställt frågor 
vid disken i facksal 3 under perioden september 1985-mars 1986. De delades in i 
huvudgrupperna studerande och allmänhet. Allmänheten delades i sin tur in i 
grupper efter de frågor de ställde om hobby, gör-det-själv, medicin, 
populämetenskap och problem i yrket. De huvudfrågor som intervjuerna byggdes 
upp kring gällde informationsvägar, beståndets bredd eller djup, Camtiden och 
avgifter på biblioteket (s. 41-45). 

Skoglund fann genom intervjuerna att studerande var den största gruppen (s. 
72). För gymnasisterna var stadsbiblioteket första och sista instans p& grund av 
dess fullständigare bestånd (s. 46-48). Även för invandrar- och vuxenstuderande 
var stadsbiblioteket första och sista instans, men däremot säiian sista instans för 
studenter (s. 65-66). Få sökte information direkt för yrkeslivet (s. 59). De som 
raknades till gruppen Fixa det själv - med en bok ville undvika kostnader och göra 
nalgot sjäiv (s. 60-61). Medicinavdehingen konstaterades fylla ett stort behov hos 
en lågmäld grupp (s. 63). Hobbylåntagarna var relativt nöjda med beståndet och 
hade stadsbiblioteket som sin slutstation. Även gruppen Populärvetenskap var nöjd 
med beståndet och betonade bredd (s. 64) &som de flesta av de intervjuade. Ett 
8nskemal för fraxniiden var bättre överblick över forlag och andra bibliotek. Vad 
gäller avgifter för databassökningar med mera var de intervjuade ofta positivt 
UnsMlda på ett personiigt plan men negativa p& ett ideologiskt (s. 65-71). 

Skoglwd undersökte också utlåningen på facksalen. Största ärnnesgnmpp var 
P följt av Q, V, U, T och S. Vid en jämförelse mellan kokböcker och 



elektroniklitteratur visade sig de förra vara många i samlingarna men mindre 
företrädda i utlåningen, medan förhållandet hos den senare var i stort sett det 
omvända. Inom fysik och kemi var efterfrågan stor efter alternativa läroböcker 
medan sambindningen hade relativt få att erbjuda. Vad gäller fjärrlån blev 
fördelningen P, Q, U, V, S och T. Skoglund fann att beståndet snarare avspeglade 
utgivning ä n  efterfrågan (s. 77-79). 

I slutdiskussionen föreslår hon att ett syfte (som hon för övrigt inte tror skulle 
kommit fram i en enkätundersökning) med biblioteksbesök som är betydligt 
vanligare ä n  att lösa problem i arbetet kan beskrivas med det amerikanska 
begreppet "självstyrt lärande" som Lena Borgström använde i en avhandling. De 
som ägnar sig åt självstyrt lärande försöker bland annat lösa vardagsproblem på 
egen hand eller under mer kravlösa former ta igen sådant de missat i skolan. 
Gymnasister och studenter är annars den största användargruppen. Deras behov 
av biblioteksservice kommer med skolans utveckling att öka i framtiden firutspår 
Skoglund (s.83-87). 

Utlandska studier 

En brett u ~ ~ l a e d  norsk studie som berör flera omraden intressanta för det här 
arbetet, bland annat de två huvudfrågorna och delar av följdfrågan om vad 
människor tycker om olika inslag i biblioteksverksamheten, summeras av Else 
Granheim i Scandinavian public library quarterly (1990). Denna artikel är värd att 
Aterkomma till i flera sammanhang framöver. Nedan tar jag upp de viktigaste 
punkterna. 

Jämfört med en liknande norsk intervjuundersökning 1978, visar 1988 års 
resultat på en märkbar ökning i biblioteksutnyttjandet. Dock omfattade studien 
1978 endast personer i åi- 16-74 år och indirekta uppgifter om barn i åidern 
3-15 år medan den 1988 inkluderade barn från och med 12 år-samt frågor om 
ännu yngre familjemedlemmars biblioteksvanor. I likhet med de senare 
decenniernas svenska studier som Skoglund refererar visar Granheims att fler 
kvinnor än män använde biblioteket (s. 7). 

Högt på de tillfi-Agades önskelistor stod utvidgad boken kommer-verksamhet 
och handikappanpassning. De yngsta och äidsta svarandena tyckte att biblioteket 
lag för långt bort, men annars föredrog bortåt två tredjedelar ett centralt 
välutnistat bibliotek M o r  små lokala bibliotek. En ökning i biblioteksutnyttjande 
hos dem som bodde längre än tio kilometer från ett folkbibliotek märktes också (s. 
8). Dessa förhållanden fik- Granheim att undra om fiiiaibiblioteken har spelat ut sin 
roll i många områden. Hon föreslår darför andra arrangemang for att nå personer 
med begränsad rörlighet (s. 10). 

Granheim kan dra dessa slutsatser p& grundval av ett intervjumaterial som 
omfattar även icke-användare. I samma position befinner inte jag mig eftersom jag 

. begränsat min undersökning till användare vid ett stadsbibliotek och indirekta 
uppgifter om filialanvändare. Även om jag upptäcker vissa mönster i den här 
uppsatsen kan jag inte utfärda lika krafifda rekommendationer som de Granheim 
gör utifrån sin undersökning. Diirernot ger studier ofta upphov till nya f e o r  som 
kan bli utgångspunkter för vidare forskning, och därför ger jag några förslag på 
sadan i ett kapitel med samma namn. 



Granheim och hennes kollegor producerade sifii-or fös biblioteksanvändningen 
inom olika sysselsättningsgrupper. De fann att hela 73% av de studerande går till 
folkbibliotek. Hos yrkesverksamma inom teknik, humaniora, naturvetenskap och 
konst var andelen 57%, och bland de hemarbetande 48%. Hela 62% av de 
universitetsutbildade besökte folkbibliotek, men andelen av dem som inte avslutat 
sin utbildning var också hög. Mellan könen fanns på några punkter skillnader i 
biblioteksanvändning. Kvinnor lånade mer barn- och skönlitteratur samt textböcker 
och tekniska böcker än män, medan de senare utnyttjade periodica i större 
utsträckning. Kvinnorna var mer benägna att fråga bibliotekspersonalen. 

Kritiken mot biblioteket var mycket måttlig. 43% av de intervjuade kunde inte 
svara på om det var lätt att få fjärrlån (s. lo), vilket föranleder misstanken att 
bristande kunskaper om bibliotekets utbud ligger bakom de överväldigande 
positiva omdömena (jfr Granheirn 1990 s. 10 och utförligare diskussion i kapitel 9). 

Några av Granheims undersökningsresultat anknyter till fi-ågan om bibliotekets 
betydelse och alternativa infonnationsvägar (se avsnittet Om folkbibliotek inte 
fanns i kapitel 6 och bilagan, fdga 111.5). Det bekraftades att bibliotekslåntagare 
också köper böcker. Samtidigt tyckte mer ä n  50% av alla tillfrågade att bra 
folkbibliotek är viktiga, och en Mar majoritet ville höja eller bibehåila anslagen till 
folkbiblioteken (Granheim 1990 s. 11). 

När det galler biblioteksanvändning med avseende på olika typer av folkbibliotek 
(filialer och huvudbibliotek) betraktar jag en israelisk undersökning (Shoharn, 
Hershkovitz & Metzer 1990) som särskilt relevant. Trots att Shoharn et al rör sig i 
storstaden bedömer jag deras slutsatser som intressanta för att spegla resultat i 
min undersökning. Även de studerade vilka bibliotek i ett system som människor 
föredrar att besöka men genom att mäta bibliotekens serviceräckvidd utifrån 
användarnas adresser (s. 1 70- 172). 

Förutom demograflska och icke-demografiska faktorer hos befolkningen samt 
ekonomiska överväganden utgick Shoham et al ifrån att geografiska faktorer 
påverkar biblioteksanvändningen (s. 168). De påpekar att olika faktorer 
samverkar. SA har till exempel avstandet till biblioteket betydelse för resans 
kostnad vilket i sin tur pliverkar biblioteksanvändningen. Dessutom varierar viljan 
att resa mellan olika ålders- och socio-ekonomiska grupper (s. 169). Ett biblioteks 
utveckling, med andra ord var man bör bygga bibliotek, påverkas även av 
utbildning, ekonomi och yrkesstatus hos befolkningen i näromnldet enligt en 
författare (Williams 1980) som Shoham et al refererar. I Tel Aviv har man 
emellertid satsat på att bygga bibliotek i socio-ekonomiskt svaga områden (s. 170). 

Det för min undersökning intressantaste resultatet hos Shoham et al att 
huvudbiblioteket och de två distriktsbiblioteken i staden har  störst 
senviceräckvidd. Hos distriktsbiblioteken är det fiämst deras placering i köpcentra 
som lockar, medan mediebeståndet på huvudbiblioteket bidrar till dess popularitet 
[s. 172). Förutom bestånd visade det sig att ett områdes socio-ekonomiska status, 
som Wiiliams pApekade, har viss betydelse f"or hhur mycket biblioteket där används 
[s. 175). De viktigaste faktorerna bakom befolkningens biblioteksutnyttjande i Tel 
Aviv var dock deras rörlighet och f r d o r  allt närheten till bibliotek (s. 176-179). 
Mkheten var särskilt viktig för personer i socio-ekonomiskt svaga områden. Hos 
välsituerade högutbildade människor ökade innehav av bil bibliotekens 
tillghglighet för dem (s. 179). 



De amerikanska forskarna Harold W. Willits och Fern K. Willits (1991) tar inte 
bara upp omfattningen av biblioteksanvändning utan också olika grumer av 
användare och inte minst icke-användare med hänsyn till bland annat utbildning. 
Deras studie är användbar i mitt arbete eftersom de berör några karakteristika hos 
regelbundna biblioteksbesökare, karakteristika som är intressanta att jamf"ora med 
persondata i intervjuundersökningen. Genomgången av studien b k  en övergång till 
de mer specifika användartyper som berörs i de två arbeten som jag ska behandla 
längre fram i det här avsnittet (Vestheim 1992; Shirk 1986). Willits & Willits' 
slutsatser om de människor som aldrig besöker bibliotek blir ett underlag för att 
diskutera framtida problemstäUningar (se kapitel 10). 

Willits & Willits undersökte vad det fanns för skillnader i biblioteksanvändning 
mellan stad och landsbygd samt skillnader mellan användare och icke-användare 
på landet (s. 28). En landsbygdsbo definierades som en person som bor bortom 
förortema tiil en stad med mer än 50000 invånare eller i en stad med högst 25000 
invånare (s. 29). Denna definition stämmer på samtliga personer bosatta i 

Ulricehamns kommun, vars förhåilanden dock naturligtvis inte är identiska med 
Pennsylvanias, den delstat i vilken Willits & Willits genomförde sina 
användarintervjuer. En av deras utgångspunkter var att landsbygden ofta är socialt 
och ekonomiskt eftersatt (s. 25). 

De fann att andelen biblioteksanvändare pA landet var något mindre än i 
staden. Andelen landsbygdsbor som uppgav att de tyckte om att läsa skön- 
respektive facklitteratur var också mindre än motsvarande för stadsbor. Religion, 
trädgård, hantverk och western var populära ämnen och genrer på landet. Dock 
Brekom också stora likheter i smak mellan stad och land (s. 30). 

~ämfort med förhållanden som konstaterats i stadsmiljö och i en generell 
undersökning var de regelbundna biblioteksanvändarna (minst 10 besök per år) få, 
17%. Willits & Willits betecknade 3996 av landsbygdsborna som oregelbundna (1-9 
besök per år) biblioteksanvändare och 44% som icke-användare (inget besök under 
året) (s. 31). Dessa siffror har inte så stor betydelse för min undersökning då den 
inte är en jämförelse mellan stad och land, förutom på vissa punkter där den 
tangerar Lena Skoglunds resultat, men läsaren får gärna hålla dem i minnet 
eftersom Ulricehamn har ett bibliotekssystem av utpräglad landsbygdskaraktär. 

Kvinnor var i majoritet bland både regelbundna användare och icke-användare, 
men Willits & Willits kunde inte konstatera något klart samband mellan kön och 
biblioteksanvändning, och de tror också att könets betydelse för den kommer att 
minska. Flitiga biblioteksanvändare läste mer än  andra och uppskattade 
facklitteratur i större utsträckning (s. 32). Regelbundna användare var ofta 
högutbildade (s. 33). Föreningsfolk utnyttjade ocksa biblioteket mycket (s. 34). 

Willits & Willits konstaterar sammanfattningsvis a t t  endast hos 
högskoleexaminerade och de som läste minst femton timmar per vecka övervägde 
regelbundet utnyttjande av bibliotek. I alla andra kategorier dominerade icke- 
användare. Willits & Willits' slutsats blir att eftersom all information ska vara 
tillgänglig for alla människor (s. 36), behövs utåtriktad verksamhet och kunskap 
också om icke-användare samt om personkaraktärer hos denna grupp på 
landsbygden (s. 37). 

Geir Vestheim frågar sig i boken Folkebibliotek i forvandling (1992) om 
folkbibliotek kan bidra till lokal utveckling (s. 23). Han menar att nya tankar kan 



finnas hos foregångsbibliotek som satsat på speciella verksamheter och projekt, tdl 
exempel samarbete med andra samhällsinstitutioner (s. 25). Vestheim anser att de 
inblandade personernas världsbild ä r  intressant, och för att undersöka denna 
använder han sig av intervjuer (s. 27). Han gör också en omfattande 
dokumentanalys (s. 28). I boken behandlar han bland annat regionala nätverk, 
biblioteksstrukturer och offentlig asiktsbildning. 

De, som jag bedömer det, Gr mitt arbete mest intressanta kapitlen i Vestheims 
bok handlar om en ny, krävande a n v ä n d a r e r u ~ ~  (kapitel 3) och folkbibliotekets 
farhallande till politiker (kapitel 7). I kapitel 3 talas det om hur folkbiblioteket varit 
orienterat mot en genomsnittsanvändare som ska f% ett visst minimum av service 
fi-ån bibliotekets sida utan att de som har stor köpkraft favoriseras i förhåliande till 
de mindre bemedlade. Dema användarorientering är sändarstyrd vilket innebär att 
sändarsidan, det vill säga i slutändan biblioteket, definierar användarens behov. 
Emellertid finns det också medvetna användare som stälier egna krav (s. 36-38). 

Vestheim inför här begreppet "målrationell användare" som är en enskild 
individ eller representant för organisationer, näringsliv eller skola. Den 
målrationelle användaren har ett förhållandevis klart mål och söker speciella 
tjänster. Han/hon ställer krav på biblioteket och är väl synlig (s. 39-41). Genom 
kraven från de målrationella personerna blir kommunikationen användarstyrd i 
stäilet; det standardiserade biblioteksutbudet passar inte dem (s. 46). 

Den målrationelle användaren är en resursperson för regional utveckling. 
Biblioteket hamnar här i ett dilemma där det måste bestämma om servicen ska 
inriktas speciellt mot sådana resursstarka individer eller hållas kvar vid ett 
upplysningsided med jamlik informationstillgång (s. 50-51). Vestheim tycker här 
att biblioteket inte ska låta användargrupperna styra prioriteringarna helt (s. 53). 

Här framgår det att den målrationella användaren och bibliotekets sätt att 
bemöta honom/henne är en politiskt känslig ffåga. Folkbibliotekens begränsade 
resurser framtvingar ju en viss prioritering av olika användargnipper. Samspelet 
mellan ideologi och ekonomi blir avgörande för villren strategi man väljer. Kapitel 6 
i Vestheims bok handlar om just folkbibliotek och politik. 

I början av kapitlet visar Vestheim i en historisk genomgång att foikbiblioteket 
är ett barn av upplysningsfilosofin (s. 83). Han konstaterar att bibiioteket under 
1900-talet knutits till det politiska systemet. Emellertid är inte alltid politikerna 
biblioteksmedvetna (s. 88). Ett sätt att marknadsfira verksamheten gentemot dem 
är att skapa en fömaltningsbiblioteksfainMion där politikerna kommer att fungera 
som användare (s. 91). Här skymtar uppenbarligen en möjlighet att stärka 
bibliotekets resurser genom att satsa direkt p& resurstilldelarna och få dem att 
inse betydelsen av en val fungerande biblioteksverksamhet. 

För Vestheim är inte det gamla folkupplysningsidealet tillräckligt far att f& 
politikerna att mobilisera sig för folkbibliotekstanken. Det krävs en förnyelse av 
idealet menar han, och frågar sig hur man ska nå fram till denna 
mobiliseringsgrund (s. 94). Idag har marknadsprincipen medvind (s. 97) och man 
Mar om informationssamhallet. Men medborgarna behöver upplysning, inte bara 
en mihgd information (s. 99). Vestheim knyter här an till Bourdieu (1979) och 
v m =  f6r att de som saknar det kulturella kapital som samhället betraktar som 
v&defuUt kommer att drunkna i informationsmängden för att de inte h sålla ut 
det viktigaste [s. 103). 



Vestheims slutsats verkar tyvärr vara identisk med fiågan, om än klädd i 
något andra ord, då han säger att det är svårt att tänka sig ett levande 
folkbibliotek utan politiska talesmän och att det behövs en nyideologisering av 
upplysningsfiloso~ (s. 104). Dock tar han trots allt upp en hel del intressant på 
vägen till denna "slutsats". Det gäller folkbibliotekens uppgifter som enligt 
Vestheim inte nödvändigtvis behöver vara de samma som andra institutioners (s. 
99). Mer allmänt uttryckt finns det en risk att delsystem tar p& sig för många 
uppgifter som de sedan inte klarar av. Överfört till biblioteksvärlden klarar inte 
varje enskilt bibliotek av att på egen hand ge full upplysning (s. 100). Här är det 
p& sin plats att hoppa fi-amat i Vestheims bok till ett stäile där han sager att 
bibliotekarien måste prioritera och värdera bibliotekets utbud utifrån en 
kulturpolitisk grundsyn, inte bara anpassa sig mekaniskt till utvecklingen i 

lokalsamhäilet (s. 126). 
Slutsatsen som jag drar ur  det ovan refererade bh- att folkbiblioteket maste 

vara på sin vakt mot allffor stark inriktning mot att tillgodose ekonomiskt starka 
gruppers, till exempel näringslivs och Brvaltnings, informationsbehov. Ska speciell 
service riktas till dem maste de i längden betala för sig genom avgifter eller 
skatter. Samtidigt är det bra om biblioteket märkbart bidrar tiii att utveckla sitt 
närområde socialt, kulturellt och även ekonomiskt. Jag ska darför försöka att med 
undersökningsmaterialets hjälp se på vad sätt Ulricehamns stadsbibliotek 
eventuellt bidrar och kan bidra till lokal utveckling. 

Begreppet självstyrt lärande som Skoglund tog fasta på kan bilda grunden till 
en ny användarkategon. Hur relevant den är och vilka människor den kan tänkas 
omfatta får  min användarstudie utvisa. John C. Shirk (1986) utforskar i en artikel 
motiv hos kunskapssökande vuxna. Hans syfte var att utveckla en proAl för hur de 
lär sig samt undersöka hur relevanta folkbibliotek är för dem. I sin artikel utgår 
Shirk Cån fyra fallstudier av personer som han intervjuat (s. 81). Erfarenheterna 
f h  dessa ska jag försöka tillämpa i slutdiskussionen. 

Personerna kom friin olika platser och olika sociala och etniska grupper i USA. 
Några av dem hade inte besökt folkbibliotek men visade en positiv inställning till 
dem (s. 83, 84). Motiv bakom deras läroaktiviteter var nyfikenhet, krav, 
fortbildningsbehov och andras inflytande (s. 83, 86). 

Shirk pekar i sin summering på att det fhms olika typer av inlaniing: planerad, 
påtvingad, omedveten. Orsaker i sammanhanget kan vara nyfikenhet eller ändrad 
livssituation, och inlärningen kan syfta till anpassning och kontroll (s. 87). Shirk 
drar ur detta den kanske inte helt överraskande slutsatsen att de flesta vuxna lär 
sig något nytt varje år. Folkbiblioteket ses inte alltid som resurs. Utbildning, 
inkomst, yrke och bibliotekserfarenhet spelar in där. Det faktum att människor lär 
sig saker är en rnarknadsf"oringsmöj1ighet för folkbiblioteket (s. 89). 

Själva verktyget för lärandet, facklitteraturen, och bruket av den, undersöktes i 
Askim i Norge av Irene Hunskår som redovisar sina resultat i en artikel (1982). Det 
viktigaste för henne och hennes kolleger blev att ta reda pA vad användarnas 
sociala status har att säga om facklitterahinitnyttjandet i folkbiblioteket. Man fick 
av praktiska skäi begränsa undersökningen till intenjuer med mer eller mindre 
aktiva biblioteksanvändare (s. 13). Härigenom bör resultaten vara jamforbara med 
mina eftersom båda undersökningarna ju begränsar sig till biblioteksanvändare. 



Likheter föreligger också därigenom att Askirn och Ulricehamn är små orter i 
länder med likartade sociala, kulturella och ekonomiska förhallanden. 

De intervjuade hade i genomsnitt relativt hög utbildningsnivå, och hela 88%. 
särskilt yngre och högutbildade, använde facklitteratur (s. 13). På det hela taget 
var kännedom om och utnyttjande av utbudet störst i gruppen med hög utbildning. 
Mer ä n  hälften av de intervjuade använde alltid eller ofta böcker, och närmare 
hälften använde tidskrifter. Generella uppslagsverk utnyttjades av en tredjedel (s. 
14). Historia, geografi, natur, lantbruk och biografi var de mest använda 
ämnesområdena. 36% uppgav Iiitidsändamal bakom facklitteraturanvändningen 
medan 25% utnyttjade facklitteraturen for studier (s. 15). 

77% av personema i undersökningen trodde att människor i allmänhet mest 
förväntar sig skönlitteratur på bibliotek. Hunskår anser att bristande kunskap och 
intresse är den viktigaste orsaken till att vissa inte använder facklitteratur (s. 16). 

Utredningar 

En arbetsgrupp inom Folkbiblioteksutredningen gav 1982 ut en rapport med 
rubriken Folkbibliotekens informationsu~~éifter. Den tar upp flera problem och 
rekommendationer som är aktuella i den här undersökningen, främst vad galler 
användare, naturvetenskap och teknik samt informationsformedling i allmänhet. 
Jag ska däxför referera och poängtera dessa delar för att läsaren ska få ytterligare 
perspektiv på några av mina frageställningar. 

Arbetsgruppen konstaterar att informationstjänst vid sidan om bokutlåning är  
en grunduppgift för folkbiblioteken (s. 3). Medborgarna garanteras 
informationsfrihet av grundlagen, men den säger inget om hur de ska komma åt 
informationen. Här ska folkbiblioteken på ett neutralt &tt ta fram information och 
upplysa om kallor (s. 4). För detta krävs bra referenstjänst och referenslitteratur. 
Brist på hjälpmedel försvårar urval av den senare i Sverige (s. 9). Flera användare 
har påtalat brister i referenslitteraturen vad gäller naturvetenskap, teknik och 
medicin (s. 10). 

Arbetsgruppen rekommenderar ett sammanhållet referensbestånd. Dessutom 
betonar man att olika medier måste finnas tillgängliga i informationstjänsten (s. 1 1- 
12). I min undersökning är detta viktiga aspekter av folkbibliotekets 
informationsförsörjning. Darfor låter jag användare uttrycka Asikter och önskemål 
angående facklitteraturens @siska lokalisering i kommunens bibliotekssystem och 
satsningar på olika medier (se intenjuhandledningen fdga II. 1, III. 3 i bilagan). 

För att referensbeståndet ska kunna utnyttjas effektivt krävs ocksa kunnig 
persond samt god tillgänglighet (s. 13). Telefonservice kan ge snabb information 
inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och medicin (s. 14). Genom samarbete 
mellan bibliotek och övriga kommunala institutioner samt föreningar finns 
möjligheter till bättre utnyttjande av lokala informationsresurser [s. 16). P& ett 
nationellt plan behövs bra lokaliseringshjälpmedel för att rationalisera 
fjiIrrlAnesamarbetet (s. 17). Dessa frågor är centrala för användarnas 
infornationstillgång. Fjärrlåneberoende och tiiigänglighet både lokalt och regionalt/ 
nationellt hänger ihop, och for biblioteket ä r  användarnas synpunkter på detta 
område intressanta. Med utgångspunkt i användarnas åsikter bör också 
samverkan mellan institutioner inom kommunen diskuteras. 



Arbetsgruppen fastställer ett behov av att marknadsföra biblioteket, då inte 
minst dess referenslitteratur (s. 21-22). Detta hänger samman med att biblioteket 
ofta förbises som informationskälla på grund av att dess resurser är otiiiräckligt 
kända (s. 27). Hos dem som ändå kommer till folkbiblioteket kan en stor del av 
frågorna som ställs till personalen verka ha sin upprinnelse i bristande 
bibliotekskunskaper och därmed gälla lantagarvägledning snarare ä n  ren 
referenstjänst. Emellertid döijer sig referensfragor ofta bakom fi-ågor av typen "var 
står böckerna om ..." (s. 26). Mot denna bakgrund vill jag darfor påpeka att jag vid 
urvaisförfarandet även låtit fi-ågor om låntagarvägiedning vara avgörande för om en 
användare skulle intervjuas eller ej. Det räckte alltså med att någon fragade var 
teknikavdelningen är för att han/hon skulle bedömas som relevant för en intervju. 
Det är också viktigt att komma ihåg att inte bara studerande och "specialister" på 
olika områden stäiier C&gor (s. 26). 

I rapporten beklagar man att information stäilts mot kultur och uppsökande 
verksamhet i biblioteksdebatten. Arbetsgruppen misstanker att personalens 
intresse är avgörande för hur väl utbyggd informationstjänsten är. Men biblioteket 
bör användas för förmedling av all slags information. Detta sker effektivast om 
resurserna inom varje system koncentreras till ett bibliotek som har störst 
förutsättningar att Mara av informationsfönnedlingen. Genom filialerna får 
användama vägledning till dessa resurser (s. 32-33). I intervjuundersökningen är 
det intressant att  se hur väl användarnas åsikter och mönster i 
biblioteksutnyttjandet överensstämmer med denna rekommendation, särskilt med 
tanke på biblioteksstrukturen i kommunen (se nästa kapitel). 

Arbetsgruppen vädrar en tilltagande debatt om information till forskning och 
företag, och noterar ett allmänt intresse för vetenskap. Bibliotek hjäiper redan 
företag (s. 36), och information kan uppenbarligen därigenom vara en viktig råvara 
och lokaliseringsfaktor (s. 44). De här konstaterandena är som synes analoga med 
Vestheims syn på biblioteket som en resurs för lokal utveckling. 

Bland bibliotekens hjälpmedel fö-r informationstjänsten betraktar 
arbetsgruppen databaser som självklara (s. 39). Man menar att det är bra om 
sökningar kan göras kostnadsfritt så att rätten till fri information säkras (s. 41). 
Frågan om den nya teknikens kostnader och allas mojligheter att utnyttja den är 
känslig men bör inte förbigås helt om den dyker upp. 

Folkbiblioteksutredningens slutbetänkande Folkbibliotek i Sverige (1984) fogar in 
folkbibliotekens informationsuppgifter i ett större sammanhang. De har en plats 
vid sidan om kulturuppgifterna även om folkbiblioteken organisatoriskt hör hemma 
i kultursektorn (s. 41). Informationsuppgiften omfattar kunskaps- och 
opinionsbiidande och riktar sig till d a  medborgare. Harvid ska man sträva efter att 
ge helhet och perspektiv samt peka på olika kallor och lära människor att själva 
hitta information. Utjämnande av informations- och kunskapsklyftor bör 
eftersträvas och individen sättas i centrum även om service ocksa kan rikta sig till 
myndigheter och företag (s. 43-45). 

Jämlikhetstänkandet är framträdande i synen på avgifter. Utredningen påtalar 
att avgifter kan syfta dels till att styra användarnas beteenden och motverka 
missbruk av bibliotekets tjänster, dels generera intakter (s. 48). Den senare 
formen av avsteg från gratisprincipen tar man bestämt avstand ifrån med 
hänvisning tiil allas rätt till f2 information. (s. 50) 



Ett längre kapitel i betänkandet ägnas åt  folkbibliotekens medier. Utredarna 
betraktar bokens stäUning som fortsatt central (s. 52). Facklitteraturen delas in i 
tre grupper efter innehaets svårighetsgrad: avancerad, populärvetenskaplig och 
enkel (s. 55). För lokala folkbibliotek anser man att den populärvetenskapliga nivån 
är viktigast att hålla. Vid tiden för utredningen märker man att biblioteken främst 
har förstärkt bestånden inom fritid och hobby medan humaniorainköpen minskat 
och natur/teknik uppvisar en förhallandevis god balans mellan utgivning, bestånd 
och förvärv (s. 56). På barnsidan råder brister i fackutgivningen varfor utredarna 
rekommenderar att man kan arbeta med vuxenfack i barnverksamheten. Vissa 
fackböcker för barn kan ocksa intressera vuwa (s. 58). 

Tidskrifter bedöms vara ett bra komplement till böckerna, och bör väljas med 
bredd. Deras roll i informationsarbetet får gäma stärkas menar utredarna, inte 
minst p& sma folkbibliotek med begränsat referensbestånd (s. 58). Av de mer 
apparatkrävande medierna rekommenderar man fonogram (s. 59) och lokalt 
material för släktforskning (s. 60). Videogram anses inte lika aktuellt även om de 
kan komplettera eller ersätta tryckt material ibland (s. 64). 

Enligt Folkbiblioteksutredningen bör sa många som möjligt delta i medieurvalet 
även om inte alla nödvändigtvis behöver vara med på bokmöten (s. 71-72). 
Sambindningen är en oumbärlig hjäip i urvalsarbetet (s. 72). En radikal gallring 
rekommenderas för att hålla beståndet aktuellt och tilltalande samt minska 
lokalkostnaderna. Detta ä r  möjligt tack vare depåbiblioteken som tar hand om 
inaktuell och mindre efterfrågad litteratur (s. 73). Själv är jag skeptisk till alltför 
omfattande gallring. Först och främst bör magasinsutrymmena avgöra om en bok 
ska slängas eller skickas till depabibliotek, inte mer eller mindre välgrundade 
föreställningar om hur användbar den är. 

Många har enligt utredarna svårt att hitta på biblioteket. Darför föreslår man 
insatser för att presentera samlingarna mer pedagogiskt. Som ett led i denna 
strävan kan nya uppställningar av bestandet prövas (s. 74). Denna 
rekommendation betraktar jag som relevant att diskutera mot bakgrund av de 
intervjuade och observerade användarnas kunskap om och förhållningssätt till 
bibliotekets uppbyggnad. 

I betankandet ses bokhandeln som ett möjligt komplement till Bibliotekstjänst. 
Folkbibliotekens speciella inköpsbehov genom bokhandeln bör underlättas. 
Bibliotek kan anordna studiedagar för bokhandelspersonal och samarbeta om 
kampanjer och vägledande litteraturiistor (s. 75). Vad den del av bibliotekets 
litteraturbehov som tillgodoses genom fjärrlh beträilar, rekommenderar utredarna 
att fjärrlånekedjan följs. Samtidigt påpekar man att inköp ofta är billigare (s. 78). 

Folkbiblioteksutredningen anlägger i ett särskilt kapitel ett demokratiskt 
perspektiv på fnfonnationsteknologins landvindngar (s. 79). Folkbiblioteken bör ta 
43.U sig dem som ett hjälpmedel i verksamheten. Biblioteksbesökama ska få lära sig 
att använda dator- och kommunikationsteknologin (s. 80). I min 
miviindmndersöWg får de intervjuade möjlighet att väga datoranknutna medier 
mot andra genom att alla diskuterade medietyper omfattas av en Mga (se biiagan). 

Nästa kapitel handlar om samverkan melian bibliotek och andra institutioner 
som en förutsättning Br bland annat uppsökande verksamhet. Folkbiblioteket ses i 
betänkandet som ett komplement till skolbibliotek (s. 94). För att samarbetet ska 
fungera behöver skolbibliotekets medier registreras. Varje skola bör ha tillgång till 
ena fackbibliotekarie för stöd och hjälp (s. 96). Svaga grupper bör ha tillgång till 



boken kommer (s. 99). Studieförbund kan använda alla folkbiblioteksresurser, men 
biblioteket bör även stödja fritt studerande (s. 104). 

Liksom hos Folkbiblioteksutredningen är alias rätt till information ledstjärna för 
Inger Mattsson i hennes DM-rapport Fjärrlån och facklitteratur D& folkbibliotek 
(1984 s. 12). Rapporten kan tjäna som en understrykning av hur betydelsefull 
facklitteraturen är på folkbiblioteken. Mattsson ger också vissa glimtar av 
facklitteraturen och dess användare. Hennes kärnproblem är balansen mellan 
inköp och fjärrlån respektive utlån och inlån (s. 18). Utifrån dessa staller hon 
fragor om behov, människor, berättigande, tiiifi-edsställelse, uppkomstsituation för 
fjärrlån, bibliotekens bestånd, fjärrlåneprofil, hur stor del av fjärrlånen som erhålls 
inom länet, fjärrlåneströmrnar, hantering, kompetens, alternativ, effektivitet (s. 34- 
35). 

På grund av släktforskningens omfattning gällde nästan halften av fjärrlånen i 
undersökningen AV-media. En tredjedel (om bara det tryckta materialet medräknas 
mer än två tredjedelar) var facklitteratur (s. 43). Facklitteraturen dominerade även 
bestånd och utgivning men ej folkbibliotekens f6rväx-v 1981 (s. 46). 37% av 
fjärrlånen utgjordes av samhällsvetenskaplig litteratur, 33% avsåg humaniora och 
25% naturvetenskap och teknik (s. 51). Stora likheter fjblån-bestånd-utgivning- 
förvärv förelåg utom för facklitteratur med särskild anknytning till Mtidsintressen 
(hem, hushåll, familj, hantverk, hobby, husdjur, Mmärken, jakt och fiske, idrott) 
(s. 52, 38). Fritidslitteraturens andel av inköpen och sambindningsutgivningen var 
ungefär dubbelt så stor jämfört med motsvarande av fjärrlånen (s. 52). 

Mattsson använder samma nivågruppering för facklitteratur som 
Folkbiblioteksutredningen (se ovan). Av fjärrlånen var 32% avancerad litteratur och 
61% populär. Förvärven av avancerad facklitteratur var relativt små (s. 54). 55% 
av den fjärrlånade facklitteraturen var äidre än fem år (s. 55). Åldersfördelningen 
ä r  anmärkningsvärd mot bakgrund av Folkbiblioteksutredningens 
rekommendationer om radikal gallring. En annan anmärkningsv5rd upptäckt hos 
Mattsson är att hos kommuner med mindre än 30000 invånare föreföll brister i 
bestånd och förvärv inte alltid frammana fjärrlån medan de större resurserna i de 
större kommunerna gjorde det (s. 62). 

Mattssons siffror för hanteringen av fjärrlån ger antydningar om vilka delar i 
folkbibliotekssystemet som är viktigast ur  lokal synvinkel samt vilken service 
lantagarna får. 80% av fjärrlånebestäliningarna gjordes på huvudbiblioteket (s. 63), 
och det egna länsbiblioteket effektuerade flest (s. 65). 15% awek från lånekedjan 
(s. 66). Av de beställningar som resulterade i effektuerade lån hade 45% avsänts 
en till två dagar efter att låntagaren gjort sin beställning (s. 65). 70% av 
best,ähingarna levererades inom tre veckor (s. 66). 86% av kommunerna tillämpar 
centraliserad fjärrlånehantering (s. 67). Flera kommuner hade infört mindre 
avgifter för fjärrlån. DFI menade dock att slutanvändaren inte nödvändigtvis 
behöver betala (s. 70). 

Mattson antar att fj&låneanvändden är en aktiv biblioteksbesökare. Av 
fjärrlåntagama var 57% släktforskare och för en fjärdedel var facklitteratur 
huvudsaken (s. 71). 86% var helt nöjda med vad de fått. Män utgjorde 57% och 
många låntagare var pensionärer, men de mest aktiva fanns i åldersgruppen 30-49 
år. Endast 56% saknade postgymnasial utbildning (s. 72). Nästan hälften av 
fjärrlåneanvändama var tjänstemän trots att de bara utgjorde knappt en femtedel 



av landets arbetsstyrka. De lånade mest facklitteratur. Arbetarnas andel var bara 
omkring hälften av riksgenomsnittet, men lantbrukare var den minst foreträdda 
yrkesgruppen (s. 73). Ändamålen med fjärrlånen fördelade sig så  här: 
amatörforskning 4g0/ó, studier 12%, arbete 1 l%, annan fritidsverksamhet 20% (s. 
74). Mattsson tror att fjärrlån kan tillfredsstäila behov av förenings-, arbets- och 
företagsinformation i större utsträckning ä n  vad som var fallet vid tidpunkten för 
undersökningen (s. 75). 

Mattsson drar bland annat följande slutsatser: Facklitteratur är en nationell 
tillgång. En minskning av titelbredden minskar dess värde (s. 81). Inköp bör 
övervägas och mer facklitteratur, särskilt avancerad, bör köpas (s. 82). 
Folkbiblioteket är den enda möjligheten att låna äldre svensk litteratur (s. 83). 
Folkbibliotekens fjärrlån finns troligen inom ett fält alltifrån forskning till 
personlighetsutveckling och rekreation. Alternativ till fjärrlån bör dock alltid 
övervägas. Sambiblioteket är mycket viktigt for den fria tillgången till information 
och bör stärkas (s. 85). För att nå grupper som inte får tillräcklig del av 
folkbibliotekets resurser, till exempel inom politiskt arbete, föreningar, offentlig 
förvaltning och företag, bör uppsökande verksamhet bedrivas (s. 86). 

I slutet av rapporten finns några forslag på konkreta åtgärder. Mattsson säger 
att fjärrlånen bör marknadsföras mer och deras betydelse framhävas. Ansvar för 
facklitteratur hos folkbiblioteken bör skrivas in i de politiska kultur- och 
biblioteksprogrammen. Den lokala litteratudigången bör ökas (s. 88). 



4. ULRICEHAMNS KOMMUN 

Detta kapitel grundar sig främst på följande skrifter: Biblioteksverksamheten i 
Ulricehamn 105 år, Ulricehamns stadsbibliotek 10 år i nämndhuset (två 
stencilerade samlingar av tidningskiipp vid stadsbiblioteket i Ulricehamn), ett 
bibliotekshistoriskt avsnitt av dåvarande stadsbibliotekarien Karin Hernqvist i 
boken Vänersborg Alingsås Trollhättan Ulricehamn Åmål med omgivningar (1959), 
och Ulricehamn : kommunfakta 1994 (en liten folder från Ulricehamns kommun). 
Dessutom har jag använt statistik från stadsbiblioteket och muntiiga uppgifter fran 
skolbibliotekarien och bibliotekschefen, som till början av 1995 var 
stadsbibliotekets chef. 

Staden 

Ulricehamn, huvudorten i kommunen, är en liten stad med medeltida anor. Vid 
den gamla vägen i Ätrans dalgång uppstod en handelsplats som kom att kallas 
Bogesund. Staden som sedan växte upp fick sitt nuvarande namn 1741 och 
präglas fortfarande av textihdustri och handel. 

Befolkning 

Kommunen hade 1993 sammanlagt 22917 invånare. 14553 av dem bodde i 
tätorter varav 8966 i staden. Könsfördelningen var mycket jämn: 1 1470 män och 
11447 kvinnor. Jamfort med hela riket var sysselsättningsgraden hos dem nAgot 
högre. 82,9% av männen (riket 78,3Oh) och 79,496 av kvinnorna (riket 77.1%) i 
åldrarna 20-64 år hade arbete (Ulricehamn kommunfakta 1994). 

Ungefär h a e n  (50,52%) av ulricehamnarna i åldrama 16-74 Ar hade vid 1992 
års utgang gymnasieutbildning eller högre. Räknar man endast personer i 
yrkesverksam ålder som har haft några år på sig att studera (25-64 år) blir 
andelen med utbildning utöver folk- eller grundskola 57,24%. De allra flesta var 
utbildade för arbete inom industri, förvaitning/handel eller vård (SCB). 

Kommunikationer 

Sedan tidigt 1990-tal saknar Ulricehamn helt järnvägsforbindelser. Den viktigaste 
transportleden genom kommunen ä r  i stället riksväg 40 som förbinder staden med 
Göteborg, Borås och Jönköping. Mer ä n  en tredjedel av de drygt tvåtusen 
ulricehamnare som pendlade 1992 gjorde detta till Borås (Ulricehamn 
kommunhkta 1994), som är den st6rsta och närmast belägna av grannstädema. 

Förutom riksvägarna 40 och 46 som sträcker sig i öst-västlig respektive nord- 
sydlig riktning, är många av vägarna i Ulricehamns kommun i relativt dåligt skick. 
En framträdande *åga inför valet 1994 har varit kravet på upprustning av de 
många grusvägarna (se t ex UT 15/9 1994). 



Närings- och arbetsliv 

Textilindustrin präglar sedan början av 1900-talet bygden. Den och 
verkstadsindustrin är de största industrinäringarna med bortåt tusen anstallda 
vardera. En tredjedel av arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin. Handel 
svarar för omkring femton procent av sysselsättningen och jordbruk för tio procent 
(Ulricehamn kommunfaMa 1994). 

Kommunen har inrättat ett näringslivskontor. Dess uppgifter är att bistå 
företag med bidrag och kontaktnät och stimulera nyetableringar. Bland annat 
informeras företag om mässor och kontakter inom EU (Ulricehamns 
kommuntidning våren 1994 s. 3). 

Ftireningsiiv, kultur och fntid 

I kommunen verkar drygt 250 föreningar med cirka 19900 medlemmar. 
Idrottsföreningarna svarar för cirka 80% av verksarnhetstillfd" ena. Ansvarig för 
kultur- och fritidsfr-agoma i kommunen ä r  en kultur- och fritidsnämnd som för att 
lösa sina uppgifter har en motsvarande förvaltning. Dessa består bland annat i att 
förvalta anläggningar, stimulera föreningsverksamhet, verka för att bevara 
historiskt intressanta byggnader och miljöer, stödja lokalhistorisk forskning och 
svara för konstnärlig utsmyckning (Kultur & fritid Ulricehamn 1994/95 s. 29-32). 
Driftbudgeten såg 1994 ut så här: 

Netto 
1. Administration (politisk ledning 1 503 1 7.6% 

administrativt stöd) 
2. Idrotts- och fritidsverksamhet 8 130 9 41.1% 
3. Stöd till föreningar 444-1 7 22.4% 
4. Kulturverksamhet 983 7 5.0% 
5. Biblioteksverksamhet 4 137 8 20.8% 
6. Musei- och hembygdsverksamhet 607 O 3.1% 

19 804 2 100.0% 
Tabell 2. Driftbudget för kultur- och fiitidsföroaltningen i Ulricehamns kommun, 
hämtadfian Kultur &fritid Ulricehamn 1994/95. 

Biblioteket samarbetar med forsWoreningen som har köpt alla microkort för 
släktforskning. De far disponera Västgötarummet när biblioteket är stängt för 
dimanaketen. I övrigt finns inget utvecklat samarbete, men i mån av plats f& 
foreningar och studieförbund göra egna utstäiinhgar. 

ABF driver sedan hösten 1994 det så kallade Mediehuset där man har modem 
datomtrustning, en stor samling CD-ROM och anslutningar till bland annat andra 
ABF-avdelningar. Personal från stadsbiblioteket har gjort studiebesök där, och ABF 
6.r intresserat av ett samarbete. Några konkreta planer har emellertid inte tagit 
f o r n  ärmu [-M med bibliotekschefen 2/2 1995). 



Skola 

I kommunen finns en lågstadieskola, tretton lag- och mellanstadieskolor varav två i 
staden, två högstadieskolor och ett gymnasium. På samtliga skolorter h n s  
bibliotek. Cirka en fjärdedel av de tre och ett halvt tusen eleverna går på 
Tingsholmsgymnasiet (Ulricehamn kommunfakta 1994). Stora förändringar sker nu 
där. Gymnasiereformen som innebär att alla utbildningar är treåriga staller krav 
som man möter bland annat genom att bygga till skolan och bereda plats for 1000 
gymnasieelever och 200 komvuxelever (Ulricehamns kommuntidning våren 1994 s. 
9). 1994 öppnades även ett gymnasium i grannkommunen Tranemo. Tidigare har 
Ulricehamns gymnasium varit tvunget ta emot ett antal elever därifkån. Samtidigt 
har dock eleverna på fyraårig teknisk linje i Ulricehamn fått läsa de två sista åren i 
Boras. 

Bibliotek 

Tillbakablick. Biblioteksverksamheten i staden har en mer än hundraårig historia, 
men den bedrevs länge på en mycket blygsam nivå. Ulricehamns arbeworening 
öppnade 1882 ett bibliotek i rådhuset. 19 11 köptes biblioteket av IOGT-logen 
StrandEstet, och erhöll från och med 1913 ett kommunalt bidrag. Intresset för 
läsning var hos medlemmarna till en början svagt enligt uppgift. 

1925 kunde logen köpa ett privat bibliotek u r  ett dödsbo och fick 
sparbankslån med stadshllmäktiges hjälp. Logens bibliotek kunde ocksa flytta 
från föreningshuset till gamla skolan där man fick hålla till kostnadsfritt. 
Stadsfullmäktige forsäkrade sig samtidigt om att allmänheten skulle få tillträde till 
biblioteket och att detsamma i en framtid kunde drivas i stadens regi. 

Maskinsnickaren Axel W. Landström gick 1932 Skolöverstyrelsens korta 
bibliotekskurs, och samma år inrättades ett läsrum med bidrag till uppslagsböcker 
från stadsfullmäktige. Logen fick 1938 ett filialbibliotek i Redvägsbrunns gamla 
skola när socknen fördes till staden (Hernqvist 1959 s. 332-333). Detta är ett 
exempel på hur ideella initiativ med visst stöd från stadens sida tydligen spelade 
en avgörande roll för biblioteksutvecklingen i Ulricehamn. Vad gäller beståndens 
uppbyggnad var man också huvudsakligen hänvisad tiil enskilda personers eller 
organisationers insatser. 

Mellan 1932, då ABF startade ett bibliotek, och 1949 fanns det två 
bibliotekssystem i staden. Sistnämnda år sammanf"ordes de tre biblioteken (logens, 
Redvägsbrunns och ABF:s) till ett stadsbibliotek med sammanlagt 9099 band i 
samiingarna. Provisoriska lokaler uppläts i gamla stadshotellet endast ett stenkast 
från rådhuset. 1950 blev filosofie magister Karin Hemqvist heltidsanställd 
stadsbibliotekarie med Landström som assistent. Öppettiden Grlängdes, beståndet 
gallrades och ABF-filialen i folkets hus drogs in. Samtidigt infördes 
biblioteksorientering för skolkiasser och foreningar, sagostunder och lyrikafhar. 

Nya provisoriska lokaler erhöll biblioteket 1954 i en bostadsvåning en bit f* 
centrum. (Memqvist 1959 s. 333-334). 1963 fick stadsbiblioteket för hittills enda 
ghgen i sin historia ett "eget" hus i gamla församlingshemmet (VD 27/4 1963 ur 
Biblioteksverksamheten i Ulricehamn 105 år). Lokalerna var med sina 305 



kvadratmeter dock fortfarande mycket små (VD 7 / 3  1969 u r  
Biblioteksverksamheten i Ulricehamn 105 år). 

Daéens stadsbibliotek. Efter en stonnig debatt (BT 11/4 1974 ur Ulricehamns 
stadsbibliotek 10 å r  i Nämndhuset) kunde biblioteket äntligen flytta in i nya rymliga 
lokaler i Nämndhuset (VD 13/ 1 1978 ur Ulricehamns stadsbibliotek 10 år  i 
Nämndhuset). I denna byggnad finns förutom bibliotek också fkitidsgård, kultur- 
och fritidskontor, socialförvaltning och skolkansli. Biblioteket tilldelades från 
början 1370 kvadratmeter (Ulricehamns stadsbibliotek 10 år i nämndhuset : klipp 
ur historien, 1987). Den låga takhöjden kompenseras av låga hyllor och en vacker 
sjöutsikt från den västra långsidan vilket gör biblioteket Ijust och trivsamt. Under 
senare tid har biblioteket byggts till med en ny, mer framträdande entre i samma 
plan och ett separat läsrum med tidningar och tidskrifter. Man bedriver också 
kafeverksamhet i liten skala inne i biblioteket. Läsrummet är  öppet tio timmar 
utöver bibliotekets öppettid som är 35 timmar per vecka. Magasin och närmagasin 
finns i direkt anslutning till de publika utrymmena. 

Personalstyrkan uppgick 1994 till Qra bibliotekarier (varav en har 
deltidstjänst), sex kanslister och en bokuppsättare. Chef för hela 
biblioteksverksamheten var en av bibliotekarierna, medan en annan var chef för 
stadsbiblioteket (Johannesson 1994). Sedan början av 1995 fungerar dock den 
förre som konsumentvägledare på heltid (Rehnberg 1995). Normalt är  informations- 
och utlåningsdisken bemannad av en bibliotekarie och en kanslist. Utifrån samtal 
med stadsbibliotekets chef (14/6 1994) och egna iakttagelser har jag dock fått 
uppfattningen att ytterligare en person skulle behövas for att klara även pressade 
arbetspass till full belåtenhet. 

Samlingarna består av omkring 70000 volymer (samtal med stadsbibliotekets 
chef 14/6 1994). Omkring 20000 av dem finns i magasin varav 50-60% är 
registrerade i den datoriserade katalogen (samtal med stadsbibliotekets chef 12/ 12 
1994). Sammanlagt var 1 / 12 1994 65595 volymer, där tidsknftsårgångar räknas 
som en volym, inlagda i den datoriserade katalogen, fördelade på kategorierna 
nedan (Btj 2000-statistik : volymer per litteraturkategori l/ 12 1994): 

Tabell 3, Stadsbibliotekets datorregistrerade bestand 

Vid sidan om böcker och tidskrifter utgörs samlingarna av tal- och kassettböcker, 
diaserier, musik-CD och videokassetter. 

Rildhjer för medieurval vid Ulricehamns bibliotek (1982) säger att den mera 
speciella litteraturen och samutnyttjade delar av beståndet, till exempel stora delar 
av referenslitteraturen, placeras i stadsbiblioteket. "Facklitteraturbeståndet skall 
taicka alla ämnesområden och inom respektive område besta av såväl 
grundläggande som mera avancerade verk" (s. 21, men likomedel med mycket snäv 

på speciella utbildningar bör inte köpas in. 

Barn- och ungdom 
Fack 2983 
Skön 11668 
Totalt 14651 

Vuxenavdeining 
Fack 31052 
Skön 17970 
Totalt 49022 

Lokalsamling 
Fack 1739 
Skön 183 
Totalt 1922 

Hela biblioteket 
Fack 35774 
Skön 2982 1 
Totalt 65595 



Filialer. Förutom stadsbiblioteket finns tre filialer och femton utlåningsstationer av 
varierande storlek. Filialbiblioteken är något större enheter som är anslutna till 
stadsbibliotekets datorsystem. De är öppna sex till sju timmar i veckan och 
inköpen till utlåningsstationerna går genom dem. Utlåningsstationernas 
huvudsakliga funktion är just utlåning och de är öppna en till fem timmar i veckan 
(Ulricehamns bibliotek [Filialer och utlilningsstationer 19941). Av 
utlåningsstationerna lyder inte mindre än nio under filialen i Blidsberg. 

Till Gällstads fjlial hör fyra utlåningsstationer och till Hökerums två. Genom att 
utifran avstånd till n h a s t e  bibliotek och väsorbindelser dit föra var och en av 
kommunens församlingar till ett tänkt upptagningsomrade för respektive 
filialsystem, få r  man visserligen resultatet att Blidsberg har flest potentiella 
låntagare, men förhåliandet mellan antalet bibliotek och antalet invånare i de olika 
områdena är inte proportionellt. I blidsbergsområdet 511s i genomsnitt drygt 500 
potentiella låntagare per bibliotek enligt min beräkningsmodell, medan gällstads- 
och hökenimsområdena har omkring 1000 per bibliotek. 

Blidsbergs upptagningsom~de (10 bibliotek, 12 forsadingar): 509 1 invånare 
Gällstads upptagningsområdet (5 bibliotek, 6 församlingar): 4672 invånare 
Hökerums upptagningsområde (3 bibliotek, 8 församlingar): 3425 invånare 

Rest: 153 invånare 
Ulricehamns församling: 9576 i n w e  
Totalt 229 17 kommuninvånare ( s e o r  från Ulricehamn kommunfaMa 1994) 

Orsakerna till detta ska jag inte försöka diskutera här, men en kort bakgrund är 
på sin plats. De tre nuvarande biblioteken med filialstatus ligger i var sin tidigare 
kommun: Blidsberg i Redvägs, Gastad i Åsundens och Hökerum i Hökerums. 
Innan dessa slogs ihop med Ulricehamns kommun behöll man i Redväg alla 
bibliotek (genomgång med stadsbibliotekets chef 7/11 1994). Värt att påpeka är  
också att den ena av den nuvarande kommunens två högstadieskolor ligger i 
Redvägsområdet. 

Vid ombyggnad eftersträvar man nu samutnyttjande av lokaler mellan bibliotek 
och andra institutioner så långt det är möjligt. I samtliga filialområden är sådan 
integrering, vanligtvis med förskola eller grundskola, genomförd, under 
genomförande eller föreslagen för ett eller flera bibliotek (genomgang med 
stadsbibliotekets chef 7/ 1 1 1994). 

Av årsstatistiken över 1993 års utlåning framgår att filialerna och stationerna 
svarar för nästan halften av utlaningen: 

Blidsberg totalt 39624; Gäilstad totalt 352 12; Hökerum totalt 17941 
Filialsystem totalt 92777 varav stationer 56988 och filialer 35789 
Ulricehamns stadsbibliotek 102776 

Totalt registrerades 195553 lån på kommunens bibliotek 1993. 

Skolbibl io  t ekscen t ra l .  Sedan 1987 finns vid stadsbiblioteket en 
skolbibliotekscentral. Skolbibliotekarierna ville förbättra samarbetet med 
folkbibliotekssystemet, och 1986- 1987 pågick en utredning som föreslog två 



halvtidstjänster vid stadsbiblioteket där en bibliotekarie skulle fungera som 
stödperson. På varje skola skulle sedan en lärare ansvara för biblioteket. I 
praktiken ansvarar nu några lärare för flera skolor, men situationen får betraktas 
som bättre jämfört med tidigare då en lärare kunde tilldelas en halv till en timma i 
veckan for att sköta flera skolbibliotek! 

På skolbibliotekscentralen gör en kanslist i ordning böcker som skolorna 
beställer och betalar vilket sker två gånger per år. Kontaktpersonen, 
bibliotekarien, har varje termin möte med skolbibliotekarierna. Man besöker också 
Bibliotekstjänst i Göteborg fir att ta del av bokprat och göra upphandlingar. På 
begäran staller hon aven upp med bokprat. Efter skolornas önskemål sätter man 
vid stadsbiblioteket samman boklådor på olika teman och tar emot studiebesök. 
Eftersom stadsbibliotekets bestånd utnyttjas en hel del av skolan uppstår ett visst 
minn. 

Stadsbibliotekets chef, som samtidigt ä r  kontaktperson, tror att skolelevernas 
användning av stadsbiblioteket ökat de senaste åren (samtal 8/3 1995). Antalet 
böcker som skickas ut till skolorna har också ökat 1989-1993. 1994 märks en 
viss minskning vilken bibliotekschefen anser beror på att hon fått mindre tid över 
för arbete med skolbibliotekscentralen. Ökningen av skolornas 
biblioteksanvändning kan dock delvis bero på en allt större medvetenhet om 
bibliotekets betydelse inom skolan påpekar hon. 

Skolbibliotek.  Eftersom jag i det här arbetet koncentrerat mig på 
biblioteksanvändare vid stadsbiblioteket från och med högstadieåidern och uppåt 
redogör jag här huvudsakligen för förhållanden vid stadens gymnasium och 
högstadieskola. 

Sammanlagt gick 3686 elever i kommunens skolor läsåret 1993-1994. På 
gymnasiet fanns 1089 elever varav 2 10 i komvux. De båda högstadieskolorna hade 
56 1 respektive 298 elever (Ulricehamns kommun. Skolförvaltningen 1994). 
Gymnasiet och övriga skolor i staden samt Atradalsskolan i Timmele (kommunens 
andra högstadieskola) har egna terminaler for sökning i skol- och stadsbibliotekens 
bestånd (Samtal med stadsbibliotekets chef 12/12 1994, Samtal med 
skolbibliotekarien 1/6 1994). I tabellen nedan framgår hur många volymer som 
finns registrerade i den gemensamma Btj 2000-katalogen. Bestånden på låg- och 
meulanstadieskolorna utgörs dock huvudsakligen av barn- och ungdomslitteratur 
(Btj 2000-statistik : volymer per litteraturkategori 1/12 1994). Utlåningen vid 
skolbiblioteken registreras inte av datorsystemet. 

Tabell 4. Det datorregistrerazde kstbndet vid skolbiblioteken i Ulricehamn (Statistik 
jXm1Btj 2000 1/12 6994). 

asiets bibliotekssamlingar omfattar 12- 13000 böcker. På Stenbocksskolans 
bibliotek finns unge* 6000 böcker och på de båda övriga skolbiblioteken i staden 
nagot f h e .  Deras bestand är anpassade till lästräning medan bestånden på 



gymnasiet och högstadiet liknar varandra därigenom att andelen facklitteratur är 
större. Brister existerar vad galler naturvetenskapliga ämnen. Dock finns mycket 
litteratur på institutionerna men är darfor svår att låna. På gymnasiebiblioteket är 
en stor del av den engelskspråkiga facklitteraturen gammal eftersom man där inte 
tillämpar samma sprakinlärningsmetod med läsning av skön- och facklitteratur som 
på Stenbocksskolan. Även på institutionema är en hel del av litteraturen föraldrad. 
Många elever går till stadsbiblioteket vilket de också rekommenderas att göra i 
mån av tid. Böcker kan annars bestallas till skolan därifrån efter att de lokaliserats 
i datorkatalogen. 

Varje höst har skolbibliotekarien användarutbildning i halvklassgrupper med 
ettorna på gymnasiet. Inriktningen är praktisk och omfattar sökmetoder på dator 
samt låneregler och -rutiner. Inga skolor i kommunen har obligatoriska besök på 
stadsbiblioteket längre sedan landsbygdsskolornas resor drogs in. Som redan 
nämnts kan dock klasser besöka stadsbiblioteket ändå, och landsbygdsskolor med 
kortare avstand till filialbibliotek kan utnyttja dessa. 

Gymnasiebiblioteket är obemannat på tisdagar och fredagar vilket medför 
problem med ordnuig, svinn och lånerutiner. Bemanningen vid gymnasiebiblioteket 
(vårterminen 1994) sköts av en kanslist med halvtidstjänst och skolbibliotekarien 
som har 16 timmar per vecka. Genom att ge eleverna tillgång till kopiator i 
biblioteket på Stenbocksskolan hoppas man k U ~ a  minska svinnet där. Även där 
har man en kanslist på halvtid. Dessutom finns en beredskapstjänst som förutom 
biblioteket också omfattar andra uppgifter. Tack vare denna kan biblioteket hallas 
öppet längre. 

Den fackutbildade skolbibliotekarien sköter inköpen till skolbiblioteken. Hon 
menar att inköpsförslag från lärare, framför allt huvudlärare och 
institutionsföreståndare, är önskvärda. Om alla lärare kom med förslag skulle dock 
mängden bli alltför svårhanterlig. Det är främst de lärare som aktivt använder 
biblioteket som står for inköpsförslagen. 

Särskilt svensklärare på praktiska utbildningsprogram utnyttjar biblioteket för 
undenrisningen eftersom eleverna där inte ä r  så motiverade. Fordons- och 
verkstadselever utnyttjar inte biblioteket i någon större utsträckning. Bibliotekarien 
kan heller inte nå alla elever och hon har inte tid för bokprat på gymnasiet. Vissa 
använder bara biblioteket som uppehållsrum. De kan komma att försvinna däriikån 
när gymnasiet genom ombyggnaden fått fler uppehållsrum (samtal med 
skolbibliotekarien 1 /6 1994). 

Konsumentvä~ledning. Av viss betydelse för facklitteraturanvändningen och 
-beståndet är  också det förhallandet att en bibliotekarie fungerar som 
konsumentvägledare. Denne kan konsulteras vid avtalade möten. Dessutom fhns i 
biblioteket en speciell konsumenthylla med litteratur som brutits ut  friin bland 
annat från P- och Q-avdelningarna samt en indexerad artikelsamling, broschyrer 
och utställningsskannar och -bord. 

Utåtriktad verksamhet. Stadsbiblioteket utnyttjar lokala massmedier för att 
informera om sitt bestånd. I närradion sänder man egna recensioner av skön- och 
facklitteratur som personalen läst. Varje %r ger Ulricehamns tidning utrymme A t  
biblioteket att presentera barnlitteratur i samband med barnboksveckan (samtal 
med bibliotekschefen 2/2 1995). 



Andra särskilda barnsatsningar är Barnens första bok som tillsammans med 
biblioteksinformation och boktips delas ut vid hembesök av sköterska från 
baniavårdscentralen samt motsvarande information på barnavårdscentralen. 
Baken kommer tillämpas på begäran (uppgifter från barnbibliotekarien 9/11 
1994). 



För att skapa mig en bild av hur bibliotekssystemet berör manniskor runtom i 
kommunen genomförde jag en förberedande studie av filialer och 
utiårungsstationer. Jag hoppades genom studien f& uppslag till intervjufragor och 
få viss förståelse för den situation som de av stadsbibliotekets besökare som är 
bosatta på landsbygden befinner sig i. Studien gick till på så sätt att jag besökte 
alla filialer och utlåningsstationer, talade med föreståndarna och tittade på 
lokalerna och det bestånd inom ämnesområdena P, Q, S, T, U och V som fanns 
inne. De punkter jag då tog upp var följande: 

Bestånd: hur ser det ut, särskilt med avseende p& P, Q, S, T, U och V 
IrIkÖD och inko~sforslag: lämnas sådana? 
Ö~~ettider/bemanning - räcker de? 
U~~skattningar/beräkninQar av utianiné. flärrlh/bestäiiningar. låntaearantal 
Studerandes biblioteksanvändning: omfattning, karaktär 
Användarg~DDer, klmik- och Ilat~il&l 
Användamtbildning: förekommer det? Hur i SA fall? 
Hänvisning - till / utnvttiande av andra bibliotek hos a n v ä n d m  

På grund av det stora antalet enheter jag besökte och de snäva tidsramar som 
deras öppettider satte nöjde jag mig med att titta på (de böcker som fanns i 
hyllorna och utifrån deras titlar och signa beskriva beståndssammansättningen i 
ett antal övergripande kategorier, till exempel bilar, trädgård, spionage och 
astronomi. Att notera signa ur katalogen skulle ha blivit alltför tidsödande och 
dessutom osäkert eftersom böcker cirkulerar mellan enheterna och 
kortkatalogerna inte uppdateras längre. Genom understrykningar markerade jag 
om någon kategori var särskilt väl representerad i förhållande till det övriga 
beståndet inom respektive huvudavdelning. 

Den som jag ser det allvarligaste nackdelen med detta förfarande är  att bilden 
av beståndssammansättningen kan bli n&got skev eftersom en del av böckerna 
troligen var utlånade under mina besök. Emellertid kompletterar föreståndarnas 
uppgifter som behandlas i avsnittet om användargrupper i viss utsträckning bilden 
av beståndet och dess användning. Beståndets sammansättning tycks inte alltid 
motsvara utlaningen. 

Genom översiktlig granskning av hyllorna och samtal med föreståndarna blev 
mitt huvudintryck av bestånden att skönlitteratur dominerar klart. Detta stöds 
också av beståndsstatistik for häiften av stationerna som jag tagit del av. I flera fall 
utgör skönlitteratur för vuxna mer än häiften av beståndet, barnlitteratur inräknad. 
Av böckerna är endast 10-20% fackiitteratur (Redvägs bibliotek, Beståndsstatistik 
1993). PA nagra av utlåningsstationerna var områdena S och T nästan inte alls 
representerade. De böcker och tidskrifter som fanns under de for undersökningen 
aktuella signa kunde jag i betydande utsträckning föra till följande kategorier: 



P: Böcker om bilar, foto, och hobby (teknisk hobbylitteratur som till exempel 
årsboken Teknik & hobby, for övrigt vanligt förekommande) var lätt urskiljbara på 
alla utom ett par enheter. På bortåt h m e n  av dem var bil- och motorlitteraturen 
representerad med åtskilliga titlar. Teknikens värld fanns också på en stor del av 
stationerna och filialerna. 
Q: Böcker och tidskrifter om mat, jakt/fiske, handarbete, trädgård/blornmor och 
frimärken fanns på de flesta av enheterna, inte sällan i relativt stor omfattning. 
S: Böcker om spioneri är vanligast på hyllorna i den mån krigsväsen är 
representerat. 
T: Litteratur under detta signum var på drygt häiften av enheterna obefintlig. De 
böcker som fanns hade mest spel- och lekkaraktär. På en enhet fanns emellertid 
också lite kurslitteratur. 
U: På de flesta enheterna hittade jag M o r  allt litteratur om djur, växter och olika 
vildmarker eller miljötyper (till exempel savann i Afrika, regnskogar eller fjäll). inte 
minst fågel- och svampböcker tycks vara vanliga. 
V: Här dominerade läkarböcker och handledningar i hemsjukvård. Det f m s  också 
gott om böcker om Mskvård, hälsoväxter och naiingslära. P& många enheter fanns 
en hel del böcker om sex, samlevnad och barnavård. Vid närmare hälften av 
besöken såg jag en eller flera böcker om olika sjukdomar. På flera ställen fanns 
FASS. 
Följande periodikatitlar inom områdena ovan har jag sett på bibiioteken vid mina 
besök: Allt om mat, Allt i hemmet, Antik & auktion, Bilsport, FASS, Hälsa, ICA- 
kuriren, Koll på pengarna?, Miljöaktuellt, Råd & rön, Sköna hem, Ta befälet, 
Teknikens värld, Vagabond, Året runt. Teknikens värld finns på de flesta av 
stationerna. En del prenumerationer har upphört, till exempel på Sköna hem. 

Ytterligare komplettering till bilden av bestånden har jag fått genom att 
undersöka inköpen från sambindningen till filialerna under knappt ett halvt år 
(häftena 1 1-22, sista beställningsdatum 6/5-2 l/ 1 1 1994). Denna period valdes 
dels darför att den fill inom tiden för de övriga undersökningarna, dels darför att 
obruten dokumentation över inköpen gick att studera på stadsbiblioteket från och 
med sambindningshafte 1 1 1994. 

En undersökning med hjälp av den datoriserade katalogen hade varit att 
föredra, men det material som köpts in till biblioteken åren närmast efter 
datoriseringen och de volymer som var utlånade vid tiden för katalogiseringen är 
inte registrerade. En orsak till denna inkonsekvens är att man Cån början inte 
gankt lägga in fiiialbestånden alls (samtal med stadsbibliotekets chef 2/2 1995). 

Skönlitteratur för vuxna och barnlitteratur dominerar helt. AV-medierna är 
huvudsakligen avsedda för barn, men ett fåtai skönlitterära verk för Munia finns 
också bland dem. Q är  den fackavdelning som ä r  störst bAde till antal titlar och 
antal exemplar (12/ 16). Därnäst kommer L (4/8), K (4/7) och P (4/5). Två U-titlar 
och tre V-titlar beställdes. Flest titlar fanns inom hem och hushåll (Qc; 9 st.). 
6vaiga Q-volymer hörde till husdjur (Qd; 2 st.) och triidgård (ge; l st.). 
Byggnadsteknik var största P-avdelningen (Fp; 3 st.). Dessutom beställdes en bok 
o m  papperspyssel (Pi). Till U-avdelningen köpte man en dinosaurietitel (Ud) och en 
bok om svampar (Ufhe). Psykiatri (W: 2 st.) och andrologi/gynekologi (Vg; 1 st.) var 
de åxnnen som V-litteraturen behandlade. S och T köptes inte alls under perioden. 
Inköpen liknar vad gäller facklitteraturens andel av det totala antalet böcker och 



även i stor utsträckning till sammansättningen den bild av beståndet som jag flck 
vid besöken. 

Gallstad I Hökerum 

Facklitt . 
Skönlitt . 
Barnlitt. 
AV-medier 

Totalt 

Antal Andel Antal Andel 
44 17,0% 9 5,596 
87 33,696 63  38,7% 

109 42.1% 87 53.4% 

Totalt I 
Antal 

16 
127 
161 
13 

317 
Tabell 5. Inköp tillfli.alen7.a 6/5-21 /l 1 1994. 

Andel 
5,0% 

40,1% 
50,8% 
4,1% 

100% 

Önskemål från användarna styr enligt de flesta föreståndarna inköpen i viss 
utsträckning. Det är dock filialföreståndarna som sitter med på bokmöten på 
stadsbiblioteket och väljer böcker till filialer och utlAningsstationer från 
sambindningshäften i samråd med bibliotekarierna. Stationsföreståndarna får inga 
sambindningshäften, men på flera ställen kan de välja litteratur för inköp ur 
reakataloger. De flesta av dem säger ocksa att de förmedlar inköpsönskemal från 
låntagarna. 

Nerdragningar av medieanslaget har lett till att cirkulation av böcker mellan 
stationer och filialer fått större betydelse för beståndets fornyelse. Många sätter 
värde p& cirkulationen av detta skäl, men en stationsföreståndare anser att 
rotationen av böcker påverkat medieanslaget negativt. H&- antyds uppenbarligen 
en ond cirkel d& minskade resurser gör rotationen viktig vilket i sin tur får den att 
framstå som ett substitut till bokinköp. Vid de stationer som inte omfattas av 
någon cirkulation beklagar dock föreståndarna att sådan inte finns. 

En något speciell situation råder på de stationer som integrerats med 
skolbibliotek. Där har skolan mer pengar för att köpa litteratur för sina behov, och 
på det ena av de båda integrerade biblioteken ansvarar föreståndaren, som också 
är lärare, för skolans inköp till biblioteket. En av föreståndarna säger att en 
samordning av inköpen för folk- och skolbiblioteksdelama vore önskvärd. 

Det är tydligt att .fi2ialforeståndarna tillämpar någon form av kvalitetsgräns även 
om efterfrågade böcker köps in. En föreståndare säger att hon fkämst köper 
bredare och läffläst litteratur som låntagarna är intresserade av. Det är roligt att ha 
böcker folk vill låna tycker hon, samtidigt som kvalitet givetvis ingår. På 
fackavdelningen kan det röra sig om böcker om husdjur, mat, läkarböcker, 
sjukdomsbeskrivningar och aktuella svampböcker men däremot inte dyr 
speciallitteratur med liten läsekrets såsom databöcker. 

Oppettider och bemanning 

Öppettiderna verkar för stationernas del räcka till. Däremot säger ett par 
föreståndare att en del låntagare har svårt att hinna g& till biblioteket efter arbetet. 



På en station sitter darför föreståndaren över någon halvtimma för deras skull. På 
en annan håiler föreståndaren ibland öppet extra för bland andra sommargäster. 

Kringarbetet vid de små biblioteken tar uppenbarligen ofta mer tid ä n  vad som 
är avsatt. Flera föreståndare jobbar då ideellt med hänvisning till att bibliotekets 
existens är viktigare än lite övertidsersättning. Naturligtvis finns det dock en gräns 
för hur mycket extra tid de kan lägga p& biblioteksarbete. 

En av fi1ialf"oreståndarn.a menar att mer tid for kringarbete behövs. En annan 
säger att biblioteket borde vara öppet varje dag, och att man inte kan jobba hur 
mycket som helst ideellt. Sammanfattningsvis framstår det alltsa som om 
stationernas öppettider räcker till medan åtminstone en av filialerna enligt 
föreståndaren borde vara öppen mer. 

På en station som är flitigt utnyttjad av skolan i närheten vill föreståndaren ha 
mer öppet för eleverna. Hon anser att en planerad integrering med skolan är 
lösningen. Föreståndaren på ett av de redan integrerade biblioteken tycker också 
att arbetstiden för skoldelen eventuellt kunde utökas. En beredskapstjänst 
underlättar ocksa menar föreståndaren. 

-tagare, utlaning, bestäiiningar 

Antalet regelbundna låntagare varierar naturligtvis eftersom vissa stationer ligger 
ute på landsbygden och andra i tätorter. Räkning av lånekort ger inga sakra siffror 
då vissa sällan lånar och andra har gemensamma lånekort, inte minst med 
familjemedlemmar. En del kortinnehavare har dessutom avlidit. Föreståndarnas 
uppskattningar varierade mellan ett tjugotal och ett par hundra. Ett grovt 
medelvärde ligger kring hundra låntagare. Filialerna har omkring ett par hundra 
regelbundna besökare vardera. 

I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 1993 (Ulricehamns 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden 1994 s. 4).konstaterar man att utlåningen på 
stadsbiblioteket ökat med 6% jämfört med 1992. Filialerna och 
utlåningsstationerna uppvisar varierande resultat. Detta har ocksa framkommit 
under mina samtal med föreståndarna. Vid en utlåningsstation med vikande siffror 
menade föreståndaren att utlåningen minskat på grund av nerläggningshot. 
Föreståndaren vid en annan sa att barnen i den närbelägna skolan trots tillgång till 
eget bibiiotek utnyttjade stationen delvis for att hjäipa upp statistiken. De stationer 
som integrerats med skolbibliotek uppvisade stora ökningar i antalet lån. 

Hur utlåningen fördelar sig mellan fack-. skön- och barnlitteratur ger 
statistiken från Redvägs bibliotek exempel p& (Utlaningsstatistik 1993; jfr Bestånd 
ovan). Samtliga tio enheter har registrerat större utlåning av skönlitteratur än av 
facklitteratur. Facklitteraturens andel av vuxenutlåningen varierar f r h  cirka 4- 
40%. I A t t a  fall är fackiitteraturens andel av vuxenutlåningen större än dess andel 
av menbeståndet. Vid hälften av enheterna svarar barniitteraturen för mer än 
halva utlåningen av böcker. I hela kommunen har de flesta stationerna lånat ut 
drygt 2000-4000 medier vardera. Två stationer låg dock klart under 2000 lån 
medan två hade en bra bit över 6000. Facklitteraturen utgör 30-40% av 
vuxenutlåningen på filialerna och utlåningsstationerna med vissa lokala variationer. 
Filialerna svarade för omkring 12000 lån vardera och stadsbiblioteket för drygt 
BOOQ00 Wlriceharnns bibliotek : årsstatistik för 1993). 



Mera föreståndare betonar att det mesta som inte Gnns på stationen/filialen 
går att få genom bestäiining även om det tar tid ibland. De flesta av stationerna 
saknar dessutom telefon vilket många förestandare beklagar. Vissa av 
bestäilningarna via huvudbiblioteket blir fjärrlån. Filialerna utnyttjas också när 
efterfrågade böcker inte Gnns på utlaningsstationerna. En stationsföreståndare 
säger dock att stadsbiblioteket utnyttjas mer än filialen vid bestäiiningar. P& flera 
stationer svarar vuxenstuderande, många gånger vårdpersonal och sjuksköterskor 
under utbildning, och skolelever för många bestähingar. Kursböcker och litteratur 
för uppsatser och specialarbeten tas då hem. En föreståndare med stora privata 
boksamiingar berättar att bon ibland fått bidra med egna böcker till skolbarn när 
bibliotekens resurser inte räckt. Förutom fackböcker beställs också många 
barnböcker säger hon vidare. De föreståndare som bor i staden eller ofta har 
ärende dit passar ibland på att hämta böcker på stadsbiblioteket och förkortar 
därmed väntetiden vid beställningar. I några fall kan efterfrågade böcker till och 
med hämtas hemma hos låntagare som är Grdiga med dem. 

Studerandes bibiioteksanvändning (se även Utnyttjande av. ..) 

Här har jag fFamst intrexmat mig Br i vilken utsträckning studerande, inte minst 
grundskole- och gymnasieelever använder biblioteket samt hur pass självständiga 
de är i litteratur- och ämnesval för specialarbeten och liknande. 

En stationsföreståndare säger att ingen frågar efter litteratur för studier och 
skolarbeten. Även en filialf"orestå.ndare upplever att få studerande kommer till 
biblioteket. Hon utgår ifrån att ortens skola har ett såpass bra bibliotek att inte så 
många behöver gå till filialen. 

självständigheten i ämnesval och litteratursökning är skiftande hos eleverna. 
Vid en station säger foreståndaren att nivån på biblioteksanvadningen varierar 
och att ämnesvalet kan vara både eget och styrt från lärarnas sida. En annan 
stationsföreståndare säger att eleverna alitid har formulerade problem och frågar 
direkt efter vad som Gnns när de kommer. Ftjreståndaren vid en filial upplever 
däremot att skolelever söker sjalva och hittar i biblioteket. En stationsföreståndare 
berättar att skolbarn ofta letar först och fi-agar sedan. På vissa ställen får elever 
tips i skolan om böcker för sitt arbete och frågar efter dem p& biblioteket. Flera 
föreståndare påpekar att eleverna vet vad de vill ha. Ofta rör det sig om 
författarbiografier som behövs för specialarbeten. 

Förutom elever från grundskola och gymnasium använder en del vuxen- och 
högskolestuderande samt studiecjrklar filialer och u t l ~ s s t a t i o n e r .  

AnVandargrupper, teknik- och naturih 

Många av föreståndarna talar om P&ga utlarrwrgssiffros inom P, Q, S, T, U och V. 
Särskilt S och T men ibland även V går ganska dåligt. 

Inom P lånar en del böcker om bilar, motorcyklar och mopeder. Det rör sig 
ofta om män och kanske framför allt pojkar i skulåidern. En och annan 
reparationshandbok har lånats ut, men av föreståndarnas uppgifter att döma är  
det M o r  allt Teknikens värld som är populär. Några säger också att böcker om 



husbygge, snickerier, datorer och hobby lånas av en del. Ett par föreståndare 
vittnar om att det för vissa användare kanske främst är bilderna som är 
intressanta. I andra fall rör det sig om personer som vill ha rad inför dator- eller 
mopedköp. En snickarelev lånade i studiesyfte. Barn lånar också böcker om flyg 
och fartyg, kanske främst för att de är spännande. Teknik och natur intresserar 
särskilt skolpojkar säger en föreståndare. 

Q-avdelningen utnyttjas inte minst av kvinnor och flickor i olika åldrar. De 
lånar kokböcker och litteratur om handarbete och växtskötsel. En föreståndare 
antyder att användningen av matlitteratur har "blädderkaraktar". Litteratur om 
handarbete, slöjd och växter används ibland av deltagare eller lärare i olika kurser. 
Kokböcker går dock inte bra på alla bibliotek. Ett par föreståndare sa att det i så 
fall är kvinnor som står för den utlåning som förekommer. Jag har emellertid 
också fått ett exempel på en tonårspojke som f a a d e  efter böcker för att lära sig 
laga mat. Barn ä r  ofta intresserade av husdjur och flickor lånar särskilt många 
hästböcker. Jakt och fiske är populärt på en del stäilen, f%mst hos män, men en 
föreståndare med relativt stort bestånd men liten utlåning inom området tror att 
traktens många jägare inte anser att de behöver låna böcker om sin sysselsättning. 
Frimärkslitteratur är också populär här och där. Någon säger även att litteratur om 
antikviteter lånas en del. 

Intresset för S och T är tydligen svagt överlag, även om bestäiiningar av sådan 
litteratur har förekommit vid någon station. En föreståndare konstaterade att ingen 
S-bok lånats sedan 1984 vid hennes bibliotek. 

U är ett ämnesområde som tilltalar skolbarn i stor utsträckning. En del 
litteratur används i skolarbetet, men det h s  uppenbarligen också många barn 
med specialintressen, ofta dinosaurier och andra djur, till exempel hajar. Över 
huvud taget tycks böcker om djur, bland annat fåglar, utgöra en stor del av 
utlaningen inom U. Svampböcker lånas ocksa av en del. 

V-avdelningarna utnyttjas för många syften, även om efterfrågan är liten p& 
några bibliotek Vissa låntagare vill uppenbarligen veta något om olika mediciner då 
de använder FASS, andra om sjukdomar och ålderskrämpor. Litteratur om hälso- 
och friskvård samt graviditeter och barn lånas också. Sjuksköterskor under 
utbildning och vårdpersonal lånar i flera fall medicinsk litteratur i utbildningssyfte 
genom filialer och utlåningsstationer. 

för vuxna förekommer knappast vid något av biblioteken. Stationerna är ofta så 
små att besökare kan orientera sig relativt lätt. Däremot bedriver nAgra 
föreståndare bokprat i industrier och foreningar elier for pensionärer. Vid ett par 
enheter får lärare och skolbarn komma och titta på biblioteket efter 
6verenskommelse. Biblioteksundervisning förekommer också i skolorna. Besök på 
folkbiblioteket är  däremot inte alltid obligatoriskt. På några ställen har skolans 
kontakt med biblioteket snarast trappats ner. En föreståndare berättar att 
biblioteksundervisning i folkbiblioteket främst bedrevs när man kämpade a r  att f& 
behålla utlaningsstationen. Biblioteksaspekter som då togs upp var skillnad mellan 
skain- och facklitteratur samt låneruther. Andra exempel på biblioteksundervisning 
E r  skolbarn som nämnts är katalog- och k lass~t ionskunskap.  Föreståndaren 



som gav dem säger dock att alla elever nog inte tagit till sig SA mycket av 
undenrisningen. Förskolor utnyttjar på flera orter biblioteket och visas ibland runt, 
men sagostunder och självständigt lånande dominerar tydligen besöken. 

Utnyttjande av och hänvisningar till andra bibliotek 

Mitt fokus i den här Mgan utvecklades nAgot under studiens gång, f& att fkämst 
ha varit inriktat på om föreståndarna hanvisar besökare till andra bibliotek tiil att 
också omfatta i viken utsträckning föreståndarna uppfattar att deras biblioteks 
potentiella användare även utnyttjar andra bibliotek. Jag har i viss utsträckning 
fått den senare delen av fragan besvarad under andra punkter, till exempel 
avsnittet om studerandes biblioteksanvändning, och jag hoppas att jag ändå 
lyckats fånga upp de olika mönster av biblioteksutnyttjande som förekommer i 
kommunen. Det viktigaste i den här delen av undersökningen har varit att dels få 
en överblick över hela bibliotekssystemet i Ulricehamns kommun, dels, som en 
förberedelse till användarintervjuerna, få ett begrepp om viken bakgrund vad 
gäller biblioteksanvändning som besökare vid stadsbiblioteket kan ha. 

Ett par föreståndare menar att den egna fiiiaien eller utlåningsstationen känns 
trygg för användarna och dMor börjar de leta där när de viii ha något. Enligt en 
föreståndare är ortens bibliotek vanligtvis första och sista instans för låntagarna. 
Hon betonar att alla förfrågningar ska kunna lösas utan att låntagaren behöver 
resa. En föreståndare anser däremot att hänvisning till stadsbiblioteket ä r  
motiverad om låntagaren kan få sin bok snabbare. En annan drar sig för att 
hänvisa andra än mycket vana besökare till stadsbiblioteket. Någon talar också om 
att klassifikationskoder skrämmer. Ibland hänvisas låntagare till staden om det 
inte gått att belägga en bok-p& det egna biblioteket. Mhga föreståndare påpekar 
emellertid att det mesta går att bestäila, men ibland är belagda böcker utlånade 
eller finns inte ens på huvudbiblioteket 

Högstadie- och gymnasieelever utnyttjar huvudbiblioteket i större utsträckning 
än andra grupper. Dels går de i skolan i Ulricehamn och har Rara till biblioteket 
dar, dels kan de få bättre vägledning där menar en stationsföreståndare. 
Dessutom är beståndet av inte minst facklitteratur naturligtvis större på 
huvudbiblioteket. Dock har en del låntagare vid en fillal blivit förvånade över att 
det fanns mer fackiitterak på hemorten ä n  de väntat sig. 

Personer som arbetar i Ulricehamn eller Borås är slutligen en annan grupp 
som ofta föredrar stadsbiblioteken där M o r  hemortens bibliotek. Svårigheter att 
halla reda på fillalers och utlaningsstationers begränsade öppettider är en orsak. 
Troligen lockar också de större bestanden och nya medietyper, tiil exempel musik- 
CD, samt möjligheten att slippa bestäila i vissa fall. Några människor som bor i en 
stations upptagningsområde besöker även filial och huvudbibliotek. Det kan dock 
hända att människor som har ärende i staden inte besöker huvudbiblioteket med 
hänvisning till att "det blir inte av" enligt en stationsföreståndare. 



Samrnanhttning och slutsatser for den fortsatta undersögningen 

Här nedan behandlar jag punkterna i något annorlunda ordning eftersom jag vill 
göra några jämförelser, till exempel mellan bestånd och användarkategorier. 

När det gäller utlåning och bestånd fördelat på olika ämneskategorier har jag 
inga siffror att redovisa, men en jämförelse med ett tidigare arbete (Kolehmainen 
1990) kan belysa relationerna mellan de båda. Vad jag kan bedöma utifrån 
observationerna och samtalen med föreståndarna överensstämmer Kolehmainens 
resultat i stora drag med förhållandena vid filialerna och utlåningsstationerna i 
Ulricehamns kommun. 

Kolehmainen genomförde sin undersökning i Vällingby. Hon upptäckte att 
humaniora svarade för cirka 70% av utlåningen av facklitteratur under de dagar i 
november 1989 som hon studerade (s. 6). Som jag tidigare nämnt uppvisar också 
många av filialerna och stationerna låga u t l ~ s s i f f r o r  inom ämnena P, Q, S, T, U 
och V. 

Kolehmainen konstaterar vidare för de enskilda avdelningarna att 
transportmedel och kommunikationer (Pr) svarade för nära 30% av bAde utlåningen 
och beståndet inom avdelning P (s. 16). Även här finner jag tydliga paralleller till 
min undersökning där ju billitteraturen förekom ganska rikligt och även utnyttjades 
en hel del. 

Inom Q är hem och hushåll (Qc) störst bade till utlaning och bestånd i 
Kolehmainens undersökning (s. 15), och också här ser jag ett motsvarande 
mönster p& filialerna och utlåningsstationerna om än  med något undantag. 
Anmärkningsvärt stor utlåning i forhåiiande Iiil beståndet noterar Kolehmainen for 
lantbruk (Qd) vari husdjur ingår. Inte heller här ser jag någon avgörande skillnad 
gentemot förhåilandena på de mindre biblioteken i Ulricehamns kommun. 

S hade i Väliingby nAgot större andel av utlåningen ä n  beståndet, medan T 
hade mindre (s. 13). Hur förhållandet ser ut p& filialerna och stationerna i 
Ulricehamn är naturligtvis nästan omöjligt att säga utifrån det material jag samlat 
in, men det går i alla fall att konstatera att avdeiningarna S och T har mycket liten 
andel av utlåning och bestånd i bada kommunerna. 

Inom avdelning U fann Kolehmainen att större delen av lånen gjordes från 
zoologi (Ug). Zoologiavdelningens andel av det totala naturvetenskapliga beståndet 
var också stor, men inte i närheten av motsvarande andel av utlåningen (s. 15). 

I Väilingby var gynekologins och andrologins (Vg) andel av utlåningen flera 
gånger större än dess andel av beståndet inom V (s. 16). Att litteratur från 
avdelningen Vg lånas' fi-amgår också i min studie, och på flera bibliotek är dess 
andel av V-beståndet stor. Jag vågar dock inte dra några slutsatser om utlåningen 
är lika omfattande som i Väiiingby. 

Min slutsats av den här lilla jamforelsen blir att även om det inte går att göra 
några långtgående generaliseringar vare sig utifrån Kolehrnainens undersökning 
eller mina besök p& filialerna och utianingsstationerna, MS det tydligen ett antal 
ärmesområden som är  speciellt attraktiva för låntagarna. Bland dessa marks hem 
och hushåll, husdjur, motorfordon och vilda djur. De här ämnesområdena är också 
ganska rikligt representerade i bestånden. Att ett huvudbibliotek i en 
storstadsförort som Vällingby till bestånd och utlåning påminner om filialer och 
utlåningsstationer i en jordbruks- och småindustribygd gör det särskilt intressant 
att se vilka användarkategorier som genom intervjuerna går att urskilja vid 



huvudbiblioteket i Ulricehamn. En grov generaiisering ger vid handen att dessa 
inte avviker nämnvärt från dem som antyds pA landsbygden i min förstudie. Svaret 
på en av frågestäJlningarna skulle i så fal bli att huvudbiblioteket främst skiljer sig 
kvantitativt från omgivande mindre bibliotek. Jag återkommer till detta i samband 
med användarstudien och fortsätter närmast med ett försök att vaska fram nagra 
användarkategorier på biblioteken u W o r  Ulricehamns centralort. 

Lena Skoglunds uppdelning av användarna (1987 s. 43) finner jag delvis 
tillämpbar på de låntagargrupper som biblioteksföreståndarna beskrivit för mig. De 
närbesläktade grupperna populämetenskap och hobby representeras kanske 
främst av dem som l b a r  inom P, Q och U. Bil- och mopedintresserade, 
handarbets- och slöjdfolk samt djurintresserade barn passar in här. Exempel på 
Skoglunds kategori Fixa det själv - med en bok finns också i fonn av husbyggare 
och personer som vill reparera sin bil. Att även kategorin Vad är det i min 
medicin? kan tillämpas på vissa användare antyds av att FASS utnyttjas. Fler 
grupper än denna ä r  dock tänkbara och de skulle kunna benämnas Hur yttrar sig 
min krämpa?, Hur sköter jag mina barn? och Hur håiier jag mig frisk?. Dessutom 
kan flera V-låntagare föras till studerandegrupperna studenter och 
vuxenstuderande samt kategorin för arbetet-yrket. Den sistnämnda gruppen 
verkar annars ha ganska få medlemmar (jfr Skoglund 1987 s. 82). 

De indikationer jag fått från flera föreståndare p& att användarna utnyttjar flera 
bibliotek eller ett annat ä n  det som ligger närmast, tiil exempel huvudbiblioteket 
eller Borås stadsbibliotek, gör det motiverat att i användarundersökningen försöka 
utröna skalen till att låntagare besöker bibliotek på annan ort än hemorten. Jag vill 
också göra ett forsök att upptäcka olika tänkbara mönster och riktningar av sådan 
användning, till exempel filial-stadsbibliotek-länsbibliotek eller utlåningsstation- 
filial-stadsbibliotek. 

Uppgifterna i avsnitten om öppettider och utlaning ovan tyder på att för 
yrkesarbetande olämpliga öppettider och långsamma beställningar leder till besök 
på huvudbiblioteket. Intervjuerna kanske kan belysa även detta. Eventuellt kan 
ocksa intervjumateriaiet visa om personer från orter med liten utlåning pA det 
lokala biblioteket i stäilet föredrar huvudbiblioteket. 

Den kärvare kommunala ekonomin har som synes påverkat inte minst inköpen 
till filialer och utlåningsstationer. Cirkulation har blivit viktig för att förnya 
bestånden. Samtidigt saknas i stor utsträckning mer speciell fackiitteratur. Med 
denna bakgrund anser jag att det är intressant att försöka ta reda på något om 
användarnas åsikter om resursfördelningen mellan filialer och huvudbibliotek. 
Kanske skulle vissa av dem som åker in tiil huvudbiblioteket hellre se att fler 
fackböcker placerades pA malerna och eventuellt utlåningsstationerna? 

Både de uppgifter jag fått under mina besök på biblioteken i kommunen och 
Lena Skoglunds erfarenheter tyder på att studerande är en stor användargrupp vid 
stadsbiblioteket. Med bakgrund av detta har jag försökt att för intervjuerna med 
användare fånga in besökare pA stadsbiblioteket Can och med högstadieåidrama. 
Eftersom studerande normalt har tillgång till skolbibliotek och flera av de 
högstadie- och gymnasieelever som finns i Ulricehamn förmodligen också har 
kommit i kontakt med filialer eller utlåningsstationer är det intressant att genom 
intervjuerna skapa en bild av i vilken utsträckning de använder stadsbiblioteket 
och vad de tycker om det. Ett speciellt avsnitt i intervjuhandledningen ägnas åt 
användarnas synpunkter p& stadsbiblioteket. 



Förhållandet att användarutbildning inte förekommer i någon större omfattning 
p& de mindre biblioteken ger hos mig upphov tiU en fråga om det går att se något 
samband mellan olika nivåer av bibliotekskunnande och var respektive varför man 
söker teknisk och naturvetenskaplig information. Denna kan ges ett svar genom 
att jag inkluderar en Mga om användarutbildning i intervjuhandledningen. 



I det här kapitlet analyserar jag de användarintervjuer som jag genomförde på 
stadsbiblioteket i Ulricehamn. De nummer och beteckningar som jag försett 
intervjuerna respektive intervjupersonerna med hänvisar till anteckningar som av 
anonymitetsskäl inte finns med i uppsatsen. Uppgifterna i tabell 1 är inte 
sorterade efter intervjupersonernas beteckningar. 

Intervjuerna genomfordes under perioden 15/ 1 1- 12/ 12 1994 och varade cirka 
femton minuter till en dryg timma. De omfattade sammanlagt 24 personer. 
Dessutom bidrog ytteriigare en person (intervju 17K) med synpunkter under några 
av diskussionsfrågorna. Intervjupersonerna fångades upp huvudsakligen efter att 
de fått hjälp med någon Mga de ställt till bibliotekspersonalen. Endast fi-ågor som 
kunde hänföras till något av ämnesområdena P, Q, S, T, U eiler V beaktades. I 
några fall tdlkågades personer som på egen hand letat vid hyllan och/eller lånat 
litteratur inom dessa områden, foreträdesvis sådana som sällan drog till sig fiagor 
vid informationsdisken. En särstäUning intar dock medicinavdelningen vilken ägnas 
speciell uppmärksamhet i nästa kapitel. Ett fåtal personer har jag valt bort trots att 
de var relevanta för undersökningen. Detta har skett då de ställt frågor som varit 
identiska med tidigare intervjupersoners eller då jag redan varit upptagen av en 
annan intervjuperson. 

Någon statistik över bortfall har jag inte fört, dels på grund av 
undersökningens kvalitativa imikhing, dels på grund av att jag av praktiska skal 
inte kunnat uppfatta alla Mgor eller se vad varje besökare lånar och letar efter. 
Personalen ansåg sig heller inte kunna informera mig om varje lämplig 
intervjuperson utifran lånade titlar. 

Däremot har bibliotekspersonalen varit till stor hjälp då det gällt att värva 
intervjupersoner pA basis av de fragor som ställts vid disken. Forutom de 
sammanlagt 25 biblioteksbesökare som jag samtalade med tilfiågades ytterligare 
ungefär lika många. De tackade i de flesta fall nej till att delta i undersökningen 
med hanvisning till att de hade ont om tid och inte kunde bestamma något senare 
intervjuUalle. Några uppgav också, även sedan de fått veta att också mindre 
"avancerade" frågor och infonnationssökningar var intressanta for undersökningen, 
att de inte kunde bidra med något av värde. 

I citaten nedan markeras längre utelämnade delar med tre punkter föregångna 
och följda av mellanslag ( . . . ) . Det rör sig i sadana fall bland annat om påbö jade 
satser som den intervjuade själv formulerat på ett bättre sätt. I några fall har jag 
också si.nikit hela meningar inne i citat när jag inte funnit dem relevanta för det 
som jag önskar belysa med citatet. Enstaka ord som ofta upprepas i vissa 
intervjuer och därför kan verka störande, till exempel då och liksom, har jag 
utelämnat utan att markera det. 

Termen "studerande" använder jag om personer som vid intervjutillfället 
genomgår någon form av institutionaliserad &er forneil utbildning. Då jag särskilt 
vill framhäva att en person läser på h6gskola eller universitet använder jag termen 
student. 

I den mån jag funnit nagra av de nedan beskrivna användarmönstren och 
åsikterna särskilt framträdande hos någon av de utifrån besöksändamål 
konstruerade grupperna hobby, nytta, arbete, nyfikenhet, självstudier och studier 



(se avsnittet Ändamål och besöksutbyte nedan), påtalar jag detta. Grupperna 
innehåiler biblioteksanvändare med foljande ändamål: 

Hobbv: personer som söker information for att utveckla fritidsintresse 
Nytta:  personer som söker information av ekonomiska och praktiska skal, till 
exempel för att kunna reparera någonting eller valja en bra vara 
Arbete: personer som söker information för att förbättra sin yrkesutövning eller 
lösa en speciell arbetsuppgift 
Nvfikenhet: vetgiriga personer som söker information för att f% fakta som inte 
nödvändigtvis faller inom ett intresseområde eller behövs för arbetet eller annat 
Siälvstudier: informationskrävande studier som människor bedriver på egen hand 
utanfor skolor och andra institutioner 
Studier: formeli infonnationskrävande utbildning i anslutning till skola eller annan 
institution 

Det här kapitlet är indelat i avsnitt som anknyter till frågorna jag ställde till 
användare på stadsbiblioteket (se bilaga). Avsnitten är följande: 

Närhet till bibliotek. Utnvttiande av bibliotek redogör för var de intervjuade bor i 
förhållande till olika bibliotekstyper och vilka av dessa som används. 
Sökväaar syftar dels på var intervjupersonerna började söka den information de 
kom till stadsbiblioteket för att få, dels på om och var de kommer att söka vidare. 
Fiärrlåneanvändning behandlar erfarenheter av fjärrlån och sätt att utnyttja detta. 
Bibliotekskunska~ avser de intervjuades kunskaper om bibliotekets uppbyggnad 
och resurser samt hur och var de fått dessa. 
Ändamål och besöksutbvte redovisar intervjupersonernas syften och 
tilifi-edsställelse med bibiioteksbesöket. 
Resursfördelniné - inom folkbibliotekssvstemet. Fiärrlån behandlar Asikter om de 
små bibliotekens förhållande till stadsbiblioteket och stadsbibliotekets förhållande 
till länsbiblioteket och andra bibliotek som levererar fjärrlån. 
Medier avser dito av olika typer och synpunkter p% deras användbarhet p% 
folkbibliotek. 
Beståndssatsningar inom olika ämnen syftar på uppfattningar av eventuellt 
försurnade elier överrepresenterade ämnesområden och litteraturtyper. 
Om folkbibliotek inte fanns ä r  ett försök att få de interyjuade att berätta om 
alternativa informationskanaler och i vilken utsträckning dessa kan ersätta 
folkbibliotek. 

Nguhet till bibliotek. Utnyttjande av bibliotek (Frågorna I. 1 och 1.4) 

De intervjuades uppgifter under denna rubrik fann jag lämpiigast att beskriva 
utifr611 deras närhet till biblioteket utifrån bostads-, arbets- och studieort. Jag har 
nh-digen, vilket förhoppningsvis framgår nedan, i intervjuerna funnit att stora 
bibliotek har större dragningskraft tira sm%, och större bibliotek (typ stadsbibliotek) 
ma bostaden, arbetsplatsen eller skolan, föredras M o r  likvärdiga (eller rentav 
nQot bättre) biblioteket på annan ort. 



Hälften av de W å g a d e  bor i staden Ulricehamn och använder såiunda det 
folkbibliotek som ligger närmast bostaden. En av dessa palpekar dock att han 
säilan besöker bibliotek eftersom han har bekanta i bokhandelsvärlden och köper 
de flesta av sina böcker hos dem (intervju 16). Några av de i Ulricehamn bosatta 
arbetar i Borås och har därigenom möjlighet att besöka stadsbiblioteket där vilket 
ibland sker även om en av de svarande säger att han säilan varit där (intervju 18). 
De intervjuade ulricehamnare som har tillgång .till skolbibliotek på högstadiet eller 
gymnasiet använder dessa i varierande utsträckning. En av dem besöker till och 
med gymnasiebiblioteket ibland trots att hon gått ur  gymnasiet: "Jag brukar 
använda skolbiblioteket en del aven om jag inte går där nu, men jag har studerat i 
tre å r  så då brukar jag gå upp dit och kolla om det är något jag vet att de inte har 
här nere [på stadsbiblioteket]." (intervju 14). 

Även om stadsbiblioteket inte alltid har allt det som söks, verkar de flesta av 
de studerande stadsborna (och i staden Ulricehamn studerande över huvud taget) 
föredra detta framför skolbiblioteket. Det som lockar är tydligen det stora 
litteraturbeståndet. En gymnasieelev uppger till exempel att han antar att 
stadsbiblioteket har bättre bredd jamfört med mindre bibliotek såsom skolornas 
(intervju 19), och en högstadieelev anser att skolbibiioteket är for litet och påpekar 
att resurserna är  utspridda på fjn-a skolbibliotek i staden (intervju 1). 

En ung man som bor i Ulricehamn besöker också universitetsbiblioteket i 
Göteborg eftersom han studerar på universitetet där och behöver speciellt material 
till en uppsats. Han anvbder även stadsbiblioteket i Göteborg men däremot inte 
motsvarande i Borås (intervju 20) trots att det ligger betydligt närmare hemmet 
(knappt fyra mil mot drygt tio) och liksom Göteborgs stadsbibliotek fungerar som 
länsbibliotek och dänned har betydligt större resurser än Ulricehamns bibliotek. 
På hans institution finns ett litet bibliotek som han använt for ett tidigare mindre 
arbete, men %r den pågående uppsatsen räknar han inte med att hitta något där 
eftersom hans handledare, som känner samlingarna val, inte tipsat honom om 
något där. 

En högskolesltirderande säger rakt ut att hans skolbibliotek är det "sämsta som 
Ws"  (intervju 5) och syftar då på beståndet som är litet. Han utnyttjar det mest 
för att kopiera gamla tentor och specialarbeten. Kursböcker är vanligtvis svåra att 
få tag på där. Personalen får däremot beröm av honom, och möjligheterna att 
belägga litteratur är också goda tack vare databaser. 

Tv2i av de intervjuade är bosatta utanför Ulricehamns kommun. En av dem 
kommer dock därifi-ån och använder också stadsbiblioteket på den nuvarande 
hemgaaten/studieorten (intervju 5). Förutom denne intervjuades en person som är 
bosatt i en grannkommun. Hon arbetar i Ulricehamn och har besökt 
stadsbiblioteken bAde där och i hemkommunen (intervju 7). 

Flera personer har också besökt eller besöker folkbibliotek på andra orter än 
den de är bosatta, studerar eller arbetar på. Flera av dem namner Borås 
stadsbibliotek. Facklitteraturbeståndet där verkar locka åtminstone en man som 
säger att han använder Borås stadsbibliotek periodvis huvudsakligen för 
facklitteratur (intervju 12). En ung man beställde vid ett besök på ett annat 
stadsbibliotek böcker med lokal anknytning som han behövde för ett specialarbete. 
Han utgick d& ican att biblioteket borde ha böckerna eftersom de behandlade 
företeelser i den närmare omgivningen (intervju 9). Ibland är det uppenbarligen 
tillfälligheter eller nyfikenhet som helt eller delvis ligger bakom besök på ett 



främmande bibliotek. En ung man besökte till exempel biblioteket i Växjö utan 
bestämt mål i samband med att han hälsade på en bekant i staden (intervju 5), och 
en annan man säger att han gick på Borås stadsbibliotek för att se hur det såg ut 
(intervju 2 1). 

Tio av de intervjuade besökarna på stadsbiblioteket bor utanfor huvudorten i 
Ulricehamns kommun. Majoriteten av dem besöker säilan eller aldrig det 
foikbibliotek som ligger närmast bostaden, det vill siiga filial eller utlåningsstation. 
Några av dem hänvisar till att det lokala biblioteket är för litet och sällan har någon 
intressant litteratur. En man med en teknikhistoriskt inriktad hobby säger om sitt 
närmaste bibliotek att "det är ju ett landsbygdsbibliotek ... det är för litet för att 
täcka in mina behov" (intervju 6). 

I flera fall känner man inte tiil att det h s  ett litet bibliotek nära hemmet. 
Några utgår ican att det är  nerlagt. "Finns den kvaf?" undrar en utflyttad ung man 
om utlåningsstationen på sin gamla hemort (intervju 5). !'Men om man ska göra 
något och ska ända in tiil staden kan man också gå till biblioteket" säger en annan 
ung man som inte räknat med att utlåningsstationen närmast hemmet skuile finnas 
kvar (intervju 13M). En man som arbetspendlar och därför har möjlighet att 
passera Ulricehamn ofta tycker också att det är lättare att gå till stadsbiblioteket 
än beställa fran Iilialen vid hemorten (intervju 6). 

Ett par exempel på hur småbiblioteken används finns dock i intervjumaterialet. 
I sitt arbete med barn besöker en man utlåningsstationen på hemorten. För privat 
bruk verkar han emellertid inte räkna med denna: "Det h s  ett referensbibliotek, 
heter det väl, ett sådant här bibliotek. Jag bor utanfor staden, men annars är det 
väl det här, det här är det närmaste, riktiga biblioteket om man säger så." (intervju 
17) Han tror dock att det yrkesmiissiga utnyttjandet av utlåningsstationen ökar när 
den placeras i skolan. Liknande tankegangar finns för övrigt hos 
biblioteksföreståndaren på orten (se kapitel 5). En annan man säger så här om en 
utlåningsstation och hur han och hustrun utnyttjar den: "Det finns väidigt lite 
facklitteratur på det där biblioteket. Det h s  en del skönlitteratur och vi lånar en 
del skönlitteratur men när det gäller facklitteratur så  tittar jag här [på 
stadsbiblioteket]." (intervju 1 IM) 

Mannen och hans hustru är för övrigt vana och flitiga biblioteksbesökare 
eftersom den förres arbete fört dem tiil andra länder med avancerad industri och 
informationsteknologi där man utnyttjat både företagsbibliotek, 
universitetsbibliotek och folkbibliotek/public libraries. Ett par av de övriga 
intervjuade uppger att det på den egna arbetsplatsen eller andra företag de 
kommer i kontakt med h s  företagsbibliotek, men inte alla säger sig vara flitiga 
användare av dessa resurser. En man som är ute på vissa företag på uppdrag i sitt 
arbete konstaterar att "jag ser ju att de större företagen, h g a  utav dem har ett 
litet bibliotek både vad1 gäller video och böcker. Det h s  ju möjlighet att låna där 
men det har jag inte gjort. Det lär inte dyka upp mina intressen där heller. Det är 
mer skön- och skräplitteratur som &IIIS ute p& företagen." (intervju 6). 



Dema rubrik motsvarar främst fragorna 1.2 och 1.3 och syftar på var man börjat 
söka det man kom till stadsbiblioteket för att skaffa samt om och i så fall var man 
kommer att söka vidare. 

De flesta har börjat sin sökning p& Ulricehamns stadsbibliotek. I några fall har 
detta föregåtts av någon form av tips, ett "passivt" mottagande av information om 
till exempel en bok. En kvinna berättar att hon fick reda p5 en boks existens 
genom ett TV-program (intervju 13K), en annan att hon sett en bok i bokhandeln 
och ville låna den i stället eftersom det blir biiligare (intervju 3), en man att han 
sett boken han frågat efter hos sin syster (intervju 16). 

Några kommer med andra förklaringar till varför de först sökte sig till 
stadsbiblioteket. En ung man hade långt tidigare lånat boken han sökte på sitt 
skolbibliotek och visste därigenom att den fanns samt utgick ifrån att 
stadsbiblioteket hade boken när den ingick i skolbibliotekets samiingar (intervju 9). 
En annan säger att "det var bara en slumpmässig tanke som slog mig att jag kunde 
ju försöka pA biblioteket då i första hand far att, jag menar det är ju sAdär allmänt 
liksom, det är ju dit man då söker sig innan man vill specificera sig och ringa ett 
samtal för att ta reda på någonting. .." (intervju 19). Tips f& en person väckte en 
mans intresse att söka information som kan vara till nytta inom hans arbetsområde 
(intervju 8). 

En tredjedel hade letat innan de kom till stadsbiblioteket. Majoriteten av dem 
började på sina skol- elier universitetsbibliotek. Anmärkningsvärt är att alla som 
sökte material för institutionaliserade studier hade letat någon annanstans innan 
de gick till Ulricehamns stadsbibliotek. Terminalen på gyrnnasiebiblioteket 
utnyttjades av en ung man för att lokalisera böcker och ledde honom på så vis till 
stadsbiblioteket (intervju 2). Ett par andra ynglingar var däremot osäkra på om 
gymnasiets biblioteksdator är uppkopplad till stadsbibliotekets katalog (intervju 
4a/b). 

Av filialstudien framgick att vissa människor besöker de små biblioteken på 
hemorten i hopp om att efterfrågade böcker inte ska vara utlånade där. Följande 
exempel kan ses som en motsvarighet på stadsbiblioteksnivå. En 
högskolestuderande letade först på stadsbiblioteket på studieorten och fick veta att 
boken han sökte var utlånad där. Efter att ha frågat på biblioteket i sin gamla 
hemkommun Ulricehamn, som för övrigt inte hade boken, bestäilde han SA fjärrlån 
till stadsbiblioteket på studieorten (intervju 5). 

Det gamla uttrycket att man inte ska lägga d a  ägg i samma korg stämmer på 
en tjänsteman som sökte information om ett EU-direktiv. Innan han vände sig till 
stadsbiblioteket bestäilde han, i hopp om att bland annat fA litteraturhänvisningar, 
material fi-2~1 ett verk och ett departement. Genom att tidigt vända sig till flera 
informationskauor försökte han få napp snabbare än om han bara väntat på svar 
fr311 en källa innan han gatt vidare till nästa (intervju 8). 

Drygt h a e n  av intervjupersonerna uppgav att de skulle eller kunde tanka sig 
att söka vidare efter den information de kommit tiil Ulricehamns stadsbibliotek för 
att fA. Flera av dem nämnde Borås stadsbibliotek som nästa instans. Dessutom 
nämns ytterligare ett par stadsbibliotek. Några räknade också med universitets- 
respektive högskolebibliotek i sitt fortsatta letande. Ett par intervjuade säger att de 
kommer att fortsätta leta på Ulricehamns stadsbibliotek eller beställa fjärrlån 



genom det. En kvinna som söker information för hobbyändamål kan tänka sig att 
köpa en bok men vill inte åka till ett annat bibliotek eftersom det är för långt 
(intemju 3). Här var det uppenbarligen viss okunskap om bibliotekets möjligheter 
som e r s t  ledde in hennes tankar på köp av bok eftersom det visade sig att hon 
inte kände till att man kan beställa fjärrlån. Detta är värt att återkomma till senare 
både vad gäller utnyttjandet av fjärrlån och bibliotekets resurser i allmänhet. 

Ytterligare en person, en ung man som behöver litteratur till ett skolarbete, 
överväger att köpa böcker. Genom att ämnet han valt är ett fritidsintresse vet han 
att bokhandeln har engelska böcker inom området (intervju 1). Han sätter ocksa 
viss tilltro till hemmets och bekantas sardingar. Ytterligare ett par intervjupersoner 
räknar med bekanta. En av dem överväger att i stället för att vänta på fjärrlån 
kopiera en kursbok för att få den i tid och till lågt pris (intervju 5). Några är 
observanta på intressant information i tidningar och tidskrifter och en kvinna 
hoppas mycket pA föreningar där människor som är intresserade av ämnet hon 
söker böcker inom kan ge upplysningar om aktuell litteratur som biblioteket 
saknar (intervju 15). En ung man tror också att SO-institutionen på hans skola kan 
ha viss litteratur som han behöver (intervju 1). 

Bortåt hälften av de intervjuade hade utnyttjat fjärrlån någon gång. De flesta visste 
tydligen också att möjligheten finns, även om ett par inte kände till termen (intervju 
1 lM, 12). Båda dessa har jag fört till den nedan beskrivna gruppen som söker 
information för arbetet. Eftersom flera personer i denna grupp också kan sägas 
bedriva självstudier är det i dessa båda grupper som fjärrlåneanvändningen är 
särskilt framträdande. 

Tilltron till fjärrlån varierar nAgot, uppenbarligen beroende pA tidigare 
erfarenheter. En ung man som beställt fjärrlån för första gången säger att han "vill 
kolla hur det fungerar eller om det fungerar" (intervju 5). En annan med 
erfarenheter av fjärrlån tycker att det "är ju bra, d& kan man få tag p& rätt 
mycket." (intervju 17). Ytterligare en ung man som inte beställt böcker utifrån 
tidigare och tydligen upplever att han uttömt stadsbibliotekets möjligheter ser det 
som en möjlighet i den fortsatta jakten på litteratur (intervju 20). 

De som inte fjärrlånat böcker hänvisar till att de inte behövt eller inte visste att 
det gick. Som jag nämnt ovan finns det de som inte letar vidare i det nationella 
bibliotekssystemet när boken som söks inte fuins på det egna biblioteket. Kvinnan 
ffraga yttrade att "Det kan vara bra" när hon fick reda på att fjärrlån gick att f& 
(intemju 3). En intervjuperson anser sig heller inte vara hjälpt av fjärrlån i sitt fall 
eftersom hon söker en bok i ett visst ämne att ge bort som julklapp (intervju 15). 

BAde olika medier och olika ämnen har varit föremål för beställning hos dem 
som utnyttjat fjärrlånemöjligheten i större eller mindre utsträckning. Syflena 
varierar också, även hos samma person. En ung man berättar till exempel att han 
b e s U t  artiklar om företeelser "som jag tycker om och varit intresserad av att veta 
allmänt om" samt till ett skolarbete (intervju 19). Annars är det vanligt att man 
fjärrlånar böcker inom skönlitteratur och vitt skilda ämnen såsom konst, data, 
hundar, beteendefilosofi och järnvägar. Vid ett tillfäile medförde också ett redan 



levererat fjärrlån att en bok köptes in eftersom man på stadsbiblioteket upptäckte 
att det fanns ett stort behov av den berättar en man (intervju 1 IM). 

Bibiiotekskunskap (kaga 1.6) 

Besök på stadsbiblioteket är som tidigare nämnts inte obligatoriska för skolorna i 
Ulricehamn. I den mån de intervjuade kunnat dra sig tiU rninnes har de fått berätta 
lite om eventuell undervisning om biblioteksanvändning som de fått. Ibland har de 
också spontant kommit in på sökmetoder och egen och andras förmåga att hitta i 
biblioteket. 

Många minns inte om de fått någon undervisning i biblioteksanvändning. Dock 
har några tydligen inte fått någon biblioteksutbiidning alls i skolan. Detta galler 
vissa av de lite äldre intervjupersonerna och ett par av utländsk härkomst. Alia har 
inte heller lagt på minnet vad de fick lära sig i biblioteksunde~sningen. "Jag 
kommer inte ihåg SA mycket av den om jag ska vara ärlig" säger till exempel en 
man (intervju 12). Flera personer erkänner också att de nog inte känner till alla 
möjligheter som biblioteket erbjuder. En lärarinna säger följande: 'trag har gått och 
varit väldigt mycket på bibliotek så jag är van att utnyttja bibliotek även om jag inte 
vet allt, jag vet att biblioteket kan användas tiil mycket, mycket mer." (intervju 7) 
En ung man betraktar sig tiil och med som en "dåiig" bibliotekskund när det gäller 
att leta böcker trots att han anser sig hjälpt av skolans biblioteksundervisning 
(intervju 20), och en annan menar att den utbildning han går inte innebär att han 
behöver skaffa sig så mycket information (intenju 19). 

De flesta har fått sin biblioteksutbildning genom grundskolan eller gymnasiet 
eller motsvarande (såsom realskola). Ofta berättar de om hur de fått leta i 
kortkataloger på författare, titel och ämne och även lärt sig att skilja p& fack- och 
skönlitteratur. Några har också genomgått viss biblioteksutbiidning på universitet 
eller högskola, eller åtminstone erbjudits sådan (intervju 20). Klassifikation och 
hylluppstallningar har också ingått i den biblioteksundervisning många fått. Några 
av de yngsta intervjupersonerna har av naturliga skäi fatt bekanta sig med 
datorkatalogen. Flera yngre nämner också besök på stadsbiblioteket under 
skoltiden. Att u n d e ~ s n i n g  om biblioteksanvändning uppfattas som ytlig framgår 
av några uttalanden. En man säger att kortkatalogen studerades "väidigt flyktigt" 
(intervju 5), och en annan menar att den i grundskolan arrangerade 
undervisningen på stadsbiblioteket knappast kan kallas utbildning (intervju 21). 

Viss vägledning får några även Cån bibliotekspersonal och bekanta. En ung 
man berättar att han inte var medveten om hur lätt S k l å n  är innan en bekant 
talade om det for honom (intervju 20). Flera intervjuade berömmer personalen men 
har själva svårt att hitta i biblioteket eller tror/vet att andra har problem. En 
kvinna upplever att det brott mot den alfabetiska ordningen i 
klassifikationssystemet som skönlitteraturens placering längst fram i 
vuxenavdelningen innebär försvårar möjligheterna att hitta på egen hand (intervju 
17K). En man tycker att ordningen i biblioteket verkar vara lite mer för personalen 
än  för användarna, men han påpekar ocksa att han inte vet om det finns bättre 
system och säger att det kanske ä r  svårt att blanda stora och små böcker tiil 
exempel (intervju 18). 



Just  uppstäliningen i Ulricehamns stadsbibliotek med särskilda folianthyllor 
och även specialhyllor för till exempel föräldrar, miljövård och 
konsumentupplysning har flera personer synpunkter på. "Nu kan man ju hitta 
samma sorts böcker typ på fyra olika områden bara för att det inte är samma... jag 
kan aiitså inte detta riktigt och det vore rätt bra om man hade lite mer samlat inom 
de olika områdena" säger en kvinna och exemplifierar med böcker om graviditeter 
(intervju 3) som inte bara står p& medicinhyllan och dess foliantavdelning som 
finns på ett helt annat f stalle utan också på föraldrahyllan. 

Ovana vid bibliotekets katalogposter där separata anmärkningar om 
uppställning finns (till exempel magasin, föraldrahylla, foiiant) kan vara en orsak till 
dessa upplevda svårigheter. När man vajer bilden ''Var finns boken" i Btj 2000:s 
OPAC-del ser man en rad uppgifter om signum, avdelning (barn, m e n  eller 
västgötarum), antal exemplar, lånestatus och eventuell specialhylla, folianthylla 
eller magasinering. En kvinna hade till exempel svart att hitta en bok om 
husisolering med Q-signum då den var placerad på miljöhyllan och inte på Q- 
avdelningen. Hon visste inte att placeringen fanns angiven i katalogen men fick till 
slut reda på det genom sin sambo och hittade boken (intervju 13K). En annan 
kvinna menar att bättre skyltar som talar om var olika ämnen finns är en lösning 
på problemet (intervju 3). 

Kvinnan som letade efter boken om husisolering vittnar också om att skyltning 
av böcker betyder mycket för om de blir utlånade eller ej. Denna iakttagelse 
överensstämmer även med mina egna erfarenheter av hur böcker som ställts upp 
med framsidan väl synlig lockar till utlåning. Den låga hyllhöjden i Ulricehamns 
stadsbibliotek möjliggör skyltning av ett stort antal böcker i ansiktshöjd (för 
personer av medellängd, cirka 165- 185 centimeter efter min uppskattning) utan att 
inkrakta på det ordinarie utrymmet. 

Om upplevelser av, orsaker till och lösningar på problem med att hitta i 
bibiioteket, särskilt stora stadsbibliotek, berättar en ung man som säger att "ska 
man hitta en viss bok da gör man ju en och annan sväng där inne innan man hittar 
helt klart ... Det är väl det att man inte sätter sig in i det som är problemet helt 
klart. Det går ju alltid att fråga." (intervju 5). Frågar gör också flera av de 
intervjuade när de inte kommer längre på egen hand, och det är bland annat här 
som berömmet av bibliotekspersonalen kommer in. Den unge mannen ovan uttalar 
sig vidare: "Ja, jag tycker det är ganska fantastiskt det här att de har sådan koll 
på vad som finns på bibliotek, det är liksom inte att de går och chansar någonting 
utan 'jaha, det här' och sa springer de iväg ... 'ja det är den här' och sa gör de så 
här foom! 'den har"' Han säger också att personalen mycket val förstår att man inte 
hittar. "De är väldigt snälla och hjälpsamma allihopa" säger en annan ung man 
(intervju 13M), och han menar att servicen är fln men lite knapp samt är ledsen 
över att anslagen skurits ner. 

N&gra datorvana personer nämner datorkatalogen som ett medel för att hitta i 
biblioteket. En i någras ögon fördel med datoriserade kataloger belyses av följande 
citat: "Om man går in i det där systemet och sitter och plockar med det en stund 
så får man ofta inte bara fram den boken man vill ha utan också en del andra 
böcker som täcker samma ämnesområde." (intemju 11M) En kvinna i yngre 
medelaldem berättar dock att hon hade svårt att hitta bland alla referenser hon 
fick vid en datorsökning (intemju 17K). Ytterligare en ung kvinna säger att hon 
föredrar kortkatalogen även om hon tycker att det är bra med uppslagsverk och 



annat på CD för skolarbeten (intervju 14). Flera personer är också medvetna om 
att Artikelsök finns p& CD-ROM. En man berättar att han ibland ringer andra 
bibliotek när han söker information (intervju 8). 

hdamiil och besöksutbyte (Frågorna II. 1-3) 

Härunder redovisar jag syften med och utbyte av besöken så som de framgår av 
intervjuerna. Dessutom tar jag upp Wgan om far vem F' söker uifonnation. Här 
börjar ett antal användarkategorier som jag ska diskutera mer ingående längre 
fram bli synliga. När jag försökt "sätta etiketter" på användarna har jag haft Lena 
Skoglunds kategorier i bakhuvudet (Skoglund 1987 s. 46-). Några av dem har jag 
funnit användbara och några av dem har inte varit representerade i materialet så 
som jag uppfattar det. Dessutom är ytterhgare kategorier tankbara. 

De ämnesområden som den av de intervjuade sökta informationen kan 
hanföras till enligt SAB-systemet är P, Q, S, U och V. Någon fraga inom T-området 
har jag inte lyckats snappa upp, och även bland observationerna lyser T nästan 
helt med sin franvaro. Även S är ett litet område, både till bestånd och utnyttjande 
som förhoppningsvis kommer att framgå senare. V-hyllan används helt klart i en 
inte obetydlig omfattning, men på grund av ämnets ibland känsliga karaktär är  jag 
till stor del beroende av observationsmaterialet för att kunna belysa detta. Bland 
de intervjuade finns några som söker information inom U-området, men 
majoriteten rör sig inom P och omkring en tredjedel inom Q. 

De allra flesta söker material för eget bruk. Övriga informationsmottagare är 
samtiiga familjemedlemmar (barn och/eller äkta hälfter). Några kommer dock efter 
visst resonerande fram till att även andra människor indirekt kan ha nytta av det 
som söks. En yngre kvinna som lånat en bok om ekologisk isolering av småhus 
menar att andra kan få nytta av miljömedvetenheten. Av hennes uttalanden 
framgår att det inte är &åga om miljöanpassning som ett självändamål. Hon säger 
att hon och hennes sambo försöker vara ett bra exempel på hur man kan leva på 
ett bra sätt i ett bra hus utan att behöva skilja sig. Biblioteket blir en väg att uppnå 
detta: 'Vi har lust att bygga vårt hus och isolera bra och äta bra och sköta våra 
djur och vår trädgård och allt det där utan att vara miljöanpassade men bara göra 
det för vi tycker det är det som är livet, och det måste vi ju hitta någonstans." 
(intervju 13K) 

inte d a  som inte fått allt de sökt tanker leta vidare. Några väntar på Qärrlån 
eiler på att de efterfragade tidskriftsnumren ska komma till rätta igen. Kvinnan 
som ska isolera hus tror inte att det h n s  så många böcker om gammaldags 
teknik: 'Vi kanske själva får skriva dem när vi är klara med vår isolering." (intervju 
13K) En annan ung kvinna som också sökte litteratur om praktiska ting, närmare 
bestämt schablonmålning som hon ska tillämpa på sitt kök, fick veta att böckerna 
var utlånade och struntade i att reservera dem. Hon funderade i stallet p& att d a  
om köket på iii hand (intervju 14). 

Ett par av dem som inte fått någonting kunde inte tillfredsställas med någon 
litteratur som biblioteket köpt in. En kvinna som sökt böcker om saker att göra i 
cernitlera tror inte att det hns  så mycket litteratur (intervju 3). och har rör det sig 
om en företeelse som tydligen är alltför ny för att biblioteket ska ha hunnit med att 
få in någonting genom sambindningen. Det andra exemplet faller inom det snabbt 



föränderliga datorområdet: en man söker litteratur om nätverk och hittar ingenting 
(intervju 12). En ung man som trots allt fått det han ville ha av datorlitteratur 
resonerar SA h ä r  "Anledningen till att jag hänger med är val att jag har en så 
gammal dator. Annars har de inte de nyaste sakerna vad jag har sett." (intervju 
13M) Han påpekar dock också att just den boken han sjäiv fått tag i är alideles ny. 

Aven flera av dem som endast fått delar av det sökta är ute efter böcker om 
datorteknik, närmare bestämt programmering (intervju 4a/b). Krigsväsen är ett 
annat område, för övrigt ett av de minsta i fackavdelningen, där en ung man 
saknar litteratur (inteivju 1). NAgra orsaker tiil att övriga inte fått allt de letar efter 
är att det rör sig om allffor speciella böcker (intervju 61, att det över huvud taget 
inte finns någon litteratur på området (intervju 13K; jfr ovan) och att material 
försvunnit f& biblioteket (intervju 18). Att böcker och aruklar också kan vara 
utbytbara illustreras av en man som söker tester p& bAtar. Han hittade inte 
tidskriften han var ute efter men däremot en annan som innehöll motsvarande 
uppgifter. Det ä r  dock själva letandets karaktär som gör att han inte kan säga att 
han fått alit han vill ha. Någon klar gräns för när han fått veta alit han behöver för 
den seglats han forbereder Finns förmodligen inte (intervju 17). 

Endast cirka en tredjedel sa att de fått tillräckiigt med infonnation eller rentav 
mer än de sökte för att tillgodose åtminstone ett av sina syften. En man tyckte 
dock att materidet han kommit över räckte över Brväntan (intervju 6). 

Flera av de intervjuade kan sägas ha flera syften med sitt biblioteksbesök. Det 
är inte heller alltid lätt att föra två användare till samma kategori utifrån deras 
ändamål. Egentligen kan var och en tilldelas en egen kategori, men en sådan 
extrem individualism punkterar de flesta försök att beskriva och skapa användbara 
teorier om verkligheten. De kategoribenämningar som jag fastnat för är hobby, 
nytta, arbete, nyfikenhet, självstudier och studier. Viktigt att komma ihåg är att 
kategorierna skapats utifrån vad de tillfkågade sökt p3 Ulricehamns stadsbibliotek 
vid tiden för intervjuerna. 

Hobbvändamål ä r  framträdande hos o-g halften av intervjupersonerna. Utan 
undantag är det inom huvudsigna P och Q dessa personer har mest att hämta på 
ett folkbibliotek. Många kan se en viss nytto- och inlärningsfunktion i sina 
fritidsverksamheter. Ett par unga män tror att den infonnation de söker om 
datorgrogrammering kan komma till användning i seraare undervisning i skolan 
(intervju 4 a/b), och en man som arbetar med bilar och motorcyklar som hobby 
kan genom denna hjäipa bekanta med reparationer och skaffa sig nyttiga 
kunskaper: "Om det är något jag inte kan så kan man ju läsa sig till det ... På det 
viset kan man ju Brstå vad det handlar om, så det är mycket så jag utnyttjar 
böckerna." (intervju 21) En hobby kan ocksa ge ekonomiskt utbyte med hjäip av 
rätt information vilket visas av en kvinna som lånat böcker för att värdera en 
~ ~ k s s a m l i n g  (intervju 1 1K). 

Tydliga nvttoändamål h n s  hos kvinnorna som förberedde arbeten på sina 
bostäder och mannen som saknade böcker om gamla hantverkstekniker (se ovan). 
Aven hos denna kategori finns ekonomiska aspekter. En man söker till exempel 
radl W6r videoköp (intervju 18). 



Ytterligare en man som letar efter videotest ser jag som representant för en 
användarkategori som söker information av nvfikenhet. Denna kategori är värd att 
ta upp till diskussion i senare kapitel. Här vill jag bara påpeka att den införs som 
hjälpmedel att beskriva de människor som söker en enstaka uppgift vars 
användning inte är bestämd på förhand och därför inte primärt kan hWoras till 
studie-, hobby-, nytto- eller arbetsändamål. Vissa beröringspunkter med 
Skoglunds kategori "populärvetenskap" finns (Skoglund 1987 s. 43). 

Den nämnde mannen vill veta mer om en speciell videos egenskaper tekniskt 
sett. Han är visserligen tekniskt intresserad och har arbetat som servicetekniker 
för radio och TV på 70-talet, men tycker inte att upplysningarna han söker är  
livsviktiga. Han har nämligen redan köpt videon och ser att den ä r  bra men far inte 
sin nyfikenhet stillad av tillverkarens information för "det står så fruktansvärt 
dåligt i reklamen nu för tiden, det är ungefär som att 'du mår bra', 'du blir glad' 
och sadant där. Det ä r  lycka men ingen defhition på varför jag ska vara glad eller 
varför jag ska känna mig lycklig." (intervju 10) Ännu tydligare är den obundna 
nyfikenheten hos en ung man som vill veta hur högt upp i atmosfären en 
temperaturformel galler. Just  den fragan anknyter till hans eget flygintresse men 
den 

"är väl intressant i flera vinklar kan man säga for det händer ibland att jag 
kan få en sådan här spontan nyfikenhet på en sak som egentligen kanske inte 
ligger inom mina intresseramar men att man breddar sig ju hela tiden 
samtidigt. Man kan vara nyfiken på en enskild detalj inom ett visst område 
men man kanske inte är intresserad av det området allmänt. Man kanske 
fascineras av en viss sak inne i det området så att det gäiler ju bara att inte 
låsa sig, nonchalera en viss detalj som man tycker verkar intressant bara för 
att 'jaha, den ä r  inom det området, då kan jag inte håiia p& med det'. Det är lite 
fel att resonera sa utan man maste vara lite objektiv också, kolla upp det man 
är nyfiken på. Det är mitt allmänna råd, för är man rädd för att kontrollera en 
uppgift så f* man aldrig heller den visheten som man strävar efter att ha." 
(intervju 19) 

Några intervjupersoner söker information med sikte på att förbättra resultat på 
arbets~latsen. Gemensamt för dem alla är att de gör det på eget initiativ. Dock kan 
uppslaget till informationsanskaffningen komma från annat håll s& som hos 
tjänstemannen som letar efter faMa om ett miljörevisionsprogram i ett EU-direktiv 
efter tips från en person p& SIFU. Den senare hade läst om det i EU:s 
gemensamma tidning, och tjänstemannen hoppas att något i programmet kan 
komma till användning p& hans arbetsplats (intervju 8). Även en annan ung man 
kom av en händelse över information i form av en bok som kan förbättra hans 
kunnande i arbetet. Han deltar i ett kommunalt projekt for försurningsmätning och 
lånade boken om just detta ämne sedan hans sambo upptäckt den p& 
stadsbiblioteket (intervju 13M). Också de båda andra männen som jag fört till 
kategorin informationssökare för arbetet använder liksom föregående person 
informationen p& ett sätt som gränsar till självstudier, men inriktningen på att 
förbgttra kvaliteten i det egna arbetet är ändå klar. Den ene lyckades, ocksa han 
av en tillfällighet, komma över en bok om IS0 9000 som han tror kan hjäipa 
honom att agera bättre i jobbet (intervju 1 IM). 



Vad gäiier siälvstudier kan sammanfattningsvis sägas att de i mitt intervjumaterial 
kombineras med hobby eller arbete. Exempel på detta har redan berorts, dels de 
två unga datorintresserade männen i stycket om hobbyfolk ovan, dels i foregående 
stycke. 

Jag har bland de intervjuade funnit @ra personer som jag vill föra till en grupp 
människor som söker information för institutionaliserade studier. De är samtliga 
män och befinner sig inom högstadium, gymnasium, högskola och universitet. 
Högstadie- respekti+ec:gymnasieeleven söker båda information för var sitt 
självständigt arbete. Den förre har valt sitt ämne huvudsakligen efter eget intresse 
och är den ende låntagaren inom avdelning S i undersökningen (intervju 1) medan 
den senare &ån en temalista valt ett ämne han känt igen till namnet, schizofreni. 
Han &r därigenom den ende V-låntagaren i intervjumaterialet (intervju 2). Den 
universitetsstuderande söker också material till ett enskilt arbete men av större 
omfattning, nämligen en C-uppsats (intervju 20). Mannen fran högskolan söker en 
kursbok som han tycker är for dyr att köpa i förhåiiande till den korta tid den ska 
användas. Han tror heller inte att den kommer till direkt användning i framtida 
arbete. Andra kursböcker som kan bli nyttiga i yrkeslivet brukar han däremot 
köpa (intenju 5). 

Resursfördelning inom folkbibiiotekssystemet. FjWlAn (Fråga III. 1-2) 

Detta avsnitt tar upp de intervjuades åsikter om resurserna p& två nivåer i 
folkbibliotekssystemet Inom kommunen gäller det hur välutrustade, f r d o r  allt 
med avseende på litteratur, som filialer och utlåningsstationer bör vara i 

förhållande till huvudbiblioteket, i slutändan p& dettas bekostnad. På en 
interkommunal nivå kommer fjärrlån in i bilden, och jag har där försökt få de 
intervjuade att uttala sig om huruvida stadsbiblioteket bör köpa mer av den mindre 
efterfrågade litteraturen så att användarna inte behöver bestäila fjärrlån så ofta. 
Flera tillfragade saknade, vilket framgått tidigare, erfarenheter av smilbibliotek 
och/eller fjärrlån, men jag finner ändå vissa genomgående drag i gruppen i stort 
respektive inom de i föregående avsnitt skisserade kategorierna nytta, hobby och 
s& vidare. 

Ett problem vad galler slutsatser om åsikterna inom användarkategorierna ä r  
att de intervjuade i många fall söker information for flera olika ändamål vid 
intenjutillfället elier "till vardags". Det är också vanskligt att för varje enskilt fall 
anta att de intervjuades stähingstaganden i olika biblioteksfrågor hänger samman 
med ändamalen för vilka den sökta information ska användas. Jag ska därför 
försöka att vara något restriktv vad gäller uttalanden om förhållandena inom 

gruppe-. 
En Mar majoritet av de tillfrågade föredrar ett välutrustat huvudbibliotek 

framför en jämn resursfördelning mellan biblioteken i kommunen. Inom gruppen 
som söker information för studier är alla av denna åsikt. "Jag tycker det är bättre 
med ett  stort och ordentligt bibliotek än  en massa smilbibliotek. De 
[stadsbibiioteket] har ju stora ordentliga lokaler så jag tycker det är bättre att satsa 
på stadsbiblioteket." säger en ung man. Han tror att man kanske kan köpa in 
bättre böcker på vissa områden i stället for att dra ut dem på andra bibliotek 



(intervju 1). En student föredrar att den mesta facklitteraturen samlas till 
stadsbiblioteket utan att man för den skull lägger ner de små biblioteken. De bör 
enligt hans mening fungera som mycket funktionella utskickningsstationer dit man 
kan få material på kort tid (intervju 20). 

Över huvud taget är det svårt att i intervjumaterialet finna några antydningar 
om att småbiblioteken borde läggas ner, men liksom de refererade studerande 
tycker många att de främst bör fungera som utlamningsställen för beställd 
litteratur medan framför allt facklitteraturen koncentreras till stadsbiblioteket. 
NZigra påpekar att det blir lättare att leta bland böckerna om det mesta i 
kommunen finns samlat: "Ofta är  det så att om jag inte har elier känner till en 
speciell titel som täcker mitt ämnesområde, så far jag hit och letar upp 
ämnesområdet och så tittar jag dZi efter viika volymer som finns inom det specifika 
ämnesområdet och bläddrar i dem och lånar den jag tror, eller som jag bedömer 
täcker mitt behov bäst" berättar till exempel en man (intervju 1 IM). 

Flera som inte själva använder filialer och utlåningsstationer menar att det är 
bra för andra människor, inte minst gamla och barn, att de finns. En kvinna som 
vill ha vuxenlitteraturen huvudsakiigen koncentrerad till stadsbiblioteket tycker att 
barnböckerna däremot kan vara mer jämnt fördelade mellan biblioteken i 
kommunen (intervju 3). Med tanke på att hon själv inte skulle tycka om att ha ett 
lokalt bibliotek med få böcker om hon bodde p& landet föreslår en kvinna att man 
ska fördela resurserna jämnare och undersöka vad folk viil ha och sedan följa de 
önskemålen ganska st& (intervju 14). 

En annan kvinna nämner bokbussar som ett alternativ (intervju 15) medan en 
man argumenterar emot sådana med hänvisning tiil att lantagarna då f& svårt att 
passa tider (intervju 8), ett resonemang som jag också mött hos vissa 
biblioteksföreståndare under besök på utlåningsstationer. Han finner dessutom ett 
naturligt underlag för många bibliotek i Ulricehamns koinmun genom de många 
småorterna. Med flera små bibliotek nära användarna minskar man även antalet 
transporter menar han. 

Andra tycker däremot att de som har möjlighet att ta sig till stadsbiblioteket 
gott han göra det: "Jag menar ... är man så engagerad sa man vill ha en speciell 
bok som ändå är kanske lite svår att få tag i så tycker jag man ska söka sig ändå 
in till stadsbiblioteket." (intervju 9) "Vi har ju inga avstånd i vår lilla kornmun. Man 
ska ju ändå in till centralorten. Det tycker jag nog att det är viktigare att satsa på 
ett större utbud här" säger en man som emellertid ocksa tycker att det är viktigt 
att skolor har tillgång till bibliotek på nära håll (intervju 16). Även en ung man som 
annars är  n6jd med resursfördelningen tänker på skolornas behov och tror att de 
kan behöva några extra möjligheter jämfBrt med hur det är nu (intervju 19). 

När det gäller åsikterna om bibliotekets resurser i förhåilande till 
länsbiblioteket och i vilken utsträckning biblioteksanvändama ska hänvisas till 
fjärrlån är  bilden inte lika entydig. Endast inom gruppen som söker information Gr 
hobbyändamål framträder en klar majoritet som anser att stadsbiblioteket inte kan 
köpa in speciell litteratur for någon enstaka låntagares behov utan bör Qärrlåna 
den i stallet. 

De som letat efter material med sikte pZi användningsomrAden i arbetslivet var 
däremot alla mer eller mindre inne på linjen att stadsbiblioteket Ininde köpa lite 
mer litteratur och därmed minska behovet av fjärrlån. Med tanke på både 
yrkesfolk och studerande tycker en man att biblioteket borde köpa in några 



tekniska handböcker och textböcker som han saknat (intervju 1 IM), och en annan 
man vill ha mer datorlitteratur på biblioteket eftersom den är dyr och svår att få 
tag i (intervju 12). En nytto- och hobbyirinktad låntagare säger dessutom apropå 
teknisk litteratur att sådan är viktigare att ha på plats än  till exempel skönlitteratur 
eftersom den förra ofta behövs ganska snabbt, till exempel när man ska reparera 
en bil (intervju 21). Även bland övriga nyttoinriktade lantagare tycker en 
någorlunda klar majoritet att biblioteket bör ha mer litteratur på plats. 

Ytterligare en representant för hobbygruppen, en kvinna med 
yrkeserfarenheter från skolans värld, vacklar i frågan men är också inne på 
tidsaspekten i samband med fjärrlån och tänker på de problem som 
uppsatsskrivare kan drabbas av när beställda böcker dröjer på gnuid av att de är 
utlånade (intervju 15). En student är också inne på att tillgänglighet ska tas med i 
awägningen mellan inköp och fjärrlån. Han tycker att man inte behöver köpa in 
böcker som fhns på många bibliotek och är lätta att fjärrlåna såvida de inte är 
mycket populära lokalt (intervju 20). 

Ett annat problem med fjärdån som några intervjupersoner tar upp är det att 
man har svårt att veta vilka böcker som är värda att besma  om man inte har sett 
dem. Några piltalar också att bibliotekets val meilan att köpa in en bok eller förlita 
sig på fjärrlån vid eventuell framtida eflerfiågan kan påverka utlåningen. Så här 
säger en ung kvinna: "Jag tipsar väldigt ofta folk om böcker och när de kommer 
ner så  finns de inte och då får de bestäila och det är inte alltid de orkar det." 
(intervju 14) 

En man tror att främst de som är ovana vid fjärrlån kan tappa intresset om de 
måste vänta länge. De som är mer vana kan däremot planera in leveranstiden 
menar han (intervju 10). Detta är  också vad en man som använder fritiden till att 
bättra på sina kunskaper i arbetet gör: "Så visste jag det också att det tar lång tid 
att få tag på böckerna för de är ofta utlånade under kanske @a veckor, åtta 
veckor och så, och ju snabbare jag är på det ju snabbare har jag chansen att f& 
låna dem då och ta med dem hem ... Men jag har massor med jobb hemma så om 
det tar några veckor spelar ingen roll, bara det kommer." (intervju 12) 

Flera tycker att frågan om Särrlån kontra inköp är svår med hänvisning till att 
det ä r  en ekonomisk awägning. En ung man säger så här om förhåilandet mellan 
stadsbiblioteket i Ulricehamn och länsbiblioteket: "Jag har ingen aning om vad de 
tar för fjärrlån, men det är ju svårt att göra en awägning. Det är ju svårt att få hit 
mer böcker samtidigt som de behåller lika många böcker eller mer på 
länsbiblioteket. Fungerar det så f& de väl köra vidare som de har gjort tidigare så 
att man f* göra fjärrlån helt enkelt." (intervju 9) 

Ekonomiska överväganden som direkt berör låntagaren kommer några av de 
intervjuade in p& när de diskuterar avgifter for fjiim1å.n. En kvinna är besviken p& 
att Qärrlån kostar 5:- på Ulricehamns stadsbibliotek (intervju 7) medan ett par 
andra intervjupersoner tycker att avgiften ä r  rimlig. Om sina upplevelser av 
Q&rrl&neavgiften berättar en ung man så h&. "De såg liksom lite ursäktande ut: 'ja, 
vi får ta fem kronor', men jag tycker det är nästan självklart att man kan göra det, 
att man kan låna hem böcker för många hundra spänn eller tusen spänn och 
sedan kan man titta i dem. ja jag tycker det är helt OK." (intenju 13M) 



Medier (Fraga 111.3) 

Vad gäller de intervjuades åsikter om satsningar på olika medier är det nästan 
omöjligt att hitta några skillnader mellan användargrupperna. En viss styrning var 
enligt min mening tyvärr nödvändig här vilket framgick i en av de provintervjuer 
jag gjorde. Många intervjuade hade svårt att komma på olika medietyper och några 
började först prata om ämnen i stället. Därför räknade jag upp medier som finns 
på folkbibliotek eller kan vara aktuella att införa och ubeckla. De allra flesta 
tycker att de medietyper som jag föreslår i min frilga, CD-ROM, onlinetjänster, 
tidskrifter, fakta- och spelvideo samt musik-CD, hör hemma på bibliotek. Inom 
datorområdet tänker sig några också att program (shareware) kan distribueras 
genom stadsbiblioteket. 

Några personer säger dock rent ut att biblioteket främst bör satsa p& böcker, 
åtminstone om man måste g6ra ekonomiska awägningar mellan böcker och andra 
medier (intervju 18). Det är värt att påpeka att deras ålder och bakgrund skiljer sig 
från varandra. Trots sitt arbete som datakonsult anser en medelålders man att 
böckerna fortfarande har en funktion att Qlla (intervju 12). En aIdre man hänvisar 
till TV:s och radios genomslagskraft i hemmen när han argumenterar för att 
bokförsörjning är bibliotekets roll, utan att för den skull utesluta modern 
datorteknik på folkbiblioteken (intervju 16). En ung man under utbildning tror att 
många har glädje av CD-ROM- och onlinemöjligheter, men anser att utbyggnaden 
av dessa måste ske i harmoni med skriften för att inte tr-a ut det traditionella 
inom biblioteksväsendet (intervju 19). En annan ung studerande man går ännu 
1-e och svarar så här på frågan om man ska satsa mer på nya medier: "Nej, det 
tycker jag faktiskt inte. Det är bra hemma och så och det fungerar ju jättebra, men 
på ett bibliotek så tycker jag att det ska vara böcker faktiskt." (intervju 5) Inte 
heller han utesluter dock andra medier helt som komplement till böcker. 

Några intervjupersoner menar att biblioteket i vissa fall kan väga böcker mot 
tidskrifter vid inköp. Ett argument för detta är att tidskrifter ger mycket aktuell 
information, något som i3r särskilt viktigt inom vissa områden (intervju 19). Priset 
för prenumeration i förhåiiande till bokinköp är ett annat argument (intervju 21). 
Även om en årsprenumeration inte behöver kosta mer än en bok är dock också 
några av de intervjuade medvetna om att inte aila människor har råd att skaffa sig 
de tidskrifter de vill läsa och prisar därför bibliotekets tidskriftssatsningar av 
rättviseskäl. Emellertid frågar sig också några personer om alla tidskrifter på 
biblioteket verkligen blir lästa. En man tycker att man fkämst bör satsa på mer 
efterfrågade tidskrifter (intervju l%), och en kvinna bekymrar sig över den plats 
lagrade årgångar tar (intemju 7). 

InfonnationsfGrsö jning via datorer är en företeelse som många tror särskilt 
tiiitaiar forskare, studerande och ungdomar. En kvinna med medicinsk utbildning 
säger om onlinetjänsters användningsområden att "människor som gör stora 
medicinska arbeten och sildant behöver det senaste. Det är ju inte säkert att det 
har kommit in i bokform eller någonting sådant och det kanske ä r  viktigt att man 
kan få tag i det." (intervju 15) En man som har erfkrenheter f& skolan fruktar tiii 
och med att barn tappar intresset för skolan om de inte f& arbeta med datorer: 
"Och så Gnns det elever som tröttnar på att gå i skolan för deras största intresse 
är datorer och datorspel. Det franhåller skolan dem, de undanhåiler det, och sa 



gör det att de slutar på skolan tidigt i stäiiet för att kunna göra det. Det är ju 
bättre att låta dem använda den tekniken idag." (intervju 17) 

En äidre man uttrycker sig inte lika drastiskt om ungdomars behov av datorer, 
men han konstaterar i &a fall att de "jobbar ju på det sättet." Samtidigt hyser han 
vissa farhagor kring de nya mediernas inverkan eftersom han betraktar det 
skrivna ordet som "väldigt viktigt kulturellt sett, att man liksom kan sätta sig in i 
och läsa och förstå, för att bevara ett rent och b t  språk." (intervju 16) Liknande 
tankegångar ger en lärarinna uttryck för då hon säger att "informationsflödet sker 
ändå inte mest via bilden utan det är fortfarande via det skrivna ordet." Enligt 
henne saknar många ungdomar läshastighet och förförståelse för att orka läsa en 
hel bok. Hon tycker därför att bibliotekets videoutbud inte bör rikta sig till 
ungdomar (intervju 7). En medelåiders man drar däremot delvis motsatta slutsatser 
ur ett liknande resonemang: 

"Vdor inte utnyttja de medierna som h s  och speciellt de som håiier på att 
utvecklas. Jag menar, ungdomarna de orkar snart inte öppna en bok om man 
säger så va, de vill ju komma direkt in i grejen. Det h s  ju snabbspolning p& 
video och skip på CD och så vidare ... Sedan är det ju en annan sak när de 
ska börja från början till slut för då spelar det ingen roll vilket medium man 
har for då kan du ju ha runstenar om det är sa" (intervju 10) 

Flera av de intervjuade, även personer utan större datorvana, nämner Internet i 
samband med online-tjänster. En rikstäckande beståndskatalog tillgänglig för 
biblioteksbesökarna att sjalva söka i är ett annat önskemål. Några föreslår också 
att biblioteket kan ta en mindre avgift för online-sökningar, dock under 
förutsättning att personalen kan ge god hjäip påpekar en ung man (intervju 9). På 
grund av kostnader i samband med onhe-sökningar ser en man dessa fkihnst som 
ett komplement till CD-ROM (intervju 8). För CD-ROM-teknikens del finns i 
intenjumaterialet ett par flerfaldigt representerade tankegångar som får 
konsekvenser för dess tiilgänglighet. Dels tänker sig många att CD-ROM kan bli 
tillgängliga för hemlån, dels önskar man sig fler terminaler som 
biblioteksbesökarna kan använda. Några av de tillfrågade visste inte att CD-ROM 
och onlinedatabaser redan h s  tillgängliga på Ulricehamns stadsbibliotek om ä n  i 
mindre omfattning. 

Om datortekniken främst genererar invändningar kring eventuella höga 
kostnader, sätter många kvalitetsdiskussionen i centrum när det gäiler video och 
musik-CD på biblioteket. Flera personer menar att erkänt bra spelfilmer bör köpas 
in i firsta hand. Populära fflmer av varierande kvalitet finns redan tillgängliga tili 
lågt pris på uthyrningsstäilen påpekar inte minst några av de yngre. Fördelama 
med att tillhandahåila utbildnings- och faktaprogram f r d å i l s  i flera intervjuer. 
Några nämner National Geographic Society's filmer som lämpliga att ha på 
biblioteket. Stadsbibliotekets barnprogram pA video uppskattas av en pappa "för 
det är ju sådant som man inte får tag på någon annanstans faktiskt, och även de 
här utibildningsprogrammen f* man inte heller tag på någon annanstans, och att 
de har lite kvaiitetsfilmer och sådant d&, det går ju inte heller att f% tag p å  
(intervju 8). 

Varma videoförespråkare nämner fördelar med mediet som att det effektivt 
bekräftar information man tagit in (intervju 17) och ger nya upplevelser av böcker 



som man tidigare läst (intervju 10). För att öka utbudet av video föreslår någon att 
6tminstone faktafilmer bör kunna fjärrlånas (intervju 19), och en annan anser att 
filmer kan rotera mellan bibliotek (intervju 21). 

Delade meningar råder om vilken musik biblioteket bör satsa på. Några menar 
att även populärmusik bör flmas, bland annat för att möjligheten att låna CD 
gratis skapar förutsättningar för att låntagare upptäcker nya musikstilar (intervju 
19). Andra tycker att svåråtkomlig och klassisk musik är viktigast att ha i 
bibliotekets musiksamling. 

Bestbdssatsningar inom oiika ämnen (Fråga 111.4) 

Även här är det svårt att notera betydande skillnader mellan användargrupperna i 
fråga om åsikter om hur väl sammansatt bibliotekets bestånd är. Endast ett fatal 
säger sig inte ha något att anmärka på beståndet, men de flesta har endast 
anmärkningar att rikta mot något enskilt ämne eller någon enstaka aspekt av det, 
företrädesvis sådana de själva är bekanta med. Mbga är också svävande i sina 
uttalanden. 

Flera personer betonar att aktualitet är viktigt inom o l ik  ämnesområden och 
ger i några fall exempel på egna erfarenheter av hur de funnit böcker föråldrade. 
Teknikavdelningen och särskilt elektronik och digitalteknik (intervju 12) kräver 
naturligtvis snabb uppdatering för att vara attraktiv, inte minst for dem som kan 
behöva fordjupa sig for sitt arbete vilket en hobbylåntagare med praktiktjänst inom 
ett datorberoende yrke påpekar (intervju 9). Aktualitet inom medicinområdet 
betonas också av en person (intervju 15). Resehandböcker är en annan 
litteraturkategori som åldras snabbt (intervju 11K). En man med astronomi som 
hobby saknar dessutom nyare böcker om denna vetenskap. Han lycker ocksa att 
många av böckerna har likartad uppläggning och menar att man kunde köpa lite 
mer speciella böcker i stället, till exempel astronomiböcker med kartor (intervju 8). 
Även andra intervjupersoner upplever att det finns många böcker som liknar 
varandra inom vissa områden, inte bara naturvetenskap och teknik: "De hade tre 
små pocketböcker, och alla hette Madeira och Azorerna, och ingen specialbok 
enbart om Azorerna" berättar en ung man som förbereder en resa (interuju 20). 

En variant av det här problemet upplever en man som söker litteratur for sitt 
arbete. Han konstaterar att mycket populärvetenskaplig facklitteratur finns, men 
när det gäller lite mer avancerad men grundläggande ingenjörsvetenskaplig 
litteratur såsom hand- och textböcker är beståndet mer begränsat. Han anger som 
en förklaring att läsekretsen i trakten troligen är ganska liten eftersom det inte 
finns så mycket tung mekanisk industri (intervju 1 lm. 

Ett par män är inne på att problem av den här typen hänger samman med 
bokutbudet och personalens kunskaper. En av dem menar att man får klandra 
forlagen för det som inte finns i böckerna, även om bibliotekarierna ocksa kan 
försöka styra genom sin inköpspolitik (intervju lo), och den andre tänker sig att 
det kanske fmns någon tjänst att köpa åt bibliotekarierna när deras egna 
kunskaper inte räcker till för att fatta beslut om lämpliga litteraturinköp (intervju 
8). 

För en man med en historieanknuten hobby är även tillgången till äldre 
litteratur viktig (intervju 6), och i sadana f d  kan galiring medföra otillfi-edsstäiielse 



hos användare. Just  här rörde det sig dock uppenbarligen om ett missförstånd då 
en av böckerna som mannen trodde gallrats visade sig sta på folianthyllan (jamför 
avsnittet om bibliotekskunskap ovan). 

Några av de tillfrågade önskar att man ska satsa mer på facklitteratur på 
biblioteket över huvud taget. Förutom satsningar på särskilda avdelningar och 
underavdelningar, vid sidan av de redan nämnda bland annat krigsväsen [intervju 
l), heminredning (intervju 7) och hundar (intervju 14), saknar ett par personer 
särskilda vinklingar av olika ämnen. En religiöst troende kvinna säger att "Det 
Anns både kristen facklitteratur och kristna fackböcker, kan man säga, inom olika 
ämnen. Där är det ju tunnsått, och det är det ju överlag p& d a  bibliotek. Modern 
kristen litteratur, det har jag saknat." (intervju 7) En man som vid ett tiUfäJie sökte 
material om traditionell kost och österländsk filosofi utan större Camgång på 
svenska bibliotek menar att det är symtomatiskt för västvärlden att världen utgår 
f h  Europa (intervju 17), 

Att den snabba utvecklingen inom vissa vetenskaper och tillkomsten av nya 
ämnen får betydelse för organiseringen av bibliotekets bestånd uppmärksammas 
av ett par yngre män. Den ene konstaterar att miljö är ett område som växer fort 
och kanske inte helt ryms inom klassiilkationen (intenju 8). Den andre säger om 
beståndssammansättningen att 

"just den typen av saker kan ailtid utvecklas och det kommer också ailtid att 
utvecklas, det är min övertygelse liksom för att saker och ting utvecklas hela 
tiden. Det gör också att ämnena faktamässigt och sluiftmässigt också måste 
utvecklas. Det är val ett ständigt pågående jobb som jag ser det, en ständigt 
pågående uppgift som biblioteken har, att mer eller mindre utveckla 
ämnessammansättningen och uppdelningen på ämnena, reglerna för hur de 
ska ligga i respektive huvudområden." (intervju 19) 

Den senares avslutande kommentar till frågan om bibliotekets satsningar på olika 
ämnen är lämpliga kan nog för övrigt illustrera många av de andra 
intervjupersonernas svårigheter att uttala sig om detta: "Det kan säkert finnas 
någonting som jag tycker att det ska finnas mer av därför att jag anser att de och 
de personerna kanske behöver det, men jag har inte någon vetskap om det idag. 
Det kanske jag först vet om ett par år  ... sådant upptäcker man liksom efter hand 
när man lever och sa" (intemju 19). 

Om foikbibliotek inte fauruis (Fraga 111.5) 

1 intervjun fanns ingen fkåga om biblioteket är viktigt, däremot om vilken betydelse 
det har för individens informationsförsörjning vilket gör att uttalandena 
förhoppningsvis är lite mer välreflekterade och inte bara slentrianmässiga typ 
"visst är biblioteket viktigt". 

Nästan alla nämner någon form av köp av litteratur, företrädesvis genom 
bokhandel, som alternativ till bibliotek. Samtidigt påpekar många att de inte skulle 
ha r8d att skaffa lika mycket genom bokhandel som genom bibliotek. Några 
nämner också problemet att veta vad man vill ha när man ska bestalla böcker som 
inte kris inne i handeln. En man menar att det är som att köpa grisen i säcken 



(intervju 6). Han säger dessutom att bokhandeln inte har lika stort utbud som 
biblioteket inom hans intresseområde. 

Många, även personer som har tillgång till information genom arbetsplatser och 
speciella kontakter, säger att de inte skulle få reda på lika mycket utan 
folkbibliotek. Ett par av de intervjuade poängterar särskilt mångsidigheten hos 
allmänbiblioteket. Det är viktigt inte bara för nyttoändamål utan också för 
allmänbildning och tillgången till skönlitteratur säger en man (intervju 12). En 
annan liknar biblioteket vid ett skafferi man kan återkomma till (intewju 10). 

Liksom i samband med andra fi-ågor tänker en del av de intervjuade på andras 
önskemål och behov. Grupper som man föreställer sig har särskilt mycket 
användning för biblioteket är barn, studerande och pensionärer, och även 
intervjuade som inte säger sig använda biblioteket särskilt mycket för nämarande 
menar att också de kan komma att utnyttja det för syften som är okanda idag. En 
ung man talar i samband med detta på temat 'man saknar inte kon förrän båset är 
tomt' (intervju 9). 

Ett par yngre män tror inte att ett modernt samhälle kan undvara folkbibliotek. 
Den ene menar att det vore katastrof att dra ner på det och att Sverige i så fall 
hamnar på efterkälken. Han kan i värsta fall tänka sig en låne- eller årsavgift heiire 
än att hänvisa folk till bokköp viiket han tror kommer att leda till minskat läsande 
(intervju 18). Den andre uttrycker sig också drastiskt om bibliotekets betydelse: 

"Jag tror ju personiigen sjäiv att vi kommer att komma tiii en punkt längre 
kam i sarnhäilsutvecklingen där vi inte kan ta bort biblioteken för att då får vi 
en ohållbar lucka inom utbildningssammanhang för unga människor. Jag tror 
att vi kommer att komma till ett sådant läge, inom en ganska snar framtid, att 
vi märker att nu måste vi behålla biblioteksverksamheten." (intervju 19) 

Han säger också, i likhet med flera andra intervjupersoner, att biblioteket ger ett 
demokratiskt erbjudande. Många menar att informationstiiigången mer blir en fråga 
om pengar om folkbiblioteken försvinner. 

Räknar man bort ekonomiska aspekter nämns förutom bokhandel följande 
alternativ till folkbibliotek: BBS:er/Internet, arbetsplatsers informationsresurser, 
bokklubbar, tidskrifter, dagstidningar, banker (i ekonomiska frågor), TV, radio, 
personliga kontakter, föreningar, företag, skol- och universitetsbibliotek. 



7. OBSERVATIONER 

Den tid som inte gick åt till intervjuer och tillfälliga inhopp i expeditionstjänst 
utnyttjade jag för att i diskens närhet notera vilka frågor som ställdes till 
personalen. Jag gjorde ocksa kortare rundvandringar i biblioteket och observerade 
hur och av viika fackavdelningarna P, Q, S, T, U och framför ailt V utnyttjades. 
Min strävan var att märkas så lite som möjligt, men jag antecknade samtidigt så 
långt det gick. Sammanlagt räknade jag 54 personer som Erågat eller tittat i 
hyllorna som informationssökare inom dessa huvudsigna under perioden 14/ 11- 
10/12. Av dem som söker på egen hand har jag dock med största sannolikhet 
endast upptäckt en mindre del eftersom jag tillbringat större delen av tiden nära 
expeditionsdisken. I detta kapitel ingår även personer som tackat nej till intervjuer 
samt sadana som pA grund av upptagenhet eller förbiseende från min sida inte 
tiilfi-Agats om deltagande i intervjuundersökningen. 

Det var både personalens och min egen uppfattning att många besökare drar 
sig för att fraga om vissa medicinska problem. Genom observationerna vill jag 
försöka ge en något tydligare bild av användarna inom ämnesområde V ä n  vad som 
ä r  möjligt enbart utifrån användarinteq.uema. Jag hoppas också kunna fortydliga 
resultaten fi-ån de tidigare undersökningarna. 

Informationssökning 

Även observationema indikerar att personer bosatta utanför staden skaffar 
lånekort på stadsbiblioteket. Det är också tydligt att dessa används. Vissa besöker 
även stadsbiblioteket i Borås vilket ju Eramgick redan av intervjumaterialet. Vid ett 
tiiEAlle hänvisades dessutom en person med ärende i Borås tiil stadsbiblioteket där 
för att slippa fjärrlåneavgift. Personalen erbjuder annars fjärrlån då f a o r  inte kan 
lösas på annat sätt. 

Ett annat mönster som jag känner igen f* filialbesöken och intervjuerna är 
att personer med tillgång tiil skolbibliotek ocksa besöker stadsbiblioteket, ibland 
för privat bruk. Ett exempel på detta är en ung man som sökt efter numrologi på 
gymnasiebiblioteket utan framgång och darfor vänt sig till stadsbiblioteket. 

Även besökares problem och möjligheter att hitta i bibiioteket uppvisar likheter 
vid en jamforelse mellan observationema och berättelser som intervjupersoner 
lämnat. En kvinna som skulle till psykologiavdelningen började till exempel leta på 
avdelning Hc/Hce under bokstaven D. Uppdelningen av ämnen på olika hyllor 
(föräldra-, miljö-) får konsekvenser för personalen som vanligtvis följer med 
besökare till de olika avdelningarna. Att skyltning av böcker betyder en del för 
utlåningen av facklitteratur visas av en man som efter att ha sett sjöfartsböcker 
som stallts ut i samband med Estonia-katastrofen frågade efter en annan bok om 
passagerarfartyg. 

Den datoriserade katalogen är ett oumbärligt hjäipmedel för besökarna även 
om inte alla har upptäckt att kortkatalogen inte uppdateras längre. En och annan 
besökare tycks också ha ett visst mentalt motstånd mot att använda datorer. 

En av de intervjuade (intervju 5) vittnade om att personalen förstår svårigheter 
som möter användarna. En observation ger vissa belägg för att detta inte enbart är 



en skönmålning, men samtidigt anar man att bibiiotekets begränsade resurser 
sätter gränser för vad personalen anser sig kunna iistadkomma. I det aktuella 
fallet frågade en äldre kvinna efter bibliogrder. En kanslist upplyste då om att de 
står på olika avdelningar. Hon beklagade detta och sa  till kvinnan att detta ska 
ändras i mån av tid. 

Skoglunds (1987 s. 43) kategorirubrik Vad är det i min medicin? representerades 
under observationsperioden av åtminstone ett fall. Dessutom frågade flera 
personer efter medicinsk iitteratur, bland annat en kursbok, for sina studier. Till 
Skoglunds (s. 62-63) beskrivning av medicinlåntagarna skulle jag också vilja foga 
ytterligare ett par kategorier. De orsaker som SkogIund hittat bakom medicinsk 
informationssökning är brister i kommunikationen mellan läkare och patient, 
felbehandling, biverkningar av läkemedel och speciella situationer man hamnar i på 
grund av sjukdom. Mina kategorier är baserade på var sin observation. Med tanke 
på fragornas ämnen ä r  de dock knappast unika. 

I det ena fallet frågade en mamma efter litteratur om mjölkallergi. 
Omständigheterna ger vid handen att hennes upplevda informationsbehov kan 
formuleras Hur yttrar sig mitt barns sjukdom?. Eftersom barnsjukdomar och 
allergier drabbar en stor del av alla familjer tror jag att denna användarkategon är  
väl värd att planera för på folkbiblioteken. De flesta människor kommer nagon 
gång också i kontakt med graviditeter och barns födelse. Lennart Nilssons 
berömda fotobok Ett barn blir till behandlar just detta, och efterfragades vid ett 
tillfälle av en gravid kvinna och hennes man. För att skapa en egen övergripande 
benämning pii denna typ av fi-ågor inför jag här användarkategorin Vad händer 
under en graviditet?. 

Förutom studerande och de i det föregående med en frågeformulering 
benämnda grupperna är naturligtvis andra användarkategorier tankbara inom 
medicinområdet, men några representanter för siidana har jag inte funnit under 
observationerna. Däremot framgick i en av intervjuerna (intervju 15), föga 
förvånande, att medicinavdelningen också utnyttjas for att skaffa information som 
behövs i yrkes- och arbetslivet. 

Sammanlagt ett halvdussin personer satt vid medicinhyllan och laste eiler 
letade i densamma då jag vid olika Wallen under observationsperioden passerade 
denna. Fem av dem var yngre och medelålders kvinnor, en sjätte en äidre man. Av 
dem som stäilde fi-ågor med medicinsk anknytning var fem av sju kvinnor (se tabell 
6). Av i inledningen till detta kapitel redovisade skal Brsökte jag inte värva dem till 
intervjuundersökningen. 

Vad övriga användargrupper och ämnen beträffar var liksom hos de 
intervjuade nytto- och hobbyändama1 framträdande, särskilt inom signa P och Q. 
De nyttoinriktade biblioteksbesökarna vill jag, delvis med likheter med 
intervjumaterialet i åtanke, inordna i två grupper: dels Skoglunds (1987 s. 43) 
grupp Fixa det sjäiv - med en bok, dels en gmpp som s6ker information för att 
förbättra sitt agerande som konsumenter. Wgor Eran besökare med a n k n m  till 
den Grra gruppen gällde bland annat hur man eldar i en gammaldags vedspis och 
hur man lägger in sill. Ett par personer som sökte efter litteratur om en viss 



bilmotor respektive kattsjukdomar kan troligen också föras till Fixa det själv- 
gruppen. Underlag för den senare gruppen fann jag hos en man som sökte några 
äldre årgångar av Teknikens värld ar att förbereda ett bilköp samt en telefonfraga 
om snöslungor som konsumentvägledaren fick besvara. 

Några exempel p& händelser vid expeditionsdisken som troligen har sin grund i 
hobbyverksamhet är följande: äldre man får fjärrlånad bok om lok och tendrar 
omsatt, yngre kvinna frågar efter litteratur om cernitlera, besökare l k  bok om 
torkade blommor, en kvinna fi-ågar efter böcker om korgmålning. 

Säkert f-s i observationsmaterialet ocksA exempel på besökare som kan 
räknas tili de grupper som söker information av ren nyiikenhet eller för arbete och 
självstudier, men dessa är ofta svårare att identifiera utan att kontakta. Däremot 
märks studerande ganska tydligt när de söker artiklar och böcker i speciella 
ämnen. De sitter aven och läser eller gör grupparbeten inne i biblioteket. 
Människor fixin både grundskola, gymnasium, högskola, komvux och folkhögskola 
finns representerade i materialet. 

Den bild av studerande som söker sig till folkbiblioteket med 
litteraturhistoriska arbetsuppgifter som flera föreståndare p& de mindre biblioteken 
gett stammer även på stadsbiblioteket. Samhällsvetenskapliga arbetsuppgifter om 
bland annat konfkktfkågor har jag också kunnat ana bakom några av de fi-ågor som 
ungdomar stallt till personalen, men det finns troligen också något exempel pA 
naturvetenskapligt anknutna skoluppgifter, närmare bestämt om skövling av 
regnskog. Att medicinavdelningen utnyttjas av studerande har jag redan nämnt 
ovan och i tidigare kapitel. 

De i flera bemärkelser stora områdena P och Q (se tabell 6) drar till sig många 
besökare som vill låna t idsmer .  Jag har noterat flera f e o r  om Teknikens värld, 
Elektronikvärlden och Mikrodatorn. Vissa nummer av dessa tidskrifter ligger också 
nära toppen av utlåningsstatistiken för vuxenfack (Btj 2000-statistik : rapport över 
de 500 mest utlånade vuxenfack-titlarna 12/ 12 1994). Hus & hem ä r  en annan 
efterfkågad tidskrift. Avdelning S är mindre representerad i observationsmaterialet, 
men några personer har fdgat efter material också inom den. Rent matematiska 
ämnesfi-&or lyser däremot helt med sin frånvaro. 

Nyare medietyper 

Musik-CD och video fångar många besökares uppmärksamhet vilket inte är  så 
underligt med tanke på att skiv- och M o d r a l  b s  uppstäilda nära bibliotekets 
entré. Många människor, inte minst ungdomar, b r u k  stå och bläddra i den 
relativt stora musiksamlhgen. Personalen tar emot önskemål om skivtitlar från 
låntagare och beståndet hålls relativt aktuellt. För videoutlåningen gäller andra 
villkor vilket belyses av ett exempel där en låntagare frågar om en viss film som 
biblioteket inte har går att få in. Kanslisten förklarar d& att själva gratisutlåningen 
av videofilmer begränsar genom de höga priserna det urval som biblioteket kan 
köpa in. 

Videobeståndet på stadsbiblioteket utvecklas långsamt. Efter att den 
dåvarande kulturnämnden bestämt att man skulle satsa på videoutlåning köptes 
ett filmpaket till biblioteket. Det innehöll barn- och lite smalare kvalitetsfilm. 
Bibliotekstjänst har visserligen förhandlat fram bättre tillgång till nyare m e r ,  men 



visnings- och upphovsrätten drar upp priserna för film. En vuxenfilm kostar 595:- 
och en barnfim upp emot 300:- (samtal med bibliotekschefen 2/2 1995). 

Av de båda CD-ROM-produuer som biblioteket har är det framför allt 
Artikelsök som utnyttjas såvitt jag kan konstatera utifrån mina iakttagelser. Detta 
kräver vissa personahsatser eftersom terminalen ska slås på varje gång någon vill 
använda den. En del tid går också åt till att förklara sökmetodik. De EU-databaser 
med fulltextinformation som personalen vid behov kan söka i online var under min 
observationsperiod däremot föga efterfrågade. 

Vad gäller övriga medier efterfrågas och lanas en hel del tal- och 
kassettböcker, men det är inte minst användningen av fiche och microfilm som 
märks genom de många släktforskarna. I biblioteket finns läsapparater både i 
Västgötarummet och ute i vuxenavdelningen, och särskilt de förra är ofta 
upptagna. För att underlätta utnyttjandet av dem finns en bokningslista. 

Personalroller i informationssökning och -användning 

Personalen bemöter besökarna vänligt men lyckas inte alltid lösa alla frågor innan 
besökaren lämnar biblioteket. Detta behöver dock inte innebära att ett problem 
lämnas obehandlat. Personalen är också mån om att kunderna ska hitta till angivna 
hyllor och foljer darfor oflast med och visar var de fhms. 

Jag har dock också vid ett par tillfällen fått intrycket att man är något 
restriktiv med att hjälpa studerande. De avvisas inte när de val behöver hjälp, och 
ingenting tyder på att kvaliteten på den service de då får ä r  lägre än normalt. 
Däremot tyder uttalanden hos vissa i personalen på att man helst ser att 
studerande först söker p& egen hand innan de ber om assistans. Även Skoglund ,k 
(1987 s. 47) vittnar om att bibliotekspersonal kan uppleva de studerandes krav 
som problematiska och känna att elever kan försöka komma undan 
infonnationssökningens pedagogiska inslag. 

Besökare med något vaga fdgefonnuleringar får ibland hjälp på traven av 
bibliotekarier och kanslister med att till exempel faststalla om det är skön- eiler 
facklitteratur som behövs för att lösa frågan. Flera i personalstyrkan har dessutom 
goda kunskaper om det skönlitterära utbudet viiket underlättar då kunder saknar 
titel- och upphovsuppgifter eller inte söker någon speciell bok och behöver lästips. 
På det facklitterära området har jag haft svårare att bedöma hur väl insatt man är, 
och jag vågar inte ta bristen på samtal om facklitterära läsupplevelser samt 
enstaka fall av okunskap inom något specialområde som ett tecken på att 
personalen har sämre kunskaper om fackområdena. Däremot är det uppenbart att 
man är medveten om vissa företeelser som påverkar facklitteraturens 
användbarhet, till exempel att datorböcker åldras fort. 



Tabell 6. Observationer av biblioteksanvandare. Procentsatserna är avrundade till 
hela tal. R@or syftar p& problem inom ett ämne som presenterats _for personalen. 
Under rubriken Ltul/P& plats redovisas personer som observerats som tantagare eUer 
användare au böcker inne i biblioteket. För ncigra av dem som stallde fragor per 
telefon är kön okänt v e o r  dessa redovisas i en egen kolumn. 

Ämne 
P 
8 
S 
T 
u 
v 

Kvinnor Man 

1 
5 

1 
5 

Frågor 
2% 
9% 

2% 
9% 

Lå.n/På plats 
Okanda 
(Telefon) 

5 

Frågor 
1 
2 

9% 

Lån/På plats 
12 
9 
2 

4 
2 

2% 
4% 

2 

1 

1 
1 

22% 
170h 
4% 

7% 
4% 

4% 

2% 

2% 
2% 



8. UT-G OCH BESTAND 

I detta kapitel försöker jag belysa ytterligare några aspekter av 
facklitteraturanvändningen på Ulricehamns stadsbibliotek som underlag för 
slutdiskussionen. Jag vill dels jämföra utlåning med bestånd, dels genom att titta 
på vilka avdelningar som är särskilt populära försöka att ytterligare belysa 
infonnationsanvandningen. En motsvarighet till denna undersökning finns hos 
Skoglund (1987 S. 77-79). 

Fjärrlånen undersöktes i början av december. Jag noterade helt enkelt titel och 
signum för varje till stadsbiblioteket utifrån beställt objekt respektive levererat 
fjärrlån som då fanns i bibliotekets register och sålunda inte hade avskrivits som 
inaktuellt d e r  återlämnat. Microfiche och - m e r  för släktforskning räknades inte. 

Utlåningen försökte jag få en bild av genom att varje morgon (måndag-lördag) 
under vecka två 1995 notera signum och titel för återlämnad facklitteratur för 
vuxna innan den sattes upp på hyllan för återlämnade böcker. Även AV-materiai 
(ljud- och videokassetter i detta fall) ingick i undersökningen. Inga AV-objekt hade 
dock återlämnats inom områdena P, Q, S, T, U och V i det material jag 
undersökte. Videofilmer ställs normait upp direkt på hyllan (muntlig uppgift fFan 
bokuppsättare 2/2 1995), och jag har därför inga tillförlitliga siffror om 
videoutlåningen fördelad på olika ämnen. Jag har trots det räknat med den enda 
filmen (signum Zbo) som jag fann i materialet eftersom avvikelsen blir försumbar i 
förhåiiande till om jag hade utelämnat densamma. 

I de båda utlåningsundersökningarna räknas varje tidskriftsnummer som en 
volym. 

För att kartlägga beståndet inom ämnesområdena P, Q, S, T, U och V noterade 
jag vilka hyllsigna som fanns och sökte sedan på dessa i arbetskatalogen för att få 
fram hur många volymer som var registrerade under vart och ett. Varje årgång av 
en tidskrift räknas som en volym. Detta något omständliga och inte helt 
tillfredsställande förfaringssätt var nödvändigt eftersom man inte ur  dåvarande 
version av Btj 2000 kan få fram någon lista över antalet volymer under olika signa i 
en enda sökning. Trunkeringar måste dessutom innehåila minst tre kända tecken 
varför man inte kan skriva till exempel "V*"/hy och få fram antalet volymer som är 
uppstäilda på avdelning V. Mitt firfaringssätt kan i värsta fall (till exempel om 
någon volym är katalogiserad under annat hyllsignum än det som star p& 
bokknubbarna) ha producerat siffkor för bestandsandelarna som är något mindre 
ä n  i verkligheten, men de påminner å andra sidan om de resultat som Kolehmainen 
(1990 s. 9) nådde vid sin undersökning av beståndet på Väilingbys folkbibliotek. 
Darfor bedömer jag dem som någorlunda trovärdiga. 

Sammanlagt 103 fjärrlån (varje bok eller tidskniftsnummer räknas som ett fjärrlån) 
hade bestäilts, hämtats eller Vanta.de på att hämtas i början av december 1994. I 
de allra flesta fall rörde det sig om böcker eller hela tidskriftsnummer. 90 av dem 
gällde facklitteratur. Vissa underavdelningar, till exempel V1 (Psykiatri) är  
representerade med flera titlar. 



Tabell 7. Q.rrlån vid Ulricehamns stadsbibliotek. Till vänster i tabeiien de av de i 
användarstudien behandlade ämnesomradena som$ärrlanats. Till höger de mest 
$ä.rr~ade av de övriga ämnesomradena. 

Pr (Transportmedel och kommunikationer) och Pua (Datorer och datorsystem) 
dominerar den tekniska litteraturen. Tre av bestäliningarna rör järnvägshistorisk 
litteratur och har förmodligen sin upprinnelse i en hobby. En av de intervjuade 
(intervju 6) berättar att det finns en hel del människor med järnvägar som hobby i 
Ulricehamn. En av de övriga beställda böckerna är en kursbok (intervju 5). 

Bakom Q-beställningarna anas nytto-, hobby- och arbetslivsändamal. Böckerna 
handlar om hem och hushall (Qc), trädgård (Qe), fiske (Qgb) och ledarskap (Qb). 

Endast två fjärrlånebestäilningar av U-material var aktuella, den ena for bruk i 
arbetslivet (Uh; intervju 8). Inom den för fjärrlån mer efterfi-ågade V-avdelningen 
handlade fjna av de nio bestäiida böckerna om psykiatri (W). Troligen stod olika 
personer bakom dessa eftersom bestäUningsdatum och böckernas imiktdng skilde 
sig åt. 

Ämne 

P 

Q 
U 
V 

krlämnat material 

Antal fjärrlån 

9 
8 

2 
9 

3 16 volymer facklitteratur, noter (hela avdelning X) och musikupptagningar (delar 
av Y) ej medräknade, noterade jag under vecka två 1995. 

Andel av 
fjämlånad 
facklitteratur 

10,0% 
8,9% 
2,2% 

10,0% 

Tabell 8. Till vänster i tabellen s~ffror ,for de i användarstudien behandlade 
&mnesomradena Till höger de  i materialet mest forekommande QV de  övriga 
  somrad ena. 

Ämne 

C 
D (=Do) 
E 
O 

Antal fjärrlån 

6 
13 

9 
15 

R a  [Landsvägsfordon och landsvägstrafik] och Pu (Datorer och databehandling) 
svarade för 22% respektive 25OA av de Aterliimnade volymerna inom avdelning P. 
33% av volymerna inom P utgjordes dock av diverse hobby-, hantverks- och gör- 

Andel av 
fjärrlånad 
facklitteratur 

6,7% 
14,4% 
10,0% 
16,7% 



det-sjäiv-böcker fiån signa Pg-Pm. Övriga böcker hade mer eller mindre utpräglad 
hobbykaraktär (P.09, Pcj, Prd). 

Inom avdelning Q dominerade Qc (Hem och hushåll) med 36% av alla 
volymerna. 16%, huvudsakligen om sällskapsdjur, hörde hemma på avdelning Qdf 
(Husdjurslära) och 23% pA Qg (Jakt och fiske). Det mesta som Aterlämnats inom Q 
lämpar sig med andra ord väl för nytto- och hobbyändamål. Titlar som 
Vapensmugglarna (Qi) och Samarbetsboken (Qbf) antyder att krav f !  skola och 
arbetsliv också kan ligga bakom några lån. 

Sammanlagt återlämnades endast tre S- och T-böcker. Titeln p& T-boken var 
Matematiska tankenötter, typisk för beståndet inte minst på filialer- och 
utlåningsstationer men även ganska vanlig i olika varianter på stadsbiblioteket. 

Böckerna fkån U-avdelningen sorterade under de @sikallska avdeinjngarna och 
zoologi. Bland V-volymerna fanns Patient-FASS 1992-93, ett par böcker om 
barnpsykiatri (Vl) och två böcker med titlarna Naturlig ansiktslyftning med 
zonterapi (Vm) och Sex och samliv (Vnd). Övriga volymer från avdelning V var av 
allmän karaktär. 

Uppgifter fi-ån bokuppsättaren (2/2 1995) bekr* i stor utsträckning den 
bild av utlåningen som undersökningen av det återlämnade materialet ger: P och Q 
är stora avdelningar, inom P märks särskilt data (Pu), foto (Pn) och bilar (Pra). Q är  
mest populär, framför allt trädgård (Qe), hem och hushåli (Qc), husdjur (QdQ) och 
jakt och fiske (Qg). S och T ä r  måttligt utnyttjade medan botanik (Uf) och zoologi 
(Ug) är de mest framträdande naturvetenskapliga underavdelningarna. V går ailtid, 
shskilt gynekologi och andrologi (V@, pediatri (Vh) och terapimetoder (Vm). 

5/ l 1995 fanns 31459 tryckta fackvolymer registrerade i bibliotekets datoriserade 
katalog (Btj 2000-statistik : volymer per litteraturkategori 5/1 1995). 5942 eller 
18,9% av dem var uppställda under avdelningarna P, Q, S, T, U och V. Bland 
dessa dominerar P, Q och U helt till omfattningen, och enbart under Q finns bortåt 
hälften av volymerna inom dessa avdelningar registrerade. 

Ämne Antal volymer Andel av P..V 
(ej R) 

sambindning 
4,9% 

16,396 
0% 

0,8% 
4,1% 
4.1% 

Andel av ail 
facklitteratur 

TabeU 9. Mängden facklitteratur inom de undersökta omr- 

Andel av 
facklitteratur i 

Inom P var Pra (Landsvägsfordon och landsviigstraflk) med 16% och PLI (Datorer 
och databehandling) med 11% av volymerna de största underavdelningarna. Hela 
underavdelningen Pr (Transportmedel och kommunikationer) omfattade 32% av 
beståndet inom P. Andra stora underavdelningar är Pp (Byggnadsteknik: 1 10/0), Pn 



(Fotografi och filmteknik; 8%) och Pc (Elektroteknik; 5%). Inom avdelningarna Pd- 
Pm (Diverse material och deras bearbetning) som den hantverksintresserade och 
gör-det-själv-benägne kan upptäcka mycket användbart under, finns 17% av P- 
beståndet. 

Drygt en tredjedel, 35%, av volymerna på Q-avdelningen handlar om hem och 
hushåll (Qc). N ä s t  störst bland underavdelningarna är lantbruk (Qd) med 16%. 
Enbart husdjurslära (Qdf) omfattade bortåt 13% av volymerna på 
huvudavdelningen. 16% av Q-beståndet finns inom de starkt hobbybetonade 
avdelningarna Qe (Trädgårdsskötsel; 10%) och Qg (Jakt och fiske; 6%). NAgot 
större är Qa (Nationalekonomi och fulansväsen) med sina 14% medan volymerna 
inom Qb (Företagsekonomi) utgör knappt 7% av Q-bestandet. 

Den lilla S-avdelningen har f w s t  allmänna verk samt böcker om svenska 
militära förhållanden och total w o r i n g  (där bland annat spionage ingår jfr kapitel 
5). De flesta böckerna (59%) på den ännu mindre T-avdelningen står under Ta 
(Matematik: allmänt) där elementära läroböcker och matematiska lekar ingår (jfr 
kapitel 5). 

En tredjedel av de naturvetenskapliga volymerna finns under avdelningen 
zoologi (Ug) där fågellitteratur (Ugg) ensam utgör 9% av U-avdelningen. Den näst 
största underavdelningen till naturvetenskap är biologi (Ue) inom vilken 16% av 
beståndet finns. Därefter kommer botanik (Uf) som utgör 13%. 16% av 
botaniklitteraturen, 24 volymer, är svampböcker (Ufhe). Miljöfrågor och 
naturskydd (Uh) upptar 14% av U-beståndet. 9% handlar om astronomi (Ua), drygt 
5% om fysik och kemi (Uc). Mycket hobby-, såsom ornitologi och astronomi, samt 
viss nyttoinformation, inte minst om svamp, ryms med andra ord inom U. 

Allmän medicin (Ve) omfattar en femtedel av V-avdelningen. 15% av volymerna 
hör till Vn (sarnhällsmedicin, hygien, sexologi). Psykiatri (Vi; 13%) och hälso- och 
sjukvård (Vp; 10%) är också stora underavdelningar. Terapimetoder (Vm) och 
gynekologi och andrologi (V@ utgör 10% respektive 7% av V-beståndet. 

I sambindningshafte 22 1994 finns mer ä n  16% av facktitlarna inom avdelning 
Q, och 5,7% av ali facklitteratur behandlar hem och hushåll. Andelarna P, T, U 
och V i sambindningen överensstämmer bättre med motsvarande andelar av 
facklitteraturbestandet. 

Bland AV-medierna finns ett mindre antal volymer inom P, Q. U och V. Jag 
undersökte kassett- och talböcker (signum YA.. .) och videogram (signum Zb.. .) 
genom bibliotekets arbetskatalog. Eftersom bestånden är så små (1141 
kassettböcker, 1130 talböcker och 272 videogram enligt Btj 2000-statistik : AV- 
mediebestånd 5/ 1 1995) och varje ämnesområdes kod f6regAs av nämnda signa Yå 
respektive Zb kunde jag använda trunkeringsmöjligheten och rikta sökningen till 
hyllsignum. 

Td- och kassettböcker från Q-avdelningen (det vill säga Yåq ...) var till antalet 
75 och dominerades av EU- och miljöinformation. Dessutom fanns flera volymer 
om fiske och jakt. Jag misstänker att främst hobby- och yrkesfolk tilltalas av detta 
Q-utbud. U-volymerna handlade huvudsakligen om vilda djur och växter. Viss 
miljöinformation fanns ocksa här. Kassetterna på U-avdelningen kan troligen 
fkhst användas for självstudier och vissa skolstudier. Vissa personer som söker 
speciella fakta och därmed i vissa fall kan räknas till gruppen "nyfikna" 
informationssökare bör också iima ett och annat av intresse då inte andra medier 



duger på grund av handikapp eller arbetssituation (jfr kapitel 6). Det fanns lika 
många volymer inom avdelning V som U, arton stycken. Här var dock fler 
underavdelningar representerade med titlar under vilka förlossning och amning, 
hälsovård, olika sjukdomar, själsliga och kroppsliga tillstånd och råd från 
radiodoktorn behandlades. Nhgra av de i de tidigare kapitlen identifierade och 
föreslagna användarkategorierna (studerande, yrkesfolk, nyblivna 
föräldrar/mödrar, personer som vill veta något om sin sjukdom) kan därmed få 
ljudåtergiven häiso- och sjukvårdsinformation. 

Endast 23 av de 272 videogrammen a l l  under de i undersökningen ingående 
SAB-avdelningarna. Elva av dem hörde till signum P varav tio ingick i serien Tid för 
trä och ett handlade speciellt om hus. Q-filmerna var tre t iU antalet och handlade 
uteslutande om fiske. De nio naturvetenskapliga videogrammen tog upp några 
vanliga svenska däggdjur, vildmark från när och fjärran samt jordens historia. 
Hobby- och hantverksfolk samt nyfikna personer kan med andra ord sägas vara 
huvudsakliga målgrupper. 

JWorelse utlåning-besthd 

Andel av det tryckta 
fackbeståndet 

4,6% 
7,5% 
0,3% 
0,3% 
3.7% 
2.5% 

Ämne 

P 
Q 
S 
T 
U 
V 

Ännu en gång framträder de nytto- och hobbybetonade P och Q som populära 
ämnesområden. Deras andelar av utlåningen är ungefär två till tre gånger större ä n  
deras andelar av beståndet. En tiondel av fjärrlånen i undersökningen gäller 
dessutom P. Det på biblioteket ganska välrepresenterade Q-området drog inte till 
sig lika många beställningar. V är  relativt litet till både utlåning och bestånd men 
har däremot en stor andel av fjärrlånebestäilningama. Att U tycks lånas i s% ringa 
omfattning kan bero på att de stora zoologi- och botanikavdeiningarna inte är så 
aktuella under vintern. 

Tabell 1 O. Jamforelse$&ZQn-uthm-bestand 

Andel av gärrlånad 
facklitteratur 

10,0% 
8,9% 

0% 
0% 

2,2% 
10,OOh 

Andel av aterläm- 
nad facklitteratur 

11,4% 
22,2% 

0.6% 
0,3% 
1,6% 
2,5% 



9. RESULTATSUMMERING OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet försöker jag lyfta fram de viktigaste resultaten från 
undersökningarna och diskutera dem samt resonera kring vilka konsekvenser de 
kan f& för biblioteket. Avsnittens innehåii utgår f h  de tre huvudfragorna 1. Var 
söker man infonnation?; 2. För vilka ändamål?; 3. Hur vill man att biblioteket ska 
vara uppbyggt?. Sökvägar.. . och Medvetenhet.. . relaterar huvudsakligen till fråga 1 
och Användargrupper till fråga 2. Aspekter p3 fi-åga 3 kommer in under flera 
avsnitt men behandlas främst i avsnitten Medier och Beståndssatsningar och 
ärnnen. Rubrikerna anknyter också, liksom i kapitel 6, till intenjuhandledningen 
(se bilaga). 

Sökvägar, biblioteksanvhdning och resursfördelning 

Det kanske mest anmärkningsvärda av det som jag vill ta upp under den här 
rubriken är att så många personer bosatta utanfor staden, hälften av dem i 
intervjuundersökningen, använde stadsbiblioteket. Observationerna visade att flera 
människor kån W e r s  upptagningsområden skaffade lånekort på stadsbiblioteket. 
I en Nya Zeeländsk undersökning (Thompson 1991) fann man att mer än hälften av 
de tillfrågade biblioteksanvändarna besökte huvudbiblioteket i Auckland, och i 
genomsnitt utnyttjade 1,8 bibliotek Forutom det närmast egna hemmet (s. 13). 

Flera förklaringar till förhåilandet finns. Många av de intervjuade visste helt 
enkelt inte att det fanns bibliotek på närmare håll. Av både anv8ndarintervjuema 
och samtal med filialföreståndare framgick att vissa biblioteksbesökare inte 
betraktar de mindre biblioteken som viktiga informationsresurser eftersom man 
tror att facklitteraturbestandet är för litet för de egna behoven. Det W s  också 
något exempel bland de intervjuade på att utlåningsstation och stadsbibliotek 
används för olika ändamål, lån av skönlitteratur på den förra, 
facklitteraturanvändning p& det senare (intervju l IM). 

Liknande resultat uppvisar två amerikanska studier. Kim & Little (1987) fann 
att rekreationsmotiv var mer framträdande hos användarna på filialer än på 
huvudbibliotek (s. 46), och Prabha (1987) konstaterar att filialerna verkade 
utnyttjas mer för nöjesläsning ä n  inforrnationsanskRfniinI (S. 187). Även Skoglund 
(1987) drar liknande slutsatser for den grupp som lånar for arbetet-yrket: "Ingen 
nämner geografiska hinder för att besöka bibliotek. Man brukar samhällets olika 
bibliotek för skilda ändamål; lånar skönlitteratur på filialer och besöker 
huvudbiblioteket när de söker facklitteratur." (s. 60) Den ovan nämnde mannens 
(intervju 11M) biblioteksanvändning överensstämmer så  gott som helt med 
Skoglunds beskrivning: han har sökt information för arbetet, han utnyttjar sin 
utlaningsstation främst för att lana skönlitteratur, och han cyklar in till 
stadsbiblioteket när han behöver facklitteratur. 

Också för hobbyfolkets behov upptäckte Skoglund att filialernas bestånd inte 
råckte till. Även dessa personer lånade i regel sköriiitteratur där (1987 s. 63). 
Några av de hobbyinriktade låntagare som jag intervjuade är inne på samma linje: 
de mindre biblioteken har för lite böcker. 



Filial- och användarstudiema ger vid handen att avståndet till högskola inte är 
avgörande för om folkbibliotek utnyttjas av studerande. Folkbiblioteket p$ orter 
utan högskola kan utnyttjas av studenter som inte vil l  köpa dyra kursböcker som 
ä r  utlånade på studieorten. För studerande p& små högskolor och 
högstadium/gymnasium är stadsbiblioteket ett viktigt komplement även om d a  de 
intervjuade i denna grupp hade börjat leta på sina skolbibliotek. Här skiljer sig 
mina resultat delvis från Skoglunds eftersom stadsbiblioteket för de flesta 
gymnasister i hennes undersökning var både första och sista instans (1987 s. 65). 
Dock är de som söker information för sina studier s$ f$ i min undersökning att jag 
inte vågar göra någon stor poäng av skillnaden. Anmärkningsvärt är emellertid att 
en skolelev också hoppades på en ämnesinstitutions samlingar för sitt fortsatta 
letande (intervju 1). 

En jämförelse av invånarantal och utlåning i tlihiområdena visar att Hökerums 
bibliotek har endast häiften så många lån som Gäiistads trots att folkmängden i 
hökerumsområdet uppgår till nära tre fjärdedelar av den i gällstadsområdet. 
Skillnaden i förhåilandet utlaning-invånarantal är däremot betydligt mindre mellan 
gällstadsområdet och blidsbergsområdet. En av de intervjuade 
biblioteksföreståndania säger att många hökerumsbor arbetar i Borås och därför 
kan besöka stadsbiblioteket dar regelbundet. Pendlingsvägar kan därmed delvis 
förklara varfor många hoppar över de mindre biblioteken då de söker information. 
Borås ä r  för övrigt det stadsbibliotek som nämns mest av de intervjuade förutom 
Ulricehamns. 

Personerna i intervjuundersökningen drar konsekvenser av sitt 
biblioteksutnyttjande och tycker till övervägande del att det är bättre med ett 
centralt välutrustat bibliotek. Åsikterna är inte unika. I 1988 års norska 
användarundersökning föredrog 65% ett centrait valutrustat bibliotek (Granheirn 
1990 s. 8). Den positiva synen på centralisering av kommunens biblioteksresurser 
i min undersökning måste ses  mot bakgrund av att endast 
stadsbiblioteksanvändare intervjuades, men likväl bor 10 av de 24 intervjuade 
nära filial eller utlåningsstation. 

Shoham et al:s undersokning i Tel Aviv (1990) fAr sammanfatta de här 
resultaten och erbjuda några förklaringar som jag tror är tillämpbara på 
Ulricehamn. Där konstateras att stadens huvudbibliotek har störst räckvidd när 
det galler att locka besökare. Dess stora och specialiserade samlingar med bland 
annat forskningsmaterial och periodica bidrar till detta. För de två 
distriktsbiblioteken som också har lång räckvidd är deras placering i affärskvarter 
en viktigare förklaring u11 deras popularitet (s. 172). beflort  till Ulricehamn ger 
det stöd för uttalandet "Man ska ju h d %  in till centralorten." (intervju 16) 

Även om stadsbiblioteket tydligen uppskattas av flest människor pekar några 
uppgifter på att filialer och utlåningsstationer spelar en viktig roll för vissa 
personers biblioteksanvändning. Uttalanden Can forestandare på mindre bibliotek 
kan visserligen betraktas som partiska, men de går inte att avfärda som ogiitiga 
utan vidare då de bygger på lång erfarenhet i många fall. Några menar att det 
känns tryggare för användarna att börja leta och fråga på det lilla biblioteket nära 
hemmet, och de personliga kontakterna meilan låntagare och personal blbr 
förmodligen djupare på mindre enheter. En bokbuss som betjänar större områden 
kan få svårt att bygga upp samma förtroende. 



I litteraturen h n s  olika uppfattningar om vilka roller huvudbibliotek och filialer 
ska tilldelas. Margareta Tömgren (1987 s. 63) menar att det inte går att renodla 
bibliotekens uppgifter så  att filialer sysslar med kulturförmedling medan 
huvudbiblioteket tar hand om informationsförmedlingen. Foikbiblioteksutredningen 
(1982 s. 33) hävdar däremot att ett systems samlade referensresurser bör 
koncentreras till ett bibliotek per system medan m e r  och bokbussar fAr klara sig 
med mer grundläggande referensmaterial. Undantag bör dock göras för de filialer 
som också fungerar som skolbibliotek. Samma tankegång fanns ju hos några av de 
intervjuade (se avsnittet om resursfördelning i kapitel 6). 

Greta Renborg (1990) försvarar ivrigt landsbygdsbiblioteken i en artikel om 
biblioteksmontern på Elrniautstäilningarna i slutet av 1980-talet. För henne är 
bristande kunskaper hos politiker och aiimanhet om vad biblioteken kan erbjuda i 
form av referenstjänst ett hot mot deras roll i glesbygderna. Vad sådana brister 
kan innebära ska jag behandla i nästa avsnitt. 

Ett dilemma som drabbar en kommun med så många biblioteksenheter som 
Ulricehamns är att beståndsbredden blir liten da man måste köpa flera exemplar 
av varje titel (Bech 1993 s. 16; Wiese 1993 s. 27; se vidareutveckling i avsnittet 
Ämnen nedan). Under sådana omständigheter är det svårt att leva upp till ideal om 
ett välfungerande decentraliserat bibliotekssystem. 

Den skepticism inför fjärrlaneberoende som fanns inom de flesta 
användargrupperna motiverar en diskussion kring problem med en generös 
inköpspolitik. Om denna anpassas alltför mycket även till kortsiktiga önskemåi 
finns det risk för att man köper många böcker som bara är populära en kortare 
tid. Helle Wiese (1993) för apropå kvalitetskrav en diskussion som bör vara 
användbar i ett lite vidare perspektiv på inköpspolitiken. Hon ser i sammanhanget 
en möjlighet för små bibliotek då de genom sin närkontakt med användare lättare 
kan diskutera alternativ tiil den litteratur som efterfrågas för att lösa deras 
informationsbehov (s. 29-30). Detta kan vara en h k t b a r  strategi, inte minst om 
bibliotekspersonalen kan sitt bestånd bra (Wiese 1993 s. 29) och lyckas förmedla 
sin kunskap till användarna. På sa vis minskar man behovet av inköp och i många 
fall även fjäxrlån. Tyväm kan det vara riskabelt att utgå ifrån att bibliotekspersonal 
känner bestånd och användare väl (Pors 1994 s. 141). 

För många låntagare är  säkert andra titlar än just de efzerfi-ågade användbara 
(jfr Pors 1994 s. 68), vilket en intervjuperson ocksa talar om (intervju 17). I de fal  
då det är svårt att uWån efteriiiigan och kvaiitet avgöra om en bok ska köpas in 
eller vid behov bestäiias som fjärrlån bör man beakta dess tillgänglighet, något som 
en ung man påpekar (intervju 20). Niels Ole Pors (1994 s. 92) ser att denna 
problematik tydligen hålier på att förändras eftersom böckernas betydelse 
minskar, mångfalden av dokumentformat ökar och digitaliserade 
informationssystem gör det mindre viktigt för biblioteket att självt äga dokument. 
Den rekommendation som Inger Mattsson gav i sin fjämlåneutredning 1984, "Öka 
tillgängiigheten av litteratur lokalt ... Väg kostnaderna mellan inköp och fjärrlån!" 
(s. 891, minskar kanske i aktualitet om informationsteknologins landvinningar 
d tmer  tiliämpas på folkbiblioteken. 

Hobbyfolket var den grupp som hade störst f6rståelse för att biblioteket inte 
kuride köpa in all sorts litteratur. Här finns en klar överensstämmelse mellan mina 
resultat: och Skoglunds (1987 s. 64). Liksom Skoglund lade jag också märke till 



flera önskemål hos användarna om att få tillgang till en rikstäckande 
beståndskatdog. 

Spontant uttalade sig några av de intervjuade för eller emot avgifter för fjärrlån 
(se avsnittet om medier nedan för vidare jämförelse med Skoglund om avgifter i 
allmänhet). Det man främst var positiv till var den relativt blygsamma avgiften på 
fem kronor som stadsbiblioteket tar för reservationer. De som kom in på allmänna 
ekonomiska aspekter på fjärrlån tyckte som m t s  i kapitel 6 att det var svårt att 
ta stäilning eftersom man inte kände till de totala kostnaderna. 

Det är mycket möjligt att synen p& avgifter för fjärrlån skulle ändras märkbart 
om tendenserna på området får återverkningar i hela det nationella 
bibliotekssystemet. I DIK-forum fördes 1993-1994 en debatt om B1BSAM:s 
rekommendation till de statliga biblioteken att sinsemellan ta betalt för fjärrlån 
inklusive kopieleveranser. Lansbibliotekarie Roland Eliasson hävdade att förslaget 
var ett hot mot den enskildes rätt till information (1993 a s. 11). BIBSAM:s chef 
Kjell Nilsson svarade med att påpeka att rekommendationen ju endast gäilde de 
statliga biblioteken och att låneströmmen från forskningsbibliotek till folkbibliotek 
är blygsam (1993 s. 11). Motståndarna menade dock att folkbiblioteken ändå 
skulle påverkas och att BIBSAM inte tog det nationella ansvar som dess namn 
antyder (Eliasson 1993 b; Olsson 1993; Holmquist 81 Tellander 1993). Viss 
oenighet rådde också om hur mycket ett fjärrlån behöver kosta, i de exempel som 
nämndes 70 eller 300 kronor (Jonsson 1994). Tove Persson (1993) på Lunds 
universitetsbibliotek upplevde att avgiftsbeläggning hade lett till effektivare 
dokumentleveranser. 

Den viktigaste fdgan i debatten om fjärrlheavgifter ä r  kanske inte om 
biblioteken ska betala varandra utan hur  de enskilda låntagarnas 
infonnationstillgång ska säkras (Grutsatt att detta anses önskvärt). Svaren på fråga 
111.5 (se bilaga) pekar p& att många skulle avstå från att utnyttja fjärrlån om man 
fick betala den totala kostnaden vilken i många fd närmar sig priset för en bok i 
handeln. Någon form av statlig kompensation till resurssvaga fjärrlåneberoende 
bibliotek kunde vara lösningen, men den måste i så fall kombineras med vissa 
krav p& kommunens åtaganden vad gäller biblioteksverksamheten SA att bland 
annat ett xninimibestånd garanteras. 

Skoglund fann sammanfattningsvis att stadsbiblioteket i Göteborg för många 
människor inom alla hennes användargrupper fungerade som slutstation (1987 s. 
65-67), trots att flera stora skol- och specialbibliotek ligger inom gångavstånd. 
Även i Ulricehamn, där majoriteten av k o m m ~ v å n a m a  har tillgång tiil skol- eller 
fiiialbibliotek på närmare håii än stadsbiblioteket, går det att se en betydande roll 
hos detta för informationsförsörjningen. Många av de intervjuade trodde ju ocksa 
att deras och andras möjligheter att skaffa information skulle försämras märkbart 
om folkbiblioteken försvann. En slutsats av detta blir att ett välutrustat stads- 
/huvudbibliotek som en del av ett nationellt sambibliotek behövs även i små 
kommuner. Inger Mattssons undersökning (1984) ger stöd Ior den här slutsatsen 
(s. 63), och den antyder också, liksom flera av de intervjuade, att länsbiblioteken 
är  viktiga komplement till de mindre stadsbiblioteken (s. 65). 



Medvetenhet och kunskap 

I litteraturen finns flera exempel på hur bristande kunskaper om bibliotekets 
resurser hindrar användare från att utnyttja det fullt ut. Dagobert Soergel (1985) 
tar upp situationer där man inte vågar lägga fram hela sitt problem för 
bibliotekarien da man tror att biblioteket inte har material, kunskaper eller pengar 
för att lösa det (se t ex s. 106). Pors (1994 s. 66) visar hur en låg föxväntningsnid 
hos användarna hindrar dem fiån att ställa krav, något som speglar sig i de ofta 
övervägande positiva omdömen som biblioteket får i användarundersökningar. 
James Rice (1992 s. 349-350) antyder att biblioteket självt kan påverka 
situationen. Genom upplysning kan man få fler människor att vända sig till 
biblioteket när de behöver information, något som också blir ett argument for höjda 
anslag, men här måste biblioteket våga ta steget och med nuvarande resurser möta 
en eventuell anstormning av besökare (jfr resonemanget kring företagsse~ce i 
avsnittet Användargrupper nedan). Folkbiblioteksutredningen (1982 s. 27) föreslår 
att man i till exempel lokaltidningar ska publicera frågor som biblioteket kan 
besvara och därigenom locka fler att vända sig dit. 

Problemet med den otillräckliga medvetenheten om bibliotekets utbud gäller 
allts& både användare och icke-användare. Den forra gruppen kommer jag inte åt i 
den här undersökningen, men kunskaperna hos dem som besöker biblioteket är 
knappast sämre än hos dem som aldrig varit där. Vissa brister finns 
uppenbarligen vilket framgår av intervjuundersökningen. De får också 
konsekvenser för vad personerna i sin tur uppfattar som brister hos biblioteket. 

J a n  Thompson (1991) som undersökte bibliotekssystemet i Auckland 
upptäckte att mer ä n  hälften av användarna inte kunde nämna någon tjänst som 
var speciell för huvudbiblioteket. De bäst kända tjänsterna var annars CD-utlåning 
och tidningsrum (s. 13). De här inrättningarna är populära även i Ulricehamn, men 
när det gäller mer renodlade informationstjänster framkom att nAgra av de 
intervjuade tydligen inte kände till deras existens. Dessa fall gäller möjligheten att 
genom personalen få tillgång till BURK-sök samt använda CD-ROM-spelaren. Som 
jag tidigare nämnt önskade ju n&gra personer, liksom i Skoglunds undersökning 
(1987 s. 69) tillgång till en nationell beståndskatalog. Genom bättre skyltning av 
tjänsterna och att låta CD-ROM-terminalen stå permanent påslagen kan man 
kanske få fler att upptäcka dem. 

Den skolundervisning om bibliotek som de intervjuade fatt har, trots vissa 
skiiinader i tid och omfattning, knappast någon betydelse (utom hos de d r a  
yngsta) for om de känner till bibliotekets nyaste elektroniska informationstjänster 
eller ej. Viktigare är att många over huvud taget inte kommer ih&g så mycket av 
det de fått lära sig om bland annat bibliotekets klassifikationssystem. De drabbas 
då av bekymmer när de ska ha tag i en viss bok eller leta inom ett visst ämne. 

Pors framhåller att "hyldelesning" eller "gresning" är en viktig sökmetod för 
alla användare (1994 s. 80). Man går helt enkelt och tittar i hyllorna efter 
intressanta böcker. På Ulricehamns stadsbibliotek räcker det inte ailtid med att 
känna till signum för att hitta alla böcker som finns m e  inom ett visst ämne. Man 
maste också vara uppmärksam p& att böcker kan stå på speciella temahyllor (se 
avsnittet Bibliotekskunskap i kapitel 6). För dem som både har klena kunskaper 
om bibliotekets uppbyggnad och ä r  ovana vid att läsa katalogposter blir det dubbelt 
svart att leta sig fram genom samlingarna. Samtidigt kan dock temahyllorna 



underlätta för den som är ute efter litteratur inom just de områdena. Det ordinarie 
klassifiiationssystemet kan medföra att böcker med anknytning till exempelvis 
krigsväsen och medicin hamnar på bland annat K- respektive O-avdelningarna (jfr 
Harris 1992 s. 5). 

Biblioteksanvändarnas tips till varandra om vad biblioteket kan erbjuda bör 
inte underskattas. En man (intervju 20) berättade ju om hur han fått veta mer om 
fjärrlån genom en bekant. Glatt överraskade användare är kanske viktigare 
marknadsförare för biblioteket än genomarbetade kampanjer. 

Ålder och könsfördelning hos de intervjuade uppvisar stora likheter med 
Skoglunds resultat (1987 s. 94-95). Den stora andelen studerande i materialet 
förklarar till en del att sa många yngre människor finns bland intervjupersonerna. 
Ytterligare orsaker till underrepresentation av tildre i besökarskaror diskuteras av 
Willits & Willits (1991 s. 33). De påpekar att äidre dels i genomsnitt har mindre 
utbildning ä n  yngre, dels kan ha svårare att ta sig till biblioteket Visserligen gällde 
Wiliits & Wiliits' undersökning landsbygdsbibliotek, men eftersom deras data även 
omfattar mindre städer kan resultat försiktigtvis ocksa tillämpas på Ulricehamn, 
och att studien är amerikansk anser jag inte har någon större betydelse när det 
gäller sadana faktorer som utbildningsnivå och förmåga att forflytta sig. Även i 
1988 års norska undersökning verkar avstånd spela en viss roll för de äldre som 
tycker att biblioteket ligger för långt bort (Granheim 1990 s. 8). 

Kvinnornas ringa antal i Skoglunds och mitt material (se även observationerna) 
är  något förbryllande med tanke pil att fler kvinnor än män är regelbundna 
biblioteksbesökare enligt många undersökningar (Granheim 1990 s. 7; Skoglund 
1987 s. 30; Willits 1991 s. 32). Underrepresentationen ä r  särskilt 
anmärkningsvärd om Granheims konstaterande att kvinnor oftare frågar 
personalen gäller generellt (1990 s. 10). Det att teknik och naturvetenskap 
traditionellt betraktas som "maniigat1, något som även avspeglas i ungdomars val till 
gymnasium och högskola, ä r  en möjlig orsak, men samtidigt återfinns bland annat 
den stora avdelningen Qc (Hem och hushåll) inom de undersökta ämnena, och 
denna är  åtminstone p& de mindre biblioteken enligt uppgift mycket frekventerad 
av kvinnor (se kapitel 5). Kanske räcker de relativt stora Qc-bestånden på maler 
och utlåningsstationer till för deras behov så att de inte åker in till stadsbiblioteket 
i samma utsträckning som andra låntagare. En annan förklaring är  att man kanske 
inte ställer Ilka många fi-ågor inom avdeiningen. Beståndet räcker troligen ofla till 
för de flestas behov. Q-avdelningens (och därmed Qc:s) andel av fjärrlånen var ju 
betydligt mindre än dess andel av det återlämnade materialet (jfr Mattsson 1984 s. 
52 där "fritids" andel av bestånd och sambindningsutgivning är dubbelt så stor 
som andelen av  lånen). 

Det måste emellertid, innan jag gar över till att diskutera 
användarkategoriema, phpekas att Meterna  meilan mitt material och Skoglunds 
vad galler ålders- och könsfördelning kan vara tilEa11lga. Något slumpmässigt urval 
av intervjupersoner har inte gjorts, och dessutom har många av de tillfragade 
tackat nej. Representativiteten i observati.onsmaterialet bör däremot betraktas som 
n&got större eftersom det omfattar fler biblioteksbesökare och undersiikningens 



diskreta karaktär gjort att ingen kunnat avböja medverkan. Felkällorna hos 
observatören kan dock betraktas som lika stora som vid urvalet av 
intervjupersoner. 

Lena Skoglund presenterade ett antal användarkategorier med utgångspunkt i 
personalens kunskap på facksal tre på Göteborgs stadsbibliotek (se kapitel 3). Hon 
ä r  sjäiv medveten om att andra grupperingar kan göras (Skoglund 1987 s. 431, och 
eftersom ett av mina syften är att undersöka vilka olika besöksändamål jag kan 
hitta i intervjumaterialet kommer jag i detta avsnitt att diskutera de kategorier som 
jag redan berört i kapitlet om användarstudien. NAgra av dem kompletterar och 
utvecklar Skoglunds indelning. 

Innan jag diskuterar användarkategorierna vill jag bara ännu en gång påpeka 
att många besökare kan placeras i flera kategorier. Så har jag också gjort med 
nAgra intervjupersoner då flera syften bakom deras besök varit klart urskiljbara. 
Niels Ole Pors konstaterar i en undersökning att de flesta har flera syften med sina 
besök, och också utnyttjar olika litteratur- och medietyper (1990 s. 66). Sådana 
kombinationsbesök är föga förvånande främst förekommande vid huvudbibliotek 
som ju har större utbud av material och tjänster (Ockborn 1986). Kim & Little 
(1987 s. 31) frågar sig dessutom om inte biblioteksbesök med flera syften är 
karakteristiska för användare i små städer. 

Flera exempel på kombinationer av olika medietyper, ämnen och syften finns 
hos de intervjuade. En man lanade jaktlitteratur A t  sina söner och en 
järnvägsuppslagsbok åt sig själv (intervju 6), en ung kvinna kom till biblioteket dels 
för att låna böcker för praktiska andamål, dels läsa i en tidskrift inom området 
(intervju 14). Kombinationsbesöken gör, påpekar Pors, att få går hem fr&n 
biblioteket med helt oförrättade henden (Pors 1994 s. 68). Om fler besökssyften 
än de som legat till grund för kategoribildningen i den här undersökningen tas 
med, ser man att bara en sjättedel av de intervjuade inte fått ut nagonting av det 
de planerat med besöket. 

En av Skoglunds användargrupper benämns Fixa det sjäiv - med en bok (s. 43). 
Den består av människor som söker Information för att klara praktiska problem, 
till exempel bygga om i huset, anlägga en trädgård, reparera en bil, och är, som 
Skoglund påpekar (s. 60), lättidentifierad. Personerna i den vill spara pengar 
genom att uffora ett arbete själva eller roas helt enkelt av att siippa överlata det p& 
professionella hantverkare (s. 6 1). 

Jag har tidigare infört en större kategori som omfattar aila personer som söker 
information huvudsakligen för konkreta och praktiska av eget 
intresse. Studie- och yrkesändamal passar därmed inte in här, och liksom 
Skoglund har jag fört medicinlåntagama till en egen kategori (se nedan). Däremot 
vill jag gärna använda Fixa det själv - med en bok som en underavdelning till 
"nyttokategorin", dock med den smått överflödiga reservationen att ordet bok är 
utbytbart mot andra medier. 

Jag finner emellertid ärmu en grupp lämplig att redovisa under nyttoändamål. 
Den laan rubriceras med en fråga: Hur ska jag handlamad ska jag köpa?. Det är 
dema grupp som söker information med sikte p& att förbättra sitt agerande som 
konsumenter (se observationskapitlet). Dessa personer är  ju inte ute efter att göra 
en hantverksinsats eller liknande hemma och hamnar därför inte i gruppen Fixa 
det själv - med en bok. Det ekonomiska motivet är däremot nog så framträdande 



här, och folkbiblioteket blir ett av få ställen där man kan bilda sig en uppfattning 
om vilken vara som är lämpligast (jfr intervju 18, mannen som förberedde ett 
videoköp), vad man bör betala eller hur mycket man ska ta betalt (jfr intervju 11K, 
kvinnan med frimärkssamlingen). 

Föreståndare vid mindre bibliotek gav också exempel pA människor som kan 
föras till denna grupp: någon söker litteratur Mor ett datorköp, en annan med 
motsvarande ärende vill veta mer om mopeder. Även observationerna gav prov på 
några konsumentfrågor som jag tidigare nämnt. En av dessa hänvisades till 
konsumentvägledaren. Jag håller det för sannolikt att flera i gruppen Hur ska jag 
handla/Vad ska jag köpa? inte kände till den h& tjänsten. Några skulle kanske 
vänt sig direkt tiil konsumentvägledaren med sina problem. V ä r r  fick jag ingen 
ingivelse att ta med en fraga om detta i intervjuhandledningen. 

För att Atergå till Fixa det själv-gruppen vill jag nämna ytterligare ett par 
anledningar till att man vajer att göra saker på egen hand. Berit Svensson, en av 
Skoglunds medhjäipare, närnner dessa i sitt specialarbete (1986 s. 18). Den ena är 
att en tendens i samhället uppmuntrar gör-det-själv-verksamhet. Den andra 
innebär att man vill ta vara pA gamla traditioner och tillverka något nytt på samma 
sätt som man gjorde k. Just  detta motiv går igen hos det unga paret som höll på 
med husisolering (intervju 13). 

Kvinnan upplever att man levt utan rötter och traditioner och säger att de vill 
gå tillbaka tiil ett nordiskt sätt att leva på (intervju 13K). Mannen fyller i med att 
påpeka att de kanske inte vill just tillbaka, men firsöka skapa ett liv som fungerar. 
NZigra exempel på människor som klarat livet finns inte i deras verklighet säger 
han (intervju 13M). Även här framgår det att biblioteket är ett svårumbärligt 
verktyg för att hantera och forma världen man lever i (jfr avsnittet Ändamål och 
besöksutbyte i kapitel 6). 

Den största användargruppen (tolv personer) i intervjuundersökningen kommer till 
biblioteket för hobbvändamål. Denna kategori är inte särskilt homogen och 
tangerar hos flera personer nytto-, självstudie- och studiesyften. Hobbyintressen 
kombinerade med utbildning och yrken hos personerna leder emellertid in pA ett 
känt dilemma for folkbiblioteken. Folkbiblioteksutredningen (1984 s. 36) säger att 
benägenheten att använda folkbibliotek ökar med högre utbildning och aktivitet i 
olika avseenden, till exempel föreningslivet. 

Även några amerikanska undersökningar berör fenomenet. Zweizig och Dervin 
(1977 s. 244-245) m e r  ett samband mellan läsning och samhällsengagemang, 
och Willits & Willits (1991 s. 34) konstaterar att föreningsmänniskor är flitigare 
biblioteksanvändare än andra. 

Bland intervjupersonerna fuins tio som avslutat eller bedriver studier pii 
högskolenivå. Elva personer har eller håller på att skaffa sig gymnasiekompetens. 
Om man bortser från en ung man som ännu inte gått ur grundskolan finns endast 
en person som inte bedriver eller har avslutat nAgon utbildning over 
grundskolenivå. Hennes grundskoleutbildning omfattar å andra sidan tio år 
eftersom hon kommer från ett land med annat utbildningssystem. Totalt har 33% 
av svenskarna endast genomgatt grundskola, 44% gymnasium och 23% högskola 
(När var hur 1995 s. 187). 

Utbildningsnivån hos de intervjuade är ailtså högre än riksgenomsnittet, och 
detta kan, med hjälp av den refererade litteraturen. föreslås som en faktor bakom 



att så många söker sig till biblioteket i ärenden som rör hobbyverksamheter av 
ganska skiftande slag. Dock måste samma reservationer som Tor ålders- och 
könsfördelning göras vad gäiler säkerheten i slutsatserna. En viss skevhet i urvalet 
av intervjupersoner går inte att utesluta. 

NAgra av fritidsintressena som de intervjuade berättar om kan visserligen 
betecknas som infonnationsintensiva och kan därmed ensamma vara en förklaring 
till att utövarna utnyttjar biblioteket; det gäiler framror ailt datorprogramrnering 
(intervju 4) och järnvägshistoria (intervju 6); men mer praktiska hobbies såsom 
modellbygge (intervju 9) och trädgårdsskötsel (intervju 7) går att bedriva med gott 
utbyte utan boklig lärdom. Kortfattat kan detta resonemang uttryckas som sa att 
hög utbildning gör hobbyutövare mer benägna att besöka bibliotek för att utveckla 
sina fritidsintressen. Stöd för denna tankegång, vilken i och för sig kan utsträckas 
till andra grupper än hobbyutövare, hittar jag hos Irene HunskAr som i 

undersökningen i Askim i Norge fann att högutbildade använder facklitteratur mest 
och har störst kännedom om bibliotekets olika materialtyper (1982 s. 13-14). 

I samband med föregående stycke vill jag framhålla att hög utbildning 
naturligtvis inte är en garanti för att en person använder bibliotek p& ett 
konstruktivt sätt, om ens över huvud taget. Det rader ingen tvekan om att 
människor utan högre formell utbildning i många fall gör anmärkningsvärda 
skapande insatser i hobby- och föreningsverksamhet med eller utan hjälp av 
bibliotek. 

Å andra sidan ger Folkbiblioteksutredningens, Wiilits & Willits' och Zweizig & 
Dervins konstateranden stöd för det delvis omvända: kanske är den stora andelen 
aktivt hobbyfolk typisk för facklitteraturanvändarna om sambandet mellan olika 
former av fritidsengagemang och biblioteksutnyttjande är allmängiltigt. 
Resonemanget i föregående stycke ser då något modifierat ut så här i stället: hög 
utbildning ökar hobbyaktiviteten vilket i sin tur ökar behovet av biblioteket och 
dess facklitteratur. Reservationen ovan gäiler dock även här. 

Jag vågar inte påstå att mitt material bevisar giltigheten hos nagon av 
förklaringarna ovan, vilket förhoppningsvis står klart. Emellertid håiler jag utifrån 
litteraturstudier och erfarenheter det förra resonemanget för något hållbarare än 
det senare. Kim & Little tonar dock ner utbildningsnivilns betydelse för 
biblioteksutnyttjandet över huvud taget (1987 s. 89). 

Hobby- och nyttolåntagarna är många i intervjumaterialet. De rör sig där 
uteslutande inom områdena P och Q. Dessa bada områden är ocksa mest 
representerade i undersökningen av återlämnad litteratur. Bland Qärriben är 
deras andel något mindre, för 9:s del avsevärt mindre, och orsaken till det kan 
diskuteras. Varför Q är relativt litet vad gäiler fjärrlån har jag redan berört. P- 
avdelningens andel av fjärrlånen är nastan obetydligt mindre ä n  dess andel av 
fackbeståndet, och skillnaden kan vara ISUZallig. Att avdelningarna S och T är  så 
sparsamt representerade i intervjumaterialet och utlåningen bör ses mot bakgrund 
av att sarniingarna är mycket små. U-avdelningen som omfattar ett par "tunga" 
hobby- och nyttoavdelningar (fåglar respektive svampar) Brekommer också säilan i 
utlånings- och anvhdarundersökningania. Säsongsvariationer i dess aktualitet 
anser jag vara en rimlig förklaring till det Grhåiiandet. 

Den hos Skoglund förekommande användargruppen Populärvetenskap presenteras 
kortfattat som innehållande personer som frågar efter populärvetenskaplig 



litteratur för fritidsändamal (1987 s. 43). Samma formulering gäller för 
hobbygruppen med den skillnaden att det hos den är hobbylitteratur som söks. 

Jag införde i genomgången av användarintervjuerna termen nvfikenhet som 
benämning på drivkraften hos en låntagarkategori. Den omfattade två personer 
som sökte vissa mer eller mindre utförliga faktauppgifter inom avdelningaxma P och 
U (intervju 10, 19). Karakteristiskt för dessa två är att de har fonnulerade, klara 
frågor och tänker kritiskt (jP citatet fi-ån intervju 19). Det kan tyckas att den av 
Skoglund anvhda  beteckningen populärvetenskap är tillämpbar på dem, men 
deras informationsbehov tillfredsställdes inte nödvändigtvis av rent 
"populärvetenskaplig" litteratur. 

I en artikel om kvalitetskrav för naturvetenskaplig populärvetenskap ser Saren 
Brier (1993) följande som en utmärkt grundläggande definition på äkta 
populämetenskap: "Videnskabelig information til ikke-fagfolk, som ikke har til 
f o n d  at uddanne dem til fagfolk." (s. 136) Det finns ett antal litteraturtyper som 
Brier inte räknar som "äkta" populäwetenskap, av vilka de viktigaste är: 
läroböcker, uppslagsböcker, fälthandböcker, naturbeskrivningar som ä r  
upplevelseorienterade, debattböcker och forskningsinformation. 

Om man utgår från denna definition &r det inte lämpligt att föra de båda, i sitt 
informationssökande av nyfikenhet drivna, intervjupersonerna till en kategori med 
beteckningen populärvetenskap. Uppgifterna som de letar efter kan ju mycket val 
fuuias i en eller flera av de litteraturtyper som Brier räknar upp. Den ene i denna 
kategori (intervju 19) var till exempel tärniigen nöjd med ett svar som hämtats ur 
ett allmänt uppslagsverk. 

Termen populärvetenskap har kanske ändå en plats när det gäler att beskriva 
facklitteraturanvändningen vid folkbibliotek. Den kan få beteckna en särskild 
fackiitteraturgenre och därmed delas upp under de användarkategorier som jag 
föreslår, inte minst nyfikenhet, självstudier, studier och hobby. Viss användning är 
dock också tänkbar inom yrkesrelaterad och medicinsk infonnation. 

Geir Vestheims målrationella användare (1992 s. 39-), en person som upptäckt att 
information och kunskap är  viktiga produktivkrafter (s. 49), skymtar fram bakom 
flera intervjupersoners berättelser. Dessa har jag företrädesvis föA till gruppen 
biblioteksanvändare som utnyttjar facklitteratur och söker information för arbetet. 

Den malrationelle användaren är en regional resursperson, en viktig social typ 
för lokal utveckling menar Vestheim (s. 50). Detta gör det särskilt intressant att 
diskutera vilken betydelse de som utnyttjar folkbiblioteket för att bättra på sina 
yrkeskunskaper och höja kvaliteten på sina arbetsprestationer har for näringslivets 
styrka och en hel kommuns utveckling. Innan jag går in p& den diskussionen ska 
jag kort referera vad Skoglund kom fiam till angående gruppen Lånar for arbetet- 
yrket. 

Skoglund fann att människorna i denna grupp snarare letar efter information 
som behövs för bisysslor än själva yrket (Skoglund 1987 s. 59, 73). De hade 
tiligång till många olika informationskällor, bland annat sina företagsbibliotek. 
Dessa passade emellertid inte alltid för att tillfredsstäila informationsbehov som 
uppkommit lite vid sidan om de vanliga arbetsuppgifterna. Stadsbibliotekets bredd 
gör detta attraktivt för gruppen, och det fungerar ofta som första instans när man 
vill få en alimän orientering inom ett område (s. 60). 



Resultaten från min intervjuundersökning uppvisar några skillnader gentemot 
denna bild. "InformationsstyrkanlI (jfr Skoglund 1987 s. 60) hos personerna i 
materialet varierar. Några av dem har inte tillgång till företagsbibliotek, men 
samtidigt har en av dem genom en anhörig möjlighet att få tag på information inom 
många olika områden (intervju 8). Även en person som har möjlighet att utnyttja 
företagsbibliotek hittar yrkesrelevant information p& stadsbiblioteket (intervju 
1 IM). Den kunskap och de uppgifter som de fyra av mig intervjuade människorna 
inom gruppen Lånar för arbetet-yrket letar efter har inte sin tillämpning inom 
bisysslor. Tre av dem vill förbättra sin kompetens genom den litteratur de söker, 
och den gärde (intervju 8) behöver upplysningar för att om möjligt göra vissa 
förbättringar på sin arbetsplats. 

Åsikterna om hur folkbiblioteken ska bemöta företags och myndigheters 
informationsbehov går isär. Nick Moore (1988 s. 121) hävdar att service A t  
näringsliv och förvaltning är bra för lokal utveckiing. I ett hårdnande ekonomiskt 
klimat uppmuntras folkbibliotek att ta kontakt med företag, identifiera deras 
informationsbehov och utveckla effektiva informationstjänster för att stärka den 
lokala ekonomin. Birgitta Bergfeldt (1986), som varit med om försök i Örnsköldsvik 
med tjänster anpassade för näringslivet, ser också positivt på företagsservice och 
menar att biblioteken kan få tillbaka något av satsningarna genom ökade 
kunskaper, erfarenheter och lärdomar. 

Karin Löfdahl(1987) är däremot inte övertygad om att foikbiblioteken har något 
a t t  vinna på at t  sälja information till näringslivet. Hon fruktar att 
avtalsformulerande och andra delar av företagsservicen tar for mycket resurser 
fhh övrig verksamhet. Hennes slutsats är att folkbiblioteken bör ägna sina tjänster 
i första hand åt de manniskor som i sin egen takt vill söka sig fram till kunskap 
och göra klart vilken form av kunskap biblioteket bör stå för. Näringslivet kan söka 
information hos privata förmedlare. Också Thomas Nordegren (1988) är kritisk. 
Apropå folkbibliotek som ger databasservice &t företag i första hand säger han att 
det står i strid med hela folkbibliotekstanken (s. 16-17). 

Anna Christina Rutqvist vid biblioteket i Ömsköldsvik (1986) är mer positiv till 
företagsservice om än med vissa reservationer. Allmänheten mhste även i 
fortsättningen få kostnadsfri Siformation med lika hög kvalitet som den företagen 
erbjuds. De senare bör däremot betala för sig. Genom marknadsföring till både 
företag och andra kan man få fler att utnyttja biblioteket. Delade meningar om 
avgifter för företagen fördes ocksa fram vid en konferens i Södertälje 1985 
(Törngren & Mattsson 1985). Ett argument mot avgifter speciellt för näringslivet 
gick ut  på att det då skulle se ut som om informations5~~Örjningen bara var riktad 
till detta (s. 85). 

Folkbiblioteksutredningen säger att "Myndigheter och företag kan ocksa ställa 
krav på folkbibliotekens informationstjänst. Dessa behov bör dock inte ges samma 
prioritet som individens behov i bildnings- och undervisningssmanhang." (1987 
23.45) Man drar här konsekvenser av den betydelse som utredningen tillmäter de 
kulturpoiitiska malen (s. 37-40). Fri och jämiik tillgång tiil information är ett av 
dessa, och inte minst ekonomiska förhållanden kan, vilket också många av de 
intervjuade var inne på, ställa den enskilda individen i ett underläge gentemot 
iföretag och andra resursstarka institutioner. 

I dema lilla litteraturgenomgång ser man dtså företagsservice antingen som 
en möjlighet att förstärka folkbibliotekens resurser och stäilning, eiler också som 



et t  hot mot svagare gruppers informationsförsörjning. Genom 
intervjuundersökningen är det tämligen uppenbart att Ulricehamns stadsbibliotek 
redan gynnar näringsliv och förvaltning genom att deras anstälida och medarbetare 
på egen hand skaffar sig information som höjer kvaliteten i deras arbete. Detta 
sker, uppfattar jag det som, emellertid främst i det tysta eftersom stadsbiblioteket 
(enligt stadsbibliotekets chef 12/12 1994) inte profilerat sig som 
inf'ormationsleverantör åt dessa. Kim & Little (1987 s. 31) fann i sin undersökning 
att yrkes- och näringsiivsrelaterad biblioteksanvändning säiian leder till hemlån av 
material. Besökarna läser i stället böckerna pA plats. Ett sådant förhåilande gör 
självfallet detta biblioteksutnyttjande tirmu svårare att upptäcka. Kim & Little 
betonar att folkbiblioteket hur som helst är en nödvändig del av arbetslivet för 
många människor (s. 97). 

Den nytta som kommunen och dess näringsliv har av biblioteket skulle kunna 
föras kam som ett argument för en mer utåtriktad satsning på företagsservice och 
därmed ge biblioteket ökade anslag. Problemet är att övertyga politikerna om att 
det förhåller sig på det sättet. Om biblioteket pA egen hand startar en förvaltnings- 
och företagsse~ce & det mycket sannolikt att andra delar av verksamheten blir 
lidande, och detta kan inte repareras förrän beslutsfattama, då de i bästa fall f& 
upp ögonen för eventuella ytterligare positiva effekter, ger biblioteket ökade anslag. 
Avgiftsbeläggning av tjänster som riktar sig till näringslivet är naturligtvis en 
möjlighet, men de satsningar p& marknadsföring som detta kan komma att kräva 
riskerar att äta upp resurstillskotten. Dessutom räcker personalstyrkan knappast 
till för detta. 

Biblioteket bör i stället fortsätta att väma om dem som idag söker information 
för arbetet och när tiilfäalle bjuds påpeka för politikerna att dessa är lokala 
resurspersoner av den typ som Vestheim beskriver, och att de kan bidra 
ytterligare till framtida välstånd om bibliotekets resurser i informationsrollen 
ytterligare förstärks. 

En grupp som hos Skoglund antyds först i slutdiskussionen (se kapitlet Tidigare 
forskning om begreppet sjalvstyrt lärande) men som jag finner har en plats i 
diskussionen kring användarkategorier utgör de människor som utnyttjar 
facklitteratur med sikte på självstudier. Jag vill inte inordna dessa enbart i någon 
av grupperna som söker för hobby, arbete, nyfikenhet eller formaliserade studier. 

Visserligen syftar självstudierna ofta till att förbättra hobby- eller 
yrkesutövning, men detta behöver inte vara Wart formulerat. Här påminner de om 
den rena n-enheten, men självstudierna har inte samma tillfälliga karaktär utan 
pågår kontinuerligt under en längre period. Detta är också en skillnad gentemot 
nyttoändamålet som finns bakom vissa infonnationsbehov. Man behöver ju långt 
ifrån alltid lägga ner särskilt lång tid för att få användning av information som 
behövs för att lösa praktiska problem. Någon enstaka faktauppgift kan till exempel 
räcka för att man ska kunna göra en elektrisk koppling rätt eller köpa den 
lämpligaste videon. 

Förbättrade resultat i formaliserade studier kan vara en produkt av 
sjalvstudier vilket några av de intervjuade förestalllde sig (intervju 4a/b). Utan att 
komma med några p%ståenden om hur det f"ohöl1 sig i nämnda fall vill jag påpeka 
att självstudier mycket val kan försiggå omedvetet och därmed även skilja sig från 
det jag betecknar som formaliserade studier. John C. Shirk (1986) fann genom 



samtal med personer som hade o h  social, etnisk och ekonomisk bakgrund att så 
ofta var fallet. Några av dem insåg att de bedrivit sjäivstudier först sedan de tack 
vare intervjuaren stallts inför faktum (s. 87). 

Shirk hittade också exempel på planerade och medvetna självstudier. Vad jag 
förstår kan dessa båda typer av sjäivstudier var för sig kombineras med en tredje 
typ, påtvingad inlärning. Denna kan påbörjas som en följd av oväntade 
förändringar. Den som på grund av en förändrad livssituation tvingas till 
självstudier kan följa en strategi att antingen själv försöka fa kontroll Över 
situationen eller bara låta sig svepas med av förändringens vindar (s. 87). 

Det faktum att människor använder biblioteket för att studera och lära sig 
saker på egen hand får, i belysning av Shirks slutsatser, enligt min mening 
konsekvenser för bibliotekets serviceutbud. Vad detta kan innebära ska jag 
försöka vidareutveckla i det sista avsnittet i detta kapitel. 

Bortåt hälften av de intervjuade bedrev eller stod i begrepp att påbö j a  någon form 
av formaliserade studier. Med sådana avser jag studier som planeras och 
understöds av någon institution, företrädesvis skola eller universitet, men även 
olika typer av friskolor och arbetsmarknadsutbildningar. Även den norska 
användarundersökning fi-ån 1988 som Else Granheim (1990) refererar pekar på att 
studerande är fiitiga biblioteksanvändare. 73% av dem använde biblioteket (s. lo), 
men Granheim presenterar inga siffror for hur stor del av biblioteksbesökarna som 
söker information som behövs för studier. Själv har jag endast fört en sjättedel av 
intervjupersonerna till den grupp som söker information för sådana studier. I 
Skoglunds undersökning uppgick de till närmare halften (1987 s. 47, 94-95), 
medan en fjärdedel av personerna i Irene Hunskårs undersökning använde 
facklitteratur för studier (1982 s. 15). 

Flera orsaker till att så få av de intervjuade passar in i gruppen som söker 
information för studier ä r  tänkbara. Det kan vara så att specialarbeten är vaniigare 
och litteraturbehovet större inom andra ämnesområden än de jag studerat. 
Litteraturhistoriska arbetsuppgifter dominerade bilden av skolelevers 
informationsbehov på de mindre biblioteken. I filialstudien och 
observationsrnateridet förekommer också historiska och samhällsvetenskapliga 
arbeten. Det är dessutom sannolikt att naturvetenskapliga och tekniska ämnen i 
många fall ingår i tvärvetenskapliga uppgifter (jfr Skoglund 1987 s. 47), till 
exempel i kombination med samhällsvetenskap. Det material om regnskogsskövling 
som en ung man i observationsundersökningen letade efter kan ju mycket väl 
finnas inte bara under U elier Q utan också K, N och 0. 

Många skolungdomar satt och arbetade ensamma eller i grupp i 
stadsbiblioteket. Eftersom jag i största möjliga utstrackning inte vilie avbryta någon 
mitt i ett arbete är det svart att säga något om huruvida de verkligen utnyttjade 
bibliotekets informationsresurser eller bara använde det som studierum. 

Som Jag redan tidigare varit inne p& märks en viss motvilja hos personalen att 
reservationslöst hjälpa studerande med sökningar och svar på fkågor. Hur mycket 
eleverna uppfattar av detta är svårt att säga, men två av de intervjuade, som i och 
för sig inte sökte information direkt for skolbruk men går på gymnasiet, upplevde 
att personden inte ville hjäipa dem att använda Artikelsök (intervju 4a/b). Om 
detta inte är ett undantag kan det vara ytterligare en forklaring till att jag snappat 
upp relativt få fiågor med anknytning tili formell utbildning. 



Någon fast policy for hur personalen ska bemöta studerande h s  dock inte. 
Man  försöker ibland att inte leda elever direkt till den sökta informationen utan 
nöjer sig med att peka ut stälien att leta på, men vissa har så svårt att hitta att de 
måste hjälpas. Studerande på högre utbildningar är ofta bättre på att söka själva. 
Lärare kontaktar sällan biblioteket när det gäller elevernas biblioteksanvändning, 
och de har inte kommit med några påstötningar om att eleverna ska söka själva 
(samtal med bibliotekschefen 2 J2 1995). 

Det är naturligtvis långt ifrån säkert att studerande upplever en konflikt med 
bibliotekspersonalen, särskilt med tanke p5 att man i slutandan inte förngrar dem 
hjälp. Kanske vill många verkiigen lära sig arbeta självständigt och söker därför 
först på egen hand och klarar sig därmed ofta utan att Mga. Å andra sidan kan 
också det delvis motsatta förekomma: att elever som redan fått ett antal 
litteraturtips fi-ån sina lärare inte behöver göra d g r a  avancerade ämnessökningar 
och av det skälet klarar sig utan personalens hjälp. Uppgifter jag fått från 
stadsbibliotekets dåvarande chef (samtal 14/6 1994) pekar på att alla varianter av 
användning h s .  En del vet vad de vill ha, andra har ingen riktig uppfattning och 
milste ledas ända fram. Vissa söker själva Can början, andra frågar direkt. 

Som sista användarkategori att ta upp till diskussion har jag valt låntagarna vid 
medicinavdelningen. Denna gmpp var svårast att komma åt for intervjuer, och jag 
anser dessutom att Skoglunds rubricering Vad är det i min medicin? är  
ofullständig (1987 s. 43). Först några allmänna kommentarer om vad som 
fkmkornmit i mina undersöknjngar. 

Endast en av de intervjuade sökte medicinsk information, och i det fallet i 
samband med studier. Även observationerna och fliiaistudien tyder på att både 
sjuksköterskeelever och andra studerande utnyttjar V-avdelningen i betydande 
omfattning. Anmärkningsvärt är att yngre kvinnor dominerar bland dem som letade 
i medicinhylian. Materialet är för litet for att dra några allmänna slutsatser ur, men 
en studie från Nya Zeeland (Harris 1992) uppvisar ett liknande resultat: 'The 
typical public library user seeking health and sickness information, then, is a 
European woman aged between 20 and 39." (s. 10) 

De flesta av dem som utnyttjar den medicinska avdelningen för andra ändamål 
än studier hamnar i Skoglunds kategori Vad är det i min medicin? om jag följer 
hennes definition. Den omfattar nämiigen alla V-användare utom studerande och 
sjukvårdsanstäiida. Dessa faller ju under andra kategorier som hon presenterar 
och som även jag använder mig av, forutom studerande också dem som lånar för 
arbetet/yrket. Emellertid finner jag hennes rubrik för smal i förhållande till 
definitionen (Skoglund 1987 s. 43) för att kunna vara till någon större nytta för 
personalen p& ett folkbibliotek när det galler att identifiera och möta behoven hos 
de besökare som ä r  ute efter medicinsk litteratur Ofr resonemanget i kapitel 2 
utifi-ån Larsson 1986 s. 24). 

Om man ska presentera några kategorier speciellt for V-låntagare bör Vad är 
det i min medicin? kompletteras med ytterligare några, och definitionerna anpassas 
tiii varje kategorirubrik. Vad är det i min medicin? är en bra benamning och jag 
har i observationsmaterialet funnit användare som bör räknas in under den. Även 
utlaningsundersökningen ger stöd för dess existens i Ulricehamn eftersom FASS 
fanns med bland de återlämnade volymerna. Dessutom vill jag hålla fram de 
tidigare föreslagna kategorierna Vad händer under en graviditet? och Hur yttrar sig 



mitt barns sjukdom?. Den förra fann jag underlag för inte bara i 
observationsmaterialet utan också genom undersökningen av de mindre 
biblioteken. Människorna i bada grupperna utgörs givetvis av /blivande/ föräldrar. 

Förhållandet mellan utlåning och fjärrlånebeställningar inom V-området 
uppvisar en egenhet. Medicinavdelningens andel av fjärrlånen är till exempel lika 
stor som teknikavdelningens medan mer än fyra gånger sa många P- som V- 
volymer lämnades tillbaka. Både, vad stadsbibliotekets samlingar beträffar, små 
och stora underavdelningar till V finns bland fjärrlånen. Något direkt samband 
mellan beståndsstorlek och fjärrlånefkekvens går alltså inte att se. I och för sig kan 
man tänka sig att stora underavdelningar är så populära att de fjarrihas mycket 
trots att biblioteket har många böcker, medan mindre avdelningar föranleder 
fjärrlån just för att det finns så lite litteratur inom dem 

Medier 

Intervjupersonernas funderingar på det hi& området rörde främst pedagogiska 
aspekter och kvalitetskrav. Farhågor fanns kring ungdomens fönnåga att ta till sig 
skrivna budskap när bildmedier får allt större spridning och videoutbudets 
varierande kvalitet där omotiverat sex och vald ansågs skadligt. Förhoppningar 
sattes till bilder som ett medel att förstärka inlärning, komplettera böckerna och 
skapa möjligheter att på ett givande sätt fånga upp ungdomens dator- och 
multimediaintresse. Man upplevde med andra ord att även icke-tryckta medier kan 
spela en roll i folkbibliotekets informationsf"onneedling. 

En amerikansk studie (Watkins 1987) antyder att fruktan för att AV-medier 
ska tränga ut traditionellt tryckt material inte är helt befogad. Jim Watkins 
upptäckte att nära hälfken av alla AV-låntagare även lånade tryckt material, trots 
att video och musik fanns i en separat avdeining omedelbart innanför entrkn 
(precis som i Ulricehamn!), medan knappt en femtedel av dem som kom för att 
använda tryckta medier lånade eller skummade bland AV (s. l1 l). Watkins' 
undersökning pekar p& att det är avgiftsfriheten som lockar. Det kommersiella 
video- och musikutbudet är sa stort att biblioteket knappast kan konkurrera med 
något annat än sitt gratiserbjudande (s. 110-1 11). En av dem som jag intervjuade 
var inne på en motsvarande linje da han menade att avgiftsfriheten snarare ä n  ett 
strängt kvalitetsbedömt urval får människor att upptäcka nya saker, i hans fall 
inom musiken (intervju 19), och en annan såg ingen mening i att från bibliotekets 
sida försöka konkurrera med videobutikerna (intervju 1). 

För att minska risken att vissa kommer till biblioteket enbart för att låna video 
och musik kan man integrera AV-samlingama med det övriga beståndet. Stephen 
Doyle (1984 s. 26) menar dock att det leder till kaos i praktiken. Watkins ser 
samkatalogisering av tryckta och AV-medier som ett sätt att öka överlappningen i 
utnyttjandet av de olika mediebestånden (s. 11 1). Detta är fallet på Ulricehamns 
stadsbibliotek, men om det betyder så mycket idag då man dels också erbjuder 
separata listor över videofilmer och musik-CD, dels fortfarande har relativt små 
och därmed lätt överblickbara samlingar särskilt vad videofilmerna beträffar, är 
osäkert. 

Några intryck jag fått genom mina undersökningar tyder dock på att det kan 
vara så att h g a  ungdomar inte tar till sig det skrivna ordet som några 



intervjupersoner fruktade. En filialföreståndare sa att ungdomar inte ens läser 
serier längre, och AV-mediernas andel av utlåningen är större än deras andel av 
beståndet. Emellertid har stadsbibliotekets utlåning ökat under de senaste hen ,  
och de tryckta medierna svarar fortfarande för över 80% av den (Statistikjournal 
böcker 1994). 

Vad gäller datorteknologin konkurrerar inte alla dess tillämpningar med 
skriften men däremot kommer många skrivna dokument enbart i elektronisk form, 
och huvuddelen av textmassorna på Internet ges troligen aldrig ut i tryck. Flera 
intervjupersoner i olika åidrar är medvetna om detta samt om kostnader det kan 
medföra. En av dem (intervju 9) tänkte sig spontant avgifter %r information online. 
Till skillnad från Skoglund frågade jag inte efter åsikter om avgifter, men inte heller 
hon kan uttala sig generellt om hur stort stödet för olika avgifter bland 
användarna (1987 s. 71). Inger Mattsson (1984 s. 70) tror inte att avgifter som 
gäler en begränsad del av biblioteksservicen skapar några opinionsstormar. 

På anmärkningsvärt många punkter överensstämmer de intervjuades åsikter 
och insikker om olika medier, inte minst boken och dess s ä r s m g  på biblioteken 
samt vikten av att vara öppen for alla medier, med Folkbiblioteksutredningens 
(1984 9.5 1-). Liksom vad gäler video anser båda att också tidskrifter är  ett 
värdefulit komplement Iiil böcker. Här är som närnndes i intervjuundersökningens 
medieavsnitt aktualiteten en viktig aspekt (jfr Folkbiblioteksutredningen 1984 s. 
58). 

BestHnässatsningar och ämnen 

Irene Hunskår (1982 s. 16) menar att det är bristande kunskap och intresse mer 
än  missnöje med utbudet som är orsak till att människor inte använder 
facklitteratur. Jag upplever att den här slutsatsen är överförbar p& de intervjuades 
åsikter om bibliotekets beståndssatsningar inom olika ämnen, med de 
reservationerna att bristerna i kunskap och intresse för deras del gäller andra 
ämnen än de de söker information inom. Att en människas kunskaper och intresse 
inte kan galla alla ämnesomraden är helt naturligt, och det är därmed fullt 
begripligt att de flesta av dem jag samtalade med hade svårt att uttala sig om mer 
än några få avdelningar pA biblioteket. DMor tar jag upp några särskilda aspekter 
av facklitteraturen i stallet for beståndsstorlek inom olika ämnen. Förhållandet 
mellan bestånd och utlåning har jag redan diskuterat i några av de tidigare 
avsnitten. 

En av personerna i intervjuundersökningen upplevde att stadsbiblioteket inte 
köpte in vissa populära böcker och tidskrifter om bland annat s t y r k e m g  med 
hänvisning till kvalitetskrav, medan till exempel smala kulturtidskrifter som f m e  
läser finns. Han efterlyste lite större känslighet för vad låntagarna vill ha i 
inköpspolitiken (intervju 18). Bech och Wiese (1993 s. 14, 16, 27-28), framhåiler 
att inte bara inköpspolitik utan också lokala betingelser påverkar bokurval. 
Titelbredden begränsas kraftigt av decentraliserade biblioteksstrukturer där man 
måste köpa många exemplar av en bok för att täcka £ilidemas behov. I ekonomiskt 
kärva tider blir detta särskilt kännbart. För Ulricehamns del märker jag genom 
undersökningen av filialernas inköp' att fenomenet märks särskilt för 
skönlitteraturen, men även många fackböcker köps i flera exemplar. 



Bech tycker dock inte att man ska ge efter för användarna om de kräver mer 
litteratur av tvivelaktig kvalitet utan hålla i minnet att varje extra exemplar av en 
populär titel hindrar biblioteket från att köpa ytterligare en titel som kan vara nog 
så intressant men kanske inte lika efterfi-Agad for stunden. Här gäiier det också att 
väga litteratur av privat intresse, till exempel om hälsokost och miljövänlig 
hushållning, mot den mer kulturbärande litteraturen så att inte den förra 
dominerar på den senares bekostnad. Båda typerna ä r  viktiga menar Bech (s. 22). 
Jag vill dock, utan att  ta avstånd från Bechs tankar, påpeka att 
facklitteraturanvändning för till synes privat bruk kan f& tamligen stort allmänt och 
kulturellt intresse vilket det husisolerande paret (uitervju 13) visade. 

En typ av lokala betingelser som också kan påverka beståndet är den sociala 
och kulturella strukturen vilket en man antyder då han hänvisar till näringslivets 
sammansättning som en förklaring till att viss litteratur inom hans intresseomdide 
saknas (intervju 11M). Bibliotekets riktlinjer för medieurval (1982) ger stöd för 
denna hypotes, säkert inte minst i lägen då budgetramarna kräver prioriteringar: 
"Biblioteket ska ta hänsyn till den sociala och kulturella strukturen i kommunen 
genom att särskilt beakta litteratur med anknytning till och av speciellt intresse för 
bygden." (s. 2) Om man vill kan man här uttolka en anpassning tiil Gretagens och 
därmed vissa yrkesmänniskors behov som en del av detta hänsynstagande. 

För övrigt bör också omtalas att mannen som nämndes i föregående stycke 
saknar handböcker inom det för honom aktuella området. Liknande påpekanden 
registrerade Skoglund hos dem som hon räknade till gruppen som söker 
infonnation för yrket (s. 57). 

När jag nu kom att relatera bestandet till användarkategorier vill jag passa på 
att nämna hur samiingamas sammansättning kan påverka studerandes arbete. En 
ung man berättade hur han ändrat inriktning på ett specialarbete sedan 
stadsbibliotekets material visade sig vara otillräckiigt (intemju 1). Även Skoglund 
(1987 s. 52) rapporterar om iiknande företeelser. I det fail som jag upptäckte kan 
problemet delvis hanföras tiil att den unge mannen valt ämne utifrån sin hobby. 
Denna kan, om man inte enbart vill lasta biblioteket för beståndets oförmåga att 
leva upp till det ursprungliga ämnesvalet, betraktas som alltför speciell för att 
kunna täckas tillfredsställande av stadsbibliotekets material. Många av de 
hobbyinnktade användama var ju inne på att biblioteket inte kunde köpa in allt 
som de önskade sig. Detta är en uppfattning som också Skoglund mötte (1987 s. 
64). 

En annan aspekt av facklitteratursammansättningen på stadsbiblioteket som 
framkom vid några av intervjuerna var att det på flera avdelningar står många 
böcker med mycket likartat innehåll. En person ansåg att inte minst förlagen men 
också biblioteken bör ta större ansvar för vilka böcker som kommer ut  till 
användarna (intervju 10). Wiese kastar fram misstanken att förlagen kanske 
tillrättaiägger sin utgivning med tanke på biblioteken och producerar den ena titeln 
efter den andra om papperspyssel, självkännedom och Provence. Hon menar att 
det framför allt är de fjärrlånegivande biblioteken som kan reglera mängden 
likartad litteratur inom samma W e  genom att vägra köpa in vissa böcker (s. 30). 
Här vill jag hänvisa tiil första avsnittet i detta kapitel och diskussionen där om hur 
låntagare kan erbjudas alternativa titlar. 

Biblioteksbesökama kan också £a upp ögonen för annan litteratur genom 
recensioner i närradio och lokalpress, utstäliningar och sbltning av böcker. Pors 



påpekar att undersökningar på forskningsbibliotek visar att många användare 
ägnar sig åt "hyldelaesning" som komplement till kataloginformation även när de 
kommit för att låna känt och specifikt material (1994 s. 81). Då underlättar 
skyltningen för dem att upptäcka intressanta titlar. Att så ä r  fallet på Ulricehamns 
stadsbibliotek har jag redan påtalat i intervju- och observationskapitlen. 

Hos Saren Brier (1993) har jag hittat en rekommendation till biblioteken som 
kan tillfredsställa ytterligare några av de önskemål jag upptäckte i 
intervjuundersökningen. En kvinna saknade kristen litteratur, och en man menade 
att eurocentrismen på svenska bibliotek ger fm" e vinklingar av olika ämnen. Briers 
förslag går ut  på att biblioteken till exempel i samband med temautstäliningar bör 
presentera facklitteratur tillsammans med debattlitteratur, religiös litteratur och 
skönlitteratur For att belysa olika aspekter av ett ämne (s. 146). Det är möjligt att 
biblioteken, om de följer detta råd, inspireras att även vad gäller fackiitteraturen 
försöka få med flera filosofiska och religiösa skolor inom samma ämne där sadana 
finns. 

Konsekvenser for biblioteket 

Med anknytning till diskussionerna i de Bregående avsnitten försöker jag här 
skissera vad undersökningens resultat kan betyda f"or bibliotekssystemet i 
Ulricehamns kommun. Några ideer kan vara av generellt intresse, men jag 
överlåter åt läsaren att bedöma detta. 

Jag har i samband med fi-Agorna om informationsvägar inte kunnat undgå att 
beröra problematiken kring filialer och utlåningsstationer. Ett stort stöd finns 
uppenbarligen för att dessa ska vara kvar, men samtidigt är det klart att 
stadsbiblioteket spelar en central roll för informationsförsörjningen i 

bibliotekssystemet. Detta uttrycks också i riktlinjerna for mediehanteringen och 
inköpen från 1982. 

Sammanslagningarna av utlåningsstationer och skolbibliotek verkar vara en 
givande lösning For att rädda biblioteksservicen p& landsbygden. Föreståndare och 
användare i mina undersökningar vittnar om detta. För studerande, som ju 
tydligen oftast börjar leta på sitt skolbibliotek oavsett om de söker litteratur för 
studierna eller andra ändamal, underlättas letandet då de på samma gång kan 
överblicka både folk- och skolbibliotekets samlingar. "Vanliga" låntagare blir 
knappast lidande av integreringen eftersom de flesta utlåningsstationenia ändå 
bara är öppna på kvällar och helger. Den som vill kan naturligtvis också besöka 
biblioteket p& skoltid. 

Bokbuss som alternativ reser invändningar hos många stationsföreståndare 
och användare. Frågans aktualitet lär emellertid minska ytteriigare om 
sammanslagningarna av skol- och folkbibliotek fortsätter på de små orterna. 
Eftersom samtliga skolorter har bibliotek bör servicens geografiska omfattning 

fortsätta efter att sammanslagningar genomförts överallt. Stadsbiblioteket 
tjänar däremot knappast på att integreras med gymnasiebiblioteket, något som 
tidigare övervagdes i kornmunledningen. Den fysiska tillgängligheten skulle inte 
öka nämnvärt för någon annan grupp än gymnasisterna själva, snarare försämras 
för övriga, och lokaler och personalstyrka riskerar att underdimensioneras vilket 
kan memora konflikter mellan studerande och andra användare. Samarbetet med 



grund- och gymnasieskolan är annars värt att utvidga på andra områden. 
Mediebestånden kan till exempel utnyttjas bättre om ämnesinstitutionernas 
samlingar läggs in i den gemensamma katalogen. 

Hos Helle Wiese finns ytterligare ett förslag till hur mindre bibliotek (till vilka 
nog även Ulricehamns stadsbibliotek far räknas) kan rationalisera 
budgetutnyttjandet och servicen till olika användargrupper. Hon anser att man kan 
tona ner universalbibliotekstanken till förmån för en mer lokal profilering, med 
inriktning på de speciella behov som W s  i bibliotekets upptagningsområde (1993 
s. 24). Om modem informationsteknologi, bland annat möjligheter till elektronisk 
dokumentleverans, infors i den utsträckning användarna kräver och behöver det 
kan man utnyttja sambiblioteket for att tacka brister i beståndet. Eftersom många 
användare är positiva till CD-ROM kan man ersätta dyra referensböcker med 
likvärdiga elektroniska produkter. Att undersöka vilka de lokala kraven är kan 
dock bli kostsamt eftersom man knappast klarar sig med utlåningsstatistik fran 
datorsystemet utan också behöver göra kontinuerliga anviindanindersökningar. 

En risk med att tona ner det universella i verksamheten är att man vid snabba 
lokala stnikturomvandlingar får svårt att hinna anpassa mediebestånd, kompetens 
och serviceutbud till nya förhållanden. Dessutom kan det bli problematiskt att 
avgöra hur mycket som ska satsas på olika användargrupper. Här framträder det 
tidigare diskuterade dilemmat att starka krafter som näringsliv och administration 
kan komma att dra nytta av bibliotekets tjänster på andra gruppers bekostnad om 
man klart signalerar en vilja att profilera biblioteksverksamheten. En viss 
beredskap för näringslivets behov är dock motiverad på en ort som Ulricehamn 
där det finns många små foretag utan egna bibliotek. I en storstad som Göteborg 
finns det däremot stora special- och företagsbibliotek för näringslivets behov 
(Skoglund 1987 s. 60). 

Förhållandet att äldre personer var relativt sällsynta i intervju- och 
observationsundersökningarna antyder att en mer aktiv uppsökande verksamhet 
är angelägen. Även pensionärer kan ju ha behov av information för hobbies, 
självstudier och hälsovård (jfr Folkbiblioteksutredningen 1982 s. 32). 
Resursbristen i dagsläget är emellertid ett allvarligt hinder för att göra sadan 
uppsökande verksamhet möjlig. 

Det faktum att jag endast kunnat identifiera några få av alla de 
användargrupper som är tänkbara inom medicinområdet innebär ingalunda att det 
inte h s  ett stort informationsbehov hos både sjuka och friska, något som Vibeke 
Brummerstedt (1990 s. 7-9) fkamhåiler. Här kan biblioteket göra en viktig insats 
eftersom mycket @der på att skriven halso- och sjukvårdsinformation ger mest (s. 
12). Sjukvårdspersonalen behöver da inte ägna lika mycket tid till att förklara 
diagnoser och behandiingar för patienter som kanske är for oroliga för att ta till sig 
upplysningarna (jfr Brummerstedt s. 9). Att kontakta vårdcentralen och 
distriktssköterskorna i kommunen och påpeka för dem att deras patienter och 
anhoriga till dessa kan vinda sig till biblioteket bör inte kräva nagra större 
resurser. 

Pssblem som möjligen kan uppstå här är  att terapeuterna dels kan känna att 
de betraktas som dåiiga p& att kommunicera med sina patienter, dels frukta att 
felaktiga självdiagnoser ställs (jfr Broadway & Christensen 1993 s. 256). Med 
taktfullhet och underbyggd argumentation bör dock bibliotekspersonalen 
överbrygga eventuella svårigheter, och undersökningar visar dessutom att de flesta 



terapeuter är positiva till en förbättrad hälso- och sjukvårdsinformation 
(Brummerstedt 1990 s. 17). I en amerikanskt undersökning ansag medicinskt 
yrkesfolk att folkbiblioteket var lämpat för att ge sådan information till barn och 
lekman (Broadway & Christensen 1993 s. 255). 

För dem som söker infonnation av nyfikenhet är  en bra referenstjänst av stor 
betydelse eftersom deras frågor ofta kan besvaras med flera olika litteraturtyper 
inom olika avdelningar. Den unge mannen som fi-ågade om temperaturformeln 
(intervju 19) fick till exempel svar ur ett allmänt uppslagsverk sedan han fi-agat 
bibliotekspersonalen. Det vore olyckiigt om människor på grund av bristande 
personalresurser hänvisas enbart till sina gamla upptrampade informationsvägar, 
det vill säga en viss sorts litteratur och/eller ett visst ~ e s o r n r å d e  som de  kanner 
till. 

Självstudier har många syften och vidden av dem m å r  kanske inte alltid. 
De Wks inte heller lika val som foreningars och studieförbundens verksamheter, 
med vllka stadsbiblioteket i Ulricehamn som nämnts inte har något mer utvecklat 
samarbete med undantag Gr slalrtforskarna. Skoglund, som poängterar begreppet 
"självstyrt lärande", säger så här: "Kanske beror vissa av de svårigheter man här 
har till samarbete på att folkbiblioteket framst utgör en resurs för de vuxnas 
'självstyrda lärande' där man har andra utgångspunkter och inriktning än vid 
organiserad vuxenutbildntq?" (1987 s. 85) 

Självstudierna kan vara löst knutna tiil fritidsintressen men också vara en 
förberedelse för framtida institutionaliserade studier eller arbetsuppgifter och på 
s å  sätt ha  stor betydelse för den enskildes livssituation (jfr 
Folkbiblioteksutredningen 1984 s. 104). Mot bakgrund av vad de intervjuade sa 
om folkbibliotekets betydelse kan det därför bli den enda fullvärdiga 
informationskällan som denna grupp kan anlita. Darför ställer de stora krav på 
bibliotekspersonalens förmåga att vaska fram bakomliggande behov och möjliga 
lösningar (jfr avsnittet om medvetenhet ovan), göra ämnessökningar, ge råd om 
litteratur och bedöma om fjikmlkn är  nödvhdigt och om det rent av är motiverat att 
då ta genvägar om man lokaliserat material som användaren behöver snabbt. Vid 
h t i d a  nyanstallning av personal bör man darfor försöka se till sa att man f& en 
bred ämneskompetens där bibiiotekarierna haft o m  studieim" ' ing även på 
högskolenivå. Tjänsterna i Ulricehamn skulle till exempel räcka till en bibliotekarie 
med humanistisk bakgrund, en med samhällsvetenskaplig och en med 
naturvetenskaplig. 

Nytto- och hobbylåntagarna är många. De är mer än andra hänvisade till 
folkbibliotek vilket Skoglund påpekar (1987 s. 67). Hobbyaktiviteter som 
datorprogrammering sch bilreparationer kan dessutom betraktas som 
"samhällsnyttiga" eftersom de genom att höja utövarens kompetens kan förbättra 
studie- och arbetsresultat. F6r nytto- och hobbygrupperna ä r  H o r  allt P- och Q- 
avdelningarna relevanta. De utnyttjas flitigt och utgör en betydande del av 
facklitteraturbeståndet. Biblioteket bör hålla en fortsatt hög nivå pil dessa 
avdeiningar både vad gäiler kvalitet och kvantitet. Då materialbudgeten är tämligen 
begränsad blir det särskilt viktigt att välja aktuella verk som tacker områdena så 
bra som möjligt och inte upprepar varandra mer ä n  ntidvändigt. Den stora andelen 
Q-litteratur i sambindningen jWrt med beståndet anlyder att så redan är fallet i 
viss utsträckning. 



Eftersom intresset hos användarna är  stort för informationsteknologins 
framsteg, inte minst CD-ROM, bör biblioteket försöka öka tillgängligheten tiil de 
nya medierna genom att skaffa nya skivor av hög kvalitet och ytterligare någon 
tenninal som kan vara permanent påslagen. Detta är MMigt för att biblioteket ska 
framstå som en viktig informationsresurs för allmänheten. Om budgeten tillåter 
skulle en utökning av online-tjänsterna, kanske rentav med Internet, säkerligen 
uppskattas mycket. Ett framtida samarbete med Mediehuset, som redan ingår i ett 
nätverk med andra mF-avdelningar och har en stor samling av CD-ROM, kunde få 
ner kostnaderna, öka utnyttjandet av den befintliga utrustningen där och 
uppmärksamma biblioteksbesökarna p& vad de bilda parterna kan erbjuda 
(informationsteknologisk utbildning i Mediehuset, effektiv informationsförmedling 
genom biblioteket). 

Hur biblioteket kan höja allmänhetens medvetenhet om dess möjligheter har 
jag redan berört p& några stäilen. Ett problem här är hur stor ökning i utnyttjandet 
man kan hantera i samband med utvidgad marknadsfiring innan den eventuelit 
ger utdelning i form av höjda anslag. Vissa förändringar av bibliotekets 
uppbyggnad kan dock underlätta för bAde användare och personal att hitta. Till 
exempel kan svårigheterna att hitta bland temahyllorna lösas genom att bara 
dubletter ställs på dem, men de riskerar då att bli ganska tunna eftersom relativt 
få fackböcker finns i dubbla exemplar. Dessutom kvarstår problemet att finna 
dubletten p& temahyllan om bara den är inne och användaren inte vet att 
temahylian existerar. 

Att som Folkbiblioteksutredningen rekommenderar pröva nya uppstäUningar av 
bibliotekets samlingar (s. 74) kan uppenbarligen som i exemplet med temahyllorna 
ha sina risker, även om det också finns tecken på att omsättningen ökar (Bergqvist 
& Herstad 1993 s. 40). "Hylläsning/browsing" underlättas säkert för dem som har 
intresseområden som sammanfaller med temahyllomas ämnestäckning. Med 
bakgrund av de ovan diskuterade problemen skulle jag dock vilja föreslå en mer 
försiktig strategi där man med hjälp av hänvisningar ute vid hyllorna ger 
"browsande" besökare upplysningar om var närbesläktad litteratur kan knas. Vid 
S-hyllan kan man till exempel informera om att K-avdelningen rymmer mycket 
miiitäranknuten litteratur. 

Sammanfattning av resultat och diskussion 

Här sammanfattar jag de viktigaste resultaten av undersökningen punkt för punkt 
så som de belyser ff.agestähhgarna. 

k a g a  1: Var söker man information? Har man letat på andra stallen än 
stadsbiblioteket, och kommer man att söka vidare? 
# Huvudbibliotekets facklitteraturbestånd utnyttjas som första instans även av 

många som bor närmare 6lial/utlåningsstation 
# Vissa besöker filialerna fi&st för att låna skönlitteratur och stadsbiblioteket 

för att använda fackiitterak 
# Vissa informationstjänster 6r inte helt kända hos -darna, tiii exempel CD- 

ROM och BURK-sök 
# Biblioteksundenrisning så som den getts i skolan uppfattas som ytlig av många 



# Förekomsten av kombinationsbesök gör att få lämnar stadsbiblioteket utan 
att ha fått något uträttat 

# De som sökte information @r studier hade letat på sina skolbibliotek innan 
de kom till stadsbiblioteket 

# Borås stadsbibliotek (=länsbiblioteket; närmaste huvudbibliotek i annan 
kommun) nämndes som nästa instans av flera som tänkte leta vidare 

# Även andra stadsbibliotek och högskole-/universitetsbibliotek nämns som 
nästa instans 

Fråga 2: För vilka ändamåi söker man teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig 
information på stadsbiblioteket? Vilka användargrupper går att skapa med 
utgångspunkt i dessa ändamåi? 
# Nytta: a) "W någonting själv; b) agera bra som säljare eller konsument 
# Hobby: stor heterogen grupp, håiier sig i undersökningen dock inom 

ämnena P och Q 
# Nyfikenhet: lämpiigare ä n  Skoglunds kategori populärvetenskap da den 

senare snarast anknyter till en viss sorts informationskällor 
# Yrket/arbetet: framstår i denna undersökning som mer kamträdande ä n  hos 

Skoglund 
# Självstudier: fi-amhålls av Skoglund och bör användas för att beskriva 

användare vid Ulricehamns stadsbibliotek 
# Studerande: många i materialet men söker inte aiitid for studieändamål 
# Medicinw-)användare: om Skoglunds rubrik Vad är det i min medicin? ska 

inkluderas i användarbeskrivningen bör den kompletteras med bland andra 
Vad händer under en graviditet? och Hur yttrar sig mitt barns sjukdom? 

Fråga 3: Hur vill man att biblioteket ska vara uppbyggt och fungera med tanke på 
frågorna 1 och 2 med avseende på resursfördelning inom bibliotekssystemet, 
medier och ämnessatsningaf? 
# Användarna föredrar ett centralt och väiutrustat bibliotek 
# De flesta föredrar ökning av litteraturinköpen H o r  Qämlheberoende 
# Kvalitet och kostnader är hos många viktiga kriterier för hur mycket man 

ska satsa på video- och datorburen information 
# Många har svårt att uttala sig generellt om vilka ämnesområden biblioteket bör 

satsa på 
# Vikten av att elja ämnenas utveckling betonas av några användare 

Följande framstäiining summerar det utfall av diskussionen som inte direkt berör 
tolkningen av undersökningsmaterialet. Här föreslås åtgärder som kan beaktas för 
att göra servicen bättre i det undersökta bibliotekssystemet. 

# Alternativa titlar bör beaktas innan böcker kaps in p& begäran 
# Titelbredd och hög kvalitet i beståndet är viktigt att hålla men svårt att 

bedöma utan att användningen av litteraturen undersöks 
# Sammanslagningar av ~er/utiåningsstationer och skolbibliotek fi-amst6.r 

som givande 
# Nertoning av bibliotekets universella funktioner till fönnån för lokal proflering 

är riskabelt om snabba stnikturomvandlingar äger rum 



# Stadsbibliotekets funktion som förmedlare av medicinsk information kan 
förstärkas genom samarbete med sjukvården 

# En god referenstjänst och personal med bred ämneskompetens behövs för 
att tillgodose behoven inte minst hos dem som söker infonnation av 
nyfikenhet och för självstudier 

# Medieanslagets begränsningar gör att särskild vikt måste läggas vid att 
aktuell och heltäckande litteratur med verk som inte upprepar varandra 
köps 

# Samarbete med andra institutioner i kommunen kan öka stadsbibliotekets 
utbud av CD-ROM och externa databaser 



10. VIDARE FORSKNING 

Undersökningarna tyder på att stadsbiblioteket i Ulricehamn är livligt fi-ekventerat 
ocksa av människor som bor utanfor staden. Detta i kombination med att de flesta 
intervjuade foredrar ett centralt och valutnistat bibliotek gör det aktuellt att inom 
bibliotekssystemet överväga ytterligare omfordelning av resurser, men först sedan 
ytterligare undersökningar gjorts. Det är framför allt filialerna och 
utlåningsstationerna samt deras användare som bör studeras. Frågor man d& kan 
ställa är: Fyller även de små biblioteken en viktig funktion som 
informationsfönnedlare? Vill deras användare ha en central satsning eller mer 
resurser till fiiialer och stationer, till exempel mer facklitteratur? Är bokbuss ett 
effektivare alternativ till smabibliotek och kan en sådan höja servicenivån, rentav 
till lägre kostnader, eller når man motsvarande resultat genom fortsatta 
sammanslagningar av folk- och skolbibliotek? 

En grupp kommuninvånare som lämnats utaflor den här studien är de som 
inte använder biblioteket. Det var i många fall svårt att se tydliga skiiinader mellan 
de olika användargruppernas åsikter p& olika punkter. Går kanske den främsta 
skiljelinjen mellan användare och icke-användare i stället? Hur stora ä r  
skillnaderna mellan olika icke-användares förhåiiningssätt till biblioteket? Andra 
undersökningar (Granheim 1990 s. 11) och de intervjuades uppräkning av en rad 
alternativa informationskällor (se avsnittet Om folkbibliotek inte fanns i kapitel 6) 
pekar p& att biblioteksanvändare generellt sett är tämligen bi on nations starka". 

Niels Ole Pors menar i en artikel att faktumet att vissa inte utnyttjar 
folkbibliotek nog betyder att de inte behöver det (1990 s. 64). Jag kan inte helt 
hålla med om detta och jag tycker dessutom att resonemanget är något underligt 
eftersom Pors är medveten om problemet med bristande bibliotekskunskap hos 
människor (se föregiiende kapitel, avsnittet Medvetenhet och kunskap). Visserligen 
kan livet vara meningsfulit utan bibliotek som Romulo Enmark säger (1989 s. g), 
men det betyder inte att många av dem som aldrig besökt biblioteket inte skulle 
kunna berika sin tillvaro genom det. Dessutom är  det sannolikt att 
omedvetenheten om delar av bibliotekets utbud hos icke-användarna är minst lika 
stor som den som konstaterats hos användare i den här studien. Jag ansluter mig 
darfor till Else Granheims (1990 s. 7) och Wiliits & Willits' (1991 s. 37) uppfattning 
att det är  viktigt att ocksa ta reda p& vad icke-användare har att säga och vad de 
är för personer. 

Folkbiblioteksutredningen (1984 s. 36) konstaterade att "allffor många står 
främmande inför folkbiblioteket och dess tjänster. Mycket Aterstår att göra för att 
nå de grupper, som inte har kommit i kontakt med folkbiblioteken. Det gäller att 
försöka påverka och förändra manniskors attityder och värderingar men också att 
ge biblioteksarbetet en mer varierande inrilrtning." (s. 37) Här behöver biblioteket 
kunskaper även om icke-användare, inte minst sadana som av andra skäl än 
ointresse inte tar sig till biblioteket, till exempel äidre med @siska rörelseproblem. 
Även barns facklitteraturanvändning och -behov kan behöva undersökas. 

Ytterligare en grupp vars informationsvanor och eventuella behov av 
bibliotekstjänster som jag inte lyckats belysa i den här undersökningen är  
föreningsfolk. Många av dem kan säkert räknas till hobby- och nyttokategorierna, 
samt kanske även till medicinkategorierna. I vilken utsträckning de intervjuade 



anviindarna varit anslutna till föreningar har jag inte kunnat svara på eftersom de 
inte tillfrågats om detta. Fragor för framtida forskning kan vara bland annat 
följande: Är det vaniigt bland föreningsmedlemmar att de utnyttjar folkbibliotek för 
att berika sin medverkan i föreningen? Kiarar foreningarna sin litteratuforsörjning 
själva på ett tiilji-edsställande sätt, eller bör biblioteket försöka utvidga samarbetet 
med dem? 

Studerande använder uppenbarligen stadsbiblioteket mycket som en 
arbetslokal. Då det var anmärkningsvärt färre studerande bland dem som jag 
intervjuade jämfört med Skoglunds undersökning, kan man darför stalla frågan: 
Hur stor del av de studerande som besöker stadsbiblioteket utnyttjar verkligen 
dess informationsresurser för sina studier? Både lärare och elever kan komma 
iftåga som informanter för att kartlägga de senares informationsvanor. 

Medicinavdelningens användare behöver undersökas ytterligare, kanske genom 
andra metoder som minskar eventuell motvilja mot att delta i en undersökning. 
Anonyma fkågeforrnuiär kan vara en möjlighet, kombinerade med intervjuer av dem 
som vill lämna fler uppgifter. Några vanliga medicinska informationsbehov kan med 
största sannolikhet beskrivas med fragoma "Hur yttrar sig min sjukdom?" och 
"Hur håiier jag mig Msk?". Att inte minst den senare är betydelsefull antyds av J U  
Harris (1992 s. 10) som fann att biblioteksbesökare i större omfattning frågade 
efter friskvårdsråd än  rent medicinsk information. 

Bibliotekets bestånd och sambindningens innehåil är ett annat tänkbart 
område för vidare forskning. Man kan här, även oberoende av personalens och 
användarnas åsikter, undersöka vissa fackavdelningar bAde med avseende på 
bredd och djup för att se om det finns något allvariigt problem med likartade 
böcker såsom antyddes av några intervjupersoner och författare. En jWorelse 
med sambindningen ger en fhgervisning om Bibliotekstjänsts eventuella ansvar. 

En intressant aspekt av facklitteraturbeståndet är den religiösa och filosofiska. 
NAgra intervjupersoner hade synpunkter på att det saknades vissa imikhingar 
inom facklitteraturen på svenska folkbibliotek. Studier av vilka religiösa och 
filosofiska riktningar som finns representerade och i vilken utsträckning, kan 
kombineras med intervjuer med inköpsansvariga för att utröna om man medvetet 
eller omedvetet favoriserar någon särskild livs- och världsAskådning eller ej. 
No t ive~gar  bakom inköpsbeslut bör särskilt noteras. Här kan man ställa frågan 
om personalens intressen påverkar inköpen, antingen genom att viss litteratur 
favoriseras eller inte köps in SA mycket f"or att undvika intryck av favorisering. 



This paper is an attempt to evolve some parts of Lena Skoglunds user study at the 
Gothenburg city library 1987, mainly the user categories based on visitor purposes 
that she used. The objective is to study what role a main public library plays for 
technical, scientific, and economic information provision. The core consists of 
interviews with visitors at the Ulricehamn city library. Questions asked are 1. 
Where do people seek information?, 2. For what purposes is infonnation sought?, 
and 3. What kind of library services do they want in view of 1. and 2. Some 
attention is also paid to what people know about library services. 

The investigation is qualitative at heart since the airn is to discover pattems 
and variation in library use rather than making generdising estirnations. A certain 
feature of testing hypotheses is discernible as Skoglund's results provide a basis, 
but the author does not strive to falsifl or confirm them completely. Apart from 
interviews with users at the Ulricehamn city library, visits were also paid to 
branches to obtain a broader perspective of the local library system and the uses 
being made of it. As a complement to the interviews, people visiting the city library 
were observed. Circulation and collections at the technical, scientific, and 
economic departments were also examined. 

Besides Skoglund, severai other authors have provided ideas for the paper. 
Else Granheim (1990) relates to a broad investigation of the public library use in 
Norway. In this investigation, among other things, it was found that a clear 
majority of the interviewed preferred centraily situated well-equipped libraries 
rather than several smal ones. An Israeli study (Shoham, Hershkovitz & Metzer) 
also implies that well-equipped libraries are more attractive among users. The 
American authors Willits & Willits (1991) studied rurai library users and found that 
highly educated people used libraries more regularly. Geir Vestheim (1992) tries to 
find out how public libraries can contribute to local development. He introduces 
the objective-rational user, a demanding and aware person to whom the library is 
but one of severai information sources. John C. Shirk (1986) interviewed people 
who pursue studies on their own. Shirk identifles different types of learning: 
planned, imposed, and unaware. How non-fiction is used at  public libraries was 
studied by Irene Hunskår (1982). 

The Public library investigation's final statement (1984) and a report on the 
public libraries' information tasks (1982) consider severai areas of interest to the 
questions in this paper. So does Inger Mattsson too in her book Fjärrlån och 
facklitteratur p& foikbibliotek (Inter library loans and non-fiction in public libraries; 
1984). She underlines the public libraries' responsibility to ensure access to non- 
fiction materials. 

The Ulricehamn municipality, and the town Ulricehamn (about 9000 
inhabitants, less than half of the municipaiity's total population), situated in 
western Sweden, are described in chapter 4. This chapter deals not least with the 
library systems in the municipality, which public parts consist of the main library 
and eighteen branches of different sizes. Through observations, statistics, and 
information fkom library persomel, the reader is introduced to these b m c h e s  in 
the following chapter. The user interviews represent the biggest part of the field 
research. This research is accounted for under headings related to the questions 



posed in the paper. The observations are treated in a similar way as far a s  the 
material aliows it. The observations were conducted continuously for three weeks 
except for interruptions caused by the interviews. The last part of the field 
research considers interlibrary loan requests, circulation and collections which are 
compared to each other. The are, as the observations, meant to complete the 
picture of the users at  the city library in the fields of science, technology, and 
economics. 

Almost half of the people interviewed lived closer to a branch than to the city 
library, and the interviews indicate that the latter is preferred. Its importance for 
information provision in a small municipality is in view of this considered as great, 
not hiding the fact that the interviewed users appreciated the branches too. Many 
of them do not have enough knowledge to use the library fully though, but one 
reason for visiting the library is often combined with several others which make 
few people leave the library completely unsatisfied. 

In consequence of their library use, most i n t e ~ e w e d  people think that 
resources should be concentrated to the city library, but when asked if the library 
should depend more on interlibrary loans rather than buying more media items, 
the majority preferred a larger book purchase. 

The purposes the interviewed users express with their library visits relate to 
utilities, curiosity, hobby, work, personal learning projects, studies, and different 
medical problems. The utility-directed users are looking for information to help 
them act more properly and efficiently in creative work or economic/consumer 
matters. The "curious" users may use a lot of different sources to h d  out things. 
Their purposes can far from always be discovered behind other user groups. The 
hobby users make up an inhomogenous group which in this investigation is fomd 
exclusively at the departments of technology (Swedish subject code P) and 
economics (Swedish subject code Q). The interviews with people looking for 
information related to their work indicate that the public library is an important 
resource for the local commercial sector and administration, although this is not 
clearly discernible. This differs to a certalli degree from Skoglund's results. In line 
with Skoglund, on the other hand, it is stated that people who pursue studies on 
their own have much to gain from a weUifunctioning public library. That the library 
is important also to those who pursue fonnalised studies is not contradicted by the 
investigation, but these people are not as  outstanding as in Skoglund's study. 
Finally, some new category headings are suggested to describe the medicine- 
related library use. 

The i n t e ~ e w e d  users stress pedagogic and qualitative aspects when asked 
about criteria on investments in library media such as video and CD-ROM. 
Opinions on different subject investments are mainly limited to the intemimed 
geople's own areas of interest. In the discussion it is suggested that the library 
should act restrictively upon users' requests for certain types of literature. 
Atemtfve titles are often satisfying. 

Some further consequences for the library are discussed in a separate section. 
'The mrrent trend of combining smalier public and school libraries is seen as a 
h i t f u l  development. A scepticism towards strategies including a toning down of 
the universal library tasks is at the same time expressed since the author believes 
that such strategies could prove to be unsatisfactory in times of structural changes 
in the community. Concerning medicine, widened contacts between public library 



and medical care are proposed. Not least to the "curious" people and those who 
pursue studies on their own, good reference service and broad subject knowledge 
arnong the personnel are important. The more limited media resources implies that 
extra care should be devoted to current literature with broad subject coverage. The 
quality of service may be raised through co-operation with other institutions on 
information technology such as online databases, networks and CD-ROM. 

Suggestions on future research are dealt with in a separate chapter where 
branch users and those who never visit the library are suggested as objects of 
future investigations. Organisational people, students and people dealing with 
medical problems are examples of user groups which may be studied more 
thoroughly. To what extent philosophical and religious tendencies are represented 
in the library collections is another area of investigation. 
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Ulricehamns bibliotek [Lista över filialer och utlåningsstationer 19941 

Ulricehamns bibliotek : årsstatistik för 1993 

Ulricehamns stadsbibliotek 10 år  i Nämndhuset : kiipp ur historien. - 1987 

Muntliga uppgifter 

Barnbibliotekarie 9/ 1 1 1994 

Biblioteksbesökare (25 st.) 15/ 11- 12/ 12 1994 

Bibliotekschef (tidigare stadsbibliotekschef) 14/6 1994, 7 /  1 1 1994, 12/ 12 1994, 
2/2 1995, 8/3 1995 

Bokuppsättare 2/2 1995 

Filial- (3 st.) och stationsföreståndare (14 st.) samt vikarier (3 st.) 16/6-19/9 
1994, sammanlagt 19 personer (dubbel funktion 6rekomrner) 

Skolbibliotekarie 1 /6 1994 



13. BILAGA 

Användarintervju 

[Den här intervjuhandledningen visades inte för intervjupersonerna utan användes 
som stöd för frågorna och samtalet.] 

Tack for att du vill delta. Den här undersökningen kan bidra till att förbättra 
servicen på biblioteket och anpassa den och resurserna mer efter låntagarnas 
(användarnas) behov. Därför är  det viktigt att både positiva och negativa 
synpunkter kommer fram om sådana Ws.  Undersökningsresultatet kommer att 
presenteras i en form som gör det omöjligt att förknippa eventuella citat med 
person. Däremot vill jag om möjligt behålla namn och adress fram till 
undersökningens slut så att jag kan komplettera uppgifter. Det är emellertid inte 
nödvändigt för att du ska kunna delta i en intemju. 

1. Finns det något annat bibliotek närmare din bostad eller arbetsplats/ 
studieort? (om ja: var ligger det, varför används det inte?) 

2. Har du letat någon annanstans efter den information du söker? (om 
tvekan, ge exempel: egna samlingar, annat bibliotek, person) 

3. Kommer du att leta vidare om svar du f&- på stadsbiblioteket inte räcker? 
(om ja: var i så fall? Varför på stadsbiblioteket först?) 

4. Brukar du använda andra bibliotek? (om ja: varför: exemplifiera/förklara 
vid behov: filialer, utlåningsstationer, skolbibliotek, företagsbibliotek, 
forskningsbibliotek) 

5. Har du utnyttjat fjärrlån? 
6. Har nAgon visat dig hur man använder bibliotek? (bekanta, bibliotekets 

personal, skolan) 

1. Söker du för din egen elier någon annans raknllig2 (ja-svar räcker inte h* 
om tvekan, ge exempel: /egna/ barn, äldre /släktingar/, arbetskamrater/ 
överordnade, bekanta) 

2. Har du fått det du sökte? Delar? För mycket? Tillrackligt? Har bibliotekarie 
använts? Fick du god hjäip? Var spraket klart? (jamför I ovan) 

3. Vad har du för användning av informationen du söker? (om tvekan, ge 
exempel: lösa problem i arbetet, "fixa" något hemma, hobby, förströelse, 
utbildning) 

) 



III. SYNPUNKTER PÅ BIBLIOTEKSSYSTEMET 

1. Har du någon åsikt om resursfördelningen mellan huvudbiblioteket och 
l%alerna? Ska de senare främst fungera som länk till det förra eiier vara 
mer sjäivstandiga och väiutrustade? (ja-svar räcker ej) 

2. Tycker du att fjärrlån går fort3 (om nej: borde biblioteket kanske fkån 
bö jan köpa mer litteratur i stallet? 

3. Borde man satsa mer än man gör idag på vissa medietyper? (exemplifiera 
och Grklara: CD-ROM, interaktiv CD, onhedatabaser, tidskrifter, 
faMaMdeo, spelfilmer, musik) 

4. Tycker du att nuvarande satsningar på olika ämnesområden ä r  lämpliga? 
5. Vad skulle du göra om folkbiblioteket inte fanns? Kan du få likvärdig 

infonnation på andra stälien om ä n  kanske med större besvär och till 
högre kostnader? Varför foredrar du i så fall folkbiblioteket? (säg att 
skönmåining ej efterstravas; även brister är  intressanta att känna till. Om 
tvekan, ge exempel: billigt, bra service, lätt att hitta, "ailt" på ett ställe, 
bekant personal) 

IV. PERSONBESKRIVNING 

1. Kön. 
2. Ålder? 
3. Bostadsort? Färdmedel till biblioteket? 
4. Utbildning? (nivå, examina, ämnen, eventuell pågående utbildning) 
5. Förvärvsarbetar du? (om ja: med vad, var, pendlingsvägar och 

transportsätt?) 
6. Familj? 

Artikelsök: databas med referenser till tidnings- och tidskriftsartiklar 

AJ. Audio /Video 

BBS: Builetin Board System; elektronisk anslagstavla, tillgänglig via /tele/nät 

BIBSAM: Sekretariatet för nationell samordning och planering vid Kungliga 
biblioteket, Stockholm 

browse, "browsa": skumma, bladdra 

m: Bibliotekstjänst; företag i Lund som specialiserat sig på biblioteksrelaterade 
produkter 

Btj 2000: datoriserat bibliotekssystem salsort av Bibliotekstjänst (Btj) 



BURK-sök: samkatalog över mediebestånd i svenska folkbibliotek 

CD-ROM: Compact Disc Read Only Memory; optiskt läsbart skivminne för stora 
mängder data 

DFI: Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 

DIK-forum: fackföorbundet Dokumentation-information-kulturs tidsluift 

ERIC: databas med referenser till bland annat pedagogisk litteratur 

FASS: förteckning över läkemedel 

foliant: bok i större (helarks-)fonmit 

ISA: databas med referenser till informationsvetenskaplig litteratur 

ISO: International Standards Organization - 
LIBRIS: Library Information System; datoriserad samkatalog över svenska 
vetenskapliga biblioteks samlingar 

LISA: databas med referenser till biblioteks- och informationsvetenskaplig litteratur 

lånestatus avser huruvida tiu exempel en bok 81- utlånad eller ej 

Nordiskt BDI-index: databas med referenser till biblioteks- och inforrnations- 
vetenskaplig litteratur 

OPAC: Online Public Access Catalogue; den del av ett datoriserat bibliotekssystem 
där allmänheten kan söka i bibliotekets katalog 

penodica: dokument (till exempel tidningar och tidskrifter) som utges i "oändliga" 
serier 

SAB-svstemet: M a s s ~ t i o n s s y s t e n  för svenska bibliotek som utvecklas. av 
Sveriges allmanna biblioteksforening (SAB) 

sambindnina/en/: verksamhet hos Bibliotekstjänst (Btj) där böcker recenseras och 
binds in för ett större antal biblioteks räkning 

SIFU: utbildningsföretag i Borås 
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