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Sammanfattning 1 Abstract (högst 150 ord)
This paper deals with how people use public libraries. An attempt is made to distinguish
between different user groups on the basis of how they use the library. The roles of the
library in relation to its users are also discussed.
The paper is based on a user study with the cooperation of 195 users. The user study
was carried out at the Public Library of Alingsås 1994. As material for comparison
similar studies from Sweden, but even from Denmark, have been used. The user groups
were divided into different categories according to Geir Vestheim's study "Folkebibliotek i forvandling", 1992 [Public libraries in change].
The paper brings forward that using the library and its stock on location is common in
several of the user groups. This appears as a hidden utilization of the library in traditional statistical datas. Students on different levels are a growing group in the utilization
of the public libraries.
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I kapitel 1 ges en kort bakgrund för tillkomsten av uppsatsen.
Frågeställningen presenteras och en redogörelse görs for arbetets material
och dess metodval. Vidare definieras några begxepp som ar centrala for
uppsatsen.

Bakgrund.
I samband med att utlåningen har sjunkit på folkbiblioteken sedan 1983, då
den var som stömt, och samtidigt som antalet biblioteksbesökare under
nämnda period har ökat, speciellt under 1990-talet, har jag kommit att
intressera mig för vad människor gör på, och hur de använder, institutionen
folkbibliotek. I sammanhanget skall sagas att utlåningen på landets
folkbibliotek har iökat något de senaste åren, dock inte lika mycket som den
ökande besöksfrekvensen. Om besökarna inte lånar böcker, vad gör de då
istället på biblioteket? Genomgår folkbiblioteken en funktionsforändring,mot
en ny uppgifk och målsättning i framtiden? Intressant är aven att undersijka
om olika besökargrupper använder biblioteken på olika sätt och h w detta tar
sig uttryck. Folk~bliotekenhar utvidgat sin service med hjälp av den nya
tekniken och erb~uderidag fler tjänster att nyttja på plats än vilket var fallet
for 10-15år sedan. Det kan spela in i det ökande användandet av biblioteket
på plats. Uppsatsen ar ett försök att säga något om ovanstående tankar
främst genom ett under 1994 insamlat empiriskt material kopplat till
litteraturstudier.
Frågeställning.
Min frågeställning tar sin utgångspunkt i en huvudfråga och ett antal
delfrågor. Delfrågorna skall hjälpa till att besvara huvudfrågan. Min
frågeställning har varit öppen for förändringar under arbetets gång beroende
på vart det insamlade materialet har lett. Detta förhållningssätt har givit
mig följande fkågestallnuig:
Huvudfråga:
Hur använder biblioteksbesökare institutionen folkbibliotek speglat i en
användarundersökning på Alingsås huvudbibliotek, genomförd hösten 1994,
j ämte hur t a r sig biblioteksanvandningen
uttryck i olika
anvandargruppereringar, framkomna genom undersökningen?

Delfrågor:
o Kan man skilja på låntagare och biblioteksanvändare?
Vad lånas hem och vad används på plats i biblioteket?
Skiljer sig olika grupper åt i användandet och hur tar det sig i så fall
uttryck?
Vilka är bibliotekets roller gentemot användarna?
Låntagare definierar jag som biblioteksbesökare som i första hand lånar
medier av olika slag for hemmabruk. Biblioteksanvändare skall tolkas som
biblioteksbesökare som i första hand använder bibliotekets bestånd och
service p&plats i bibliotekets lokaler. Biblioteksbesökare definieras således
som ett samlingsnamn for låntagare och biblioteksanvandare. Nämnda
frågor skall besvaras genom användande av resultaten framkomna vid
undersökningen jag gjort tillsammans med litteraturstudier av till synes
relevanta källor. Huvudresonemanget ar tänkt att ske i diskussions-och
resultatkapitlet.

Material.
Centralt for min uppsats har varit den undersökning jag utfort på Alingsås
huvudbibliotek. Jag har på nämnda ort utfört en kvantitativ
inteivjuundersökning med 195 deltagare. Det kvantitativa förhållningssättet
har möjliggjort en kodning av svaren vilka jag sedan har registrerat i en
databas. Sökningar har utförts innehållande olika faktorer som ligger till
grund for min analys. Alingsås huvudbibliotek har ställt till mitt forfogande
material rörande den lokala biblioteksanvändningen vilket möjliggör en
jamforelse med biblioteksanvändningen på övriga folkbibliotek i landet.
Av statistiskt material, for att spegla folkbiblioteksanvandningfrån 1983
och framåt, då utlåningen var som störst, har jag använt litteratur utgiven
av Statistiska Centralbyrån, bl a. Kulturstatistik 1980-1984 och
Kulturstatistik 1985-1992. Nämnda byrå utger även serien Statistiska
meddelanden, där jag tagit del av rapporterna rörande folkbibliotek.
Rapporten "Höga berg och djupa dalar", utgiven av Statens Kulturråd,
1993:2a, har givit mig insikt i den allmänna folkbiblioteksutvecklingen i
landet. Rapporten tar sin utgångspunkt i den senaste tidens livliga debatt om
biblioteken och ger en analys av landets biblioteksverksamhet. Vad galler
biblioteksanvandande på plats finns intresseväckande läsning att få i
rapporten "Läsning p%bibliotek", utgiven av Statens Kulturråd, 199333. Den

behandlar läsning på bibliotek och utnyttjandet av bibliotekens bokbestånd.
Rapporten bygger på en undersökning av nio kommuners huvudbibliotek och
åtta filialer. Jag ämnar även använda undersökningar om svenska folkets
kulturvanor presenterade i "Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och
bibliotek7'(Nordberg,Nylöf, 1990). Materialet är insamlat under 1988 och
1989. Jag skall även anknyta till litteratur som berör olika
anvandargi-upper på bibliotek. Inom området har Geir Vestheim i boken
"Folkebibliotek i forvandling", 1992, riktat ett kapitel mot olika
anvandargrupper och deras satt att använda biblioteket och dess tjänster.
Vestheim tar upp folkbiblioteket i ett ~amhällspe~spektiv,
där biblioteket
utgör en viktig del i människors bildning och kunskapssökande. T.D.Webb
definierar i artikeln "A hierarchy of public Library User Types" fyra olika
biblioteksanvändartyper grundade på deras användning av folkbibliotek(T.D.
Webb, 1986). hger Eide-Jensen skriver i en .artikel i boken "Biblioteket som
serviceföretag", 1992, om folkbibliotekens olika roller. I samma bok anknyter
Göran Wideback till Eide-Jensens rollfördelning. Jag tar upp dessa artiklar
för att visa på den komplexitet och de många roller som folkbiblioteken står
inför. Jag har aven tagit del av ett antal lokala anvandarundersökningar.
Ett problem i sammanhanget ar att de ofta skiljer sig åt i uppläggning och
syfte vilket försvårar jämförelser sinsemellan. Min intei-v-jumanual består av
många frågor som jag inte funnit något jämförelsematerial med i andra
undersökningar. Dock finns det några av intresse, vilka till viss del har
fokuserats på användande av annan verksamhet än enbart utlåning. Bland
dessa märks en undersökning av biblioteksverksamheten i Kristianstad lan,
innehållande 7000 svar, från 1990. I Malmö utfördes en undersökning 1994
för att kartlägga besökarna på huvudbiblioteket. Statens Kulturråd
undersökte i mars 1994 hur studerande använde folkbibliotek på 18 orter i
landet. Det har aven gjorts några danska användarundersökningar som Pors
redogör for i boken "Tillgaenglighed og graesningV(l994).Vidare genomförde
Danmarks biblioteksskole 1992 en anvandarundersökning vid 15
folkbibliotek med 16000 svaranden.

Metod och analys.
Jag har valt ett kvantitativt förhållningssätt vad galler min
intervjuundersökning. Då min uppgift är att genom en undersökning studera
biblioteksanvändande och jag för detta ändamål är beroende av ett
statistiskt bearbetningsbart material anser jag detta förfaringssätt mest

lämpat for min studie(t ex Holme och Solvang, 1991 eller Patel och Davidson,
1991). Intervjumanualen inleds med ett antal frågor rörande
intervjuobjektets person. Uppgifterna ligger till grund för den
katag~~iindelning
som senare görs i olika användargrupper. Huvuddelen av
frågorna i intervjumanualen besvaras genom tre låsta svarsalternativ. Jag
har dock med ett fatal öppna frågor i min intervjumanual. Fördelen med låsta
svarsalternativ ar att det medger en kodning av intervjumanualen vilket gör
att mitt källmaterial blir bearbetningsbalt i en databas. I denna databas har
jag utfört sökningar bestående av olika faktorer vilka är intressanta for att
efter analys hjdpa mig att besvara min frågeställning. Tillvägagångssätt
och urvalsprinciper for intervjuerna redovisas längre fram i uppsatsen i
anslutning till redovisning av resultaten. Valet att förlägga undersökningen
till just Alingsås beror fiamst på praktiska skäl då denna kommun ar min
bosättningsort.
Till min undersökning skall jag koppla den litteratur jag gått igenom i
kapitlet Material. Tanken ar att den skall belysa de resultat jag kommer
fram till i min analys. Litteraturen användes också för att ge en
övergripande bakgrundsbild av folkbiblioteksverksamheten i landet. Har
spelar den statistiska litteraturen en viktig roll. Jag tillfogar aven en
beskrivning av huvudbiblioteket i Alingsås for att klargöra de förhållanden
som galler lokalt. Begreppet bibliotek ar for uppsatsen synonymt med
folkbibliotek om inte annat uttiyckligen anges.

2. FOLKBIBLIOTEHEN I STATISTIKEN.

Nedan kommer jag att beskriva hur folkbiblioteksverksamheten finns
beskriven i det insamlade statistiska materialet. I år räknat sträcker jag mig
som längst tillbaks till 1976, då Statistiska centi-albyrån(SCB)tog ansvaret
for den löpande statistiken avseende folkbibliotekens verksamhet(SCB,
1994b, s. 7). Jag omnämner det som synes relevant for min frågeställning
for att skapa ett ramverk runt uppsatsen.

Några folkbiblioteksfakta
Faktauppgiftema i denna del är hämtade ur "Kulturstatistik 1985-1992",
SCB, 1994a, där annat ej anges.
I landet fanns det 1992 286 folkbibliotekssystem, dvs lika många som
antalet kommuner(SCB, 1994b, s. 4). Biblioteksfilialerna uppgick till 1446.
Huvudbiblioteken hade i genomsnitt öppet 41 h per bibliotek och
vintervecka, för filialerna gäller 15 h for samma period.
Bokbeståndet på landets folkbibliotek uppgick 1991 till 46 miljoner
volymer, dvs ca 5 volymer per invånare. Var tredje bok är en barnbok. 5% av
volymerna var inköpta under året. Under 1991 skedde 66 miljoner boklån
från folkbiblioteken och 4 miljoner lån av andra medier. I genomsnitt for riket
i sin helhet blir detta 8,l lån per invånare. 42% av alla boklån var
barnbokslån. Kommunbibliotekens utlåning var som störst år 1983 då 77
miljoner lån gjordes. Därefter har lånen i stort sett minskat oavbrutet. Å r
1991 lånades 66 miljoner böcker. Denna minskning har skett trots att nya
böcker köpts in av biblioteken ungefär i samma omfattning under alla år
sedan 1978(2,3 á 2,4 miljoner böcker per år). En minskning från 2,5 - 2,l
miljoner böcker mellan åren 1985-1991 har dock skett samtidigt som
bokurvalet breddats(Statens Kulturråd, 1993:2,s.8). Den minskade
bokutlåningen kan ses dels mot bakgrund av den ökande konkurrensen från
andra medier, dels mot alternativa sätt att få tillgång till böcker, t.ex. genom
bokklubbar och bokhandeln. Sammansättningen av boklånen har förändrats
successivt sedan år 1976. Facklitteraturen for vuxna har ökat sin andel av
boklånen på bekostnad av skönlitteraturen for vuxna. Håller tendensen i sig
kommer utlån av facklitteratur inom de närmsta åren gå om utlån av
skönlitteratur(SCB, 199433, s.9). Barnböckernas andel har däremot varit i
stort sett konstant. År 1976 förekom stora skillnader mellan olika
kommunstorleksgrupper vad gäller antalet medielån per invånare. J u större

kommuner desto fler lån per invånare var det gällande mönstret. Denna
skillnad mellan kommunstorleksgrupperna har i hög grad utjämnats t.0.m. år
1991. Fr.0.m. år 1987 galler emellertid också att det lånas minst per
invånare i de tre storstadskommunerna.
Samtidigt som bokutlåningen minskat till en nivå som är lägre än 1976
års nivå har bibliotekens verksamhet breddats. Exempelvis har beståndet
av AV-medier tredubblats sedan 1976. I detta sammanhang har
verksamhet med talböcker haft stor betydelse. Under perioden 1978-1987
galler generellt att den uppsökande verksamheten växte kraftigt. Från 1990
galler att vissa grenar av den uppsökande verksamheten minskade något i
omfång jämfört med 1987 års niva. Detta gäller speciellt biblioteksinsatser
inom äldreomsorg och vid sjukhus som minskade båda med 4%.
Arbetsplatsbiblioteksverksamheten minskade med 8%. Boken -kommerverksamheten och arbetet gentemot förskolor och fritidshem fortsatte dock
att öka, med 13% respektive 4%. Generellt galler att den uppsökande
verksamheten ar mer utbyggd i större kommuner än i små.
Vad galler folkbibliotekens upplysningsarbete som bedrivs med
upplysningsdiskar som bas har jämförbara mätningar gjorts vart tredje år
sedan 1981. T.0.m. år 1987 var denna verksamhet stadd i ökning. År 1987
hade verksamheten ökat med 21% jämfört med 1981. Detta ar ytterligare
ett exempel på att folkbibliotekens verksamhet utökats under 1980-talet.År
1990 års matning visar dock på en minskning jämfört med år 1987 med
knappt e n procent. Upplysningsarbetet a r relaterat till
kommunstorleksgrupperna. I de största kommunerna, med över 200 000
invånare, förekommer den största andelen upplysningsarbete. Intressant att
se ar att de allra minsta kommunerna fr.0.m. 1984 har mer
upplysningsarbete an kommuner med 15 000-29 999 invånare.
Folkbibliotekens driftskostnader, i fasta priser, har stadigt ökat från 550
miljoner kr. 1976 till en nivå av 850 miljoner kr. 1990. Folkbibliotekens
kapitalutgifter, i fasta priser, låg 1976 på 20 miljoner kr. for att fram till
1980 stiga till ca 38 miljoner kr.. Därefter skedde en sänkning till ca 18
miljoner kr. 1985. 1986 steg kostnaderna till 25 miljoner kr.. Härefter har
kostnaderna stabiliserats runt 20 miljoner kr. fram till 1991. 1992 sköt
kostnaderna i höjden med 48%(kostnadernaär i 1976 års priser). Under 1991
uppgick driftskostnaden for landets folkbibliotekssystem till 2,6 miljarder kr.,
alltså 299 kr. per invånare. 93% av kostnaden finansierades av
kommunernas egna skattemedel, resten med stats- eller landstingsbidrag.

Antalet årsverken har sedan 1976(4500 st.) stadigt ökat fram till
1990(6200 s.) då personalnedskarningar börjar markas på folkbiblioteken.
Kommunbibliotekens personal ökade med 36% under perioden 1976-1989.
Under 1990 avstannade denna utveckling och under 1991 minskade
personalen med 2%. Under 1992 minskade antal årsverken med ytterligare
1,7% till ca 5900(SCB, 1994'13, s. 2) Antalet timmar som biblioteken haft
öppet har stadigt ökat från 1976(29 000 tim.) till år 1989(34 000 tim.).
Harefter kan en nedgång i öppethållande skönjas på landets folkbibliotek i
allmänhet.

Biblioteksutnyttjande.
Enligt Kulturbarometern(l99O:lV,s.14) har under perioden juli 1987-juni
1989 61% av befolkningen mellan 9-79 år besökt något bibliotek under det
senaste året. Enligt en undersökning som SCB utförde under våren 1991
hade 54% av landets invånare besökt ett bibliotek under året(SCB, 1994b, s.
2). De flesta har besökt ett folkbibliotek. Den vanligaste anledningen att
besöka ett folkbibliotek ar for att låna eller for att lämna tillbaka böcker,
men aven möjligheten att läsa tidningar utnyttjas av många - dock inte så
många for att läsa tidskrifter, enligt Kulturbarometern(1990:lV,s.14).
Biblioteksutnyttjandet har varit ganska stabilt. Barn ar den grupp som
utnyttjar biblioteken mest, 95% av dem har under det senaste året besökt
biblioteket minst en gång. Sett till sysselsättning ar studerande den grupp
som mest utnyttjar biblioteket, 91% av dem under det senaste året(Statens
kulturråd, 199313, s. 3).
Ungefär en person av åtta av landets invånare har det senaste året
använt folkbiblioteket for att söka information i uppslagsverk eller i databas.
Enbart några få procent av medborgarna tillvaratar möjligheten att låna
eller lyssna på fonogram ochleller video. Ungefär var tionde svensk har under
det senaste året besökt något evenemang anordnat av biblioteket. 3% har
använt sig av bokbuss for att låna böcker, och 2% har lånat böcker som
tillhandahållits på arbetsplatsbibliotek(Kulturbarometern,1990:IV, s.14).
Enligt Kulturbarometern ar det främst studerande och högutbildade som
laser tidningar och tidskrifter på landets folkbibliotek. Barn och ungdomar
använder tidnings-och tidskriftsrummet något mera an personer som ar 25
år och däröver, men i övrigt ar åldersskillnaderna inte så stora. Man laser
tidskrifter och tidningar på bibliotek något mer än kvinnor. Invånare i
Stockholmsregionen utnyttjar inte denna service i lika hög grad som

befolkningen i övi.igt(Kulturbarometei+n,1990:IV, s.14).
Vad galler utnyttjandet av folkbibliotekens utlåningssei~iceanvänder
barn och fi-amförallt studerande denna i mycket högre grad än andra. Lån av
böcker pA folkbibliotek ar överhuvudtaget starkt åldersberoende, ju högre
ålder desto färre lån vilket innebar att pensionär lånar minst, enligt
Kulturbarometern (1990:IV, s.14f). Lånevanorna ar också
utbildningsberoende i hög grad. Av de högutbildade har ca 60% lånat på
folkbibliotek, medan siffran for lågutbildade äi*ca 25%.Vidare lånar kvinnor
betydligt mer an man, dock inte hemarbetande(ibid, s. 15). Bokbeståndet på
folkbiblioteken utnyttjas ungefar lika mycket oavsett hemortsstorlek, dock
något mindre i Stockholmsregionen dar tillgången till välsorterad bokhandel
ar bast.
Det har också visat sig att studerande ungdomar söker information på
folkbibliotek i klart större utsträckning än andra befolkningsgrupper. Aven
denna service ar utbildningsberoende och till viss del beroende av var
någonstans i landet man bor. De vanligaste evenemangsbesökarna ar
högutbildade, kvinnor och småbaimsforaldrar(ibid).

3. FOLKBIBLIOTEKEN OCH DESS ANVÄNDARE.

Föreliggande kapitel kommer a t t behandla e t t a n t a l
anvandarundersökningar som ar intressanta för att belysa min
frågeställning. Jag kommer aven att ta upp aspekter som folkbibliotekets
roller gentemot användarna och gå igenom några användargrupper utifrån
främst Vestheims kategoribildning.

Användarundersökningar.
Under 1990-taletsförsta hälft har det företagits ett antal undersökningar av
folkbiblioteksanvandning som ger vid handen att folkbiblioteken for många
människor ar betydligt mer an en central for utlaning av medier. Förutom i
Sverige har ett antal undersökningar gjorts i Danmark som är av intresse.
I en undersökning av biblioteksvei-ksamheten i Kristianstad lan 1990,
innehållande ca 7000 enkätsvar, visade det sig att 48% av besökarna kom i
avsikt att låna olika medier(Heurgren, 1991, s. 255). Procentenheten talar
för att övrig biblioteksverksamhet är nog så viktig som möjligheterna att
låna medier. Vidare visade det sig att 35% kom till biblioteket for att läsa
tidningar och 14%for att stalla frågor i informationsdiskarna.
Under 1994 gjordes ett försök att kartlägga biblioteksbesökarna i Malmö.
Undersökningen berörde enbart huvudbiblioteket. Åtshlliga av besökarna
passerade lånedisken utan att vare sig låna eller lämna tillbaka
något(Lindström, 1994, s. 280). Även i Malmö har aktiviteter förutom
låneverksamheten betydelse for användarna, 18%hade last tidskrifter, 13%
hade läst dagstidningar, 27% hade suttit och lästlstuderat, 25% hade frågat i
informationen, 30% hade sökt i datorkatalogen och 59% hade själva letat
efter material(ibid s. 281).
För att kartlagga hur olika kategorier studerande använder folkbiblioteken
genomförde Statens Kulturråd i mars 1994 en undersökning på 18
folkbibliotek. Undersökningen genomfördes på universitetsorter,
högskoleoi-ter och på några orter som saknade högskola(Statens Kulturråd,
1995, s. 5). I rapporten, "Ett bildat folkn, framkommer att de studerande
utgör en mycket stor del av folkbibliotekens besökare. De studerande
använder biblioteket genom att låna material och använda det som
studiemiljö. Över hälften av de högskolestuderande hade under den senaste
månaden besökt ett folkbibliotek och lånat medier och 65% hade under
samma tid suttit och studerat på biblioteket. Nar det gäller gymnasisterna

kom ungefär hälften for att låna och en tredjedel kom for att sitta och
studera. Liknande sifior galler for de komvuxstuderande(Statens Kulturråd,
1995, s. 8). Kulturrådet anser att de studerande alltmer dominerar bland
folkbibliotekens användare och att biblioteken i allt högre utsti-ackning
fungerar som utbildnings- och studiebibliotek(ibid, s. 9). Detta kan göra att
övriga besökare kan komma i kläm. Idag ligger ansvaret for att ge de
högskolestuderande bra litteraturförsörjning hos högskolan och
högskolebiblioteken och berättigar dem till statsbidrag. När deras resurser
inte räcker vänder de studerande sig till folkbiblioteken, vars resurser och
samlingar egentligen inte är uppbyggda for att tillgodose högskolestuderande.
Enligt Pors, i boken "Tilgengelighed og grzsning" kommer den enskilde
folkbiblioteksanvändaren till biblioteket i flera olika ärenden, eller med flera
informationsbehov(l994, s. 67). Ofta har användaren både ett preciserat
behov och mindre preciserade behov. Det sista behovet uppmes ofta genom
hylläsning. Intressant är att genom att användaren har flera ärenden med
biblioteksbesöket, ökar möjligheten att denne skall tillfredsstalla åtminstone
ett av sina behov och därmed räkna besöket som givande. Pors hänvisar till
en användarundersökningvid Ballerupsbiblioteken i Danmark att ca 65%av
besökarna får det som de kommer for och därmed anser sig nöjda med
besöket. I nämnda undersökning , och i undersökningar från Silkebor, Åbenrå
och Hmsol, framkommer också att det inte enbart är bokbeståndet som
intresserar biblioteksanvändarna. Aktiviteter såsom att se på utställningar,
lyssna till musik, läsa tidningar, kopiera, använda sökterminaler, ströva
bland hyllorna är betydelsefulla for biblioteksanvandarna(ibid s. 71). Pors
frågar sig om det ar utbudet som skapar efterfrågan, eller om det är tvärtom.
1992 genomfördes i Danmark en omfattande användarundersökning i
Danmarks Biblioteksskoles regi(Bj@rnshauge,1994, s. 96). 15 folkbibliotek
var föremål for undersökningen. Från dessa bibliotek har 16.000 svar
bearbetats. Målet med undersökning var att få kunskap om användarna och
deras utnyttjande av bibliotekets service. Undersökningsdeltagarna har
blivit indelade efter ålder och sysselsättning. 15-19-åringama är generellt
starkt övei-representerade och har en hög besöksfrekvens. I gruppen ingår en
stor andel skolungdomar. 20-44-åringarna ar något överrepresenterade
medan 45-64-åringarna är något underrepresenterade och de över 65 år är
mycket underrepresenterade(ibid, s. 97). Då åldersgrupperna tämligen väl
Överensstämmer med de jag använt mig av for undersökningen på Alingsås
huvudbibliotek utgör den danska studien ett jamforelsematerial. Även i

Danmarks Biblioteksskoles undersökning framkommer att användarna
nyttjar andra serviceområden än den traditionella låneverksamheten. I
genomsnitt för de 15 olika biblioteken har 17% av användarna last
tidskrifter, 13% har last tidningar, 9% fått upplysningar och 21% använt
hjälpmedel såsom datoi.tei.minaler(Bjárnshauge,1994,s.97).I undersökningen
framkommer ocksh att det ar skillnader mellan olika anvandargruppers
biblioteksanvändning.
Intressanta uppgifter kommer ifrån Australien, där Susan Edwards och
Allen Hall studerat människors förhållande till folkbibliotek(Edwards och
Hall, 199l). Undersökningens syfte var att studera vilka aktiviteter
människor förknippade med påståendet "jag använder folkbiblioteketn(ibid,s.
305). 64% av de intervjuade uppgav att låna böcker var en aktivitet som
ägde rum på folkbiblioteket. 27% svarade att de ansåg att låna kassetter
med olika innehåll var forknippat med folkbibliotek. Skillnad gjordes också
mellan att låna olika medier och att använda dem på plats. 30% hade
konsulterat referensmaterial, 27% hade sökt information och 24% hade
använt bibliotekets lokaler for studier(ibid, s. 3070. Detta styrker att
folkbiblioteken används i andra hänseenden an for hemlån och att medierna
inte nödvändigtvis består av den traditionella boken.
Gemensamt for undersökningarna ar att utnyttjandet av lånefunktionen
ar den biblioteksservice som används allra mest. Dock måste man vasa
medveten om att folkbiblioteken även har andra funktioner for många
användare vilket avspeglar sig i de har genomgångna
anvandarundersökningarna.
Läsning på bibliotek.

I viken utsträckning används folkbibliotekens bestånd på plats i bibliotekens
lokaler? h det vanligt att människor sätter sig ned for att läsa en bok eller
del därav utan att låna med densamma hem? Statens kulturråd har på ett
regeringsuppdrag(l993) gjort en undersökning som syftar till att belysa
ovanstående frågor, dels for att utreda hur förändrade biblioteksvanor kan
ha påverkat utnyttjandet av folkbibliotekens mediabestånd och dels for att
fastställa hur grundbeloppet for biblioteksersättning till författare skall
utformas i framtiden(Statens kulturråd, 1993'13, s.2). Undersökningen berör
både folkbibliotek och skolbibliotek, jag kommer dock här enbart att
behandla folkbibliotek.
I Kultusrådets undersökning fi-amkommer det, uppräknat till hela landet,

att de bibliotekslasta böckeima uppskattas till 30 miljoner årligen. Till denna
sifia kommer cirka 12 miljoner lasta uppslagsböcker, 25 miljoner tidskrifter
och 28 miljoner lasta dagstidningar. Siffi-orna skall jämföras med den
samlade mediatillgången som ar 1,4 miljoner referensböcker, 12 000
tidningsprenumerationer och 124 000 tidskriftsprenumerationer pii landets
folkbibliotek(Statens kulturråd, 199313, s. 9). Det är en betydande mängd
medier som läses på plats i biblioteken. Vad det gäller uppslagsböcker anser
jag att de ej ar jamfoi-bara med övriga medier med tanke på att uppslagsverk
och lexikon inte läses på samma satt som t ex skönlitteratur eller tidskrifter.
Möjligen borde de kallas biblioteksanvanda istället for bibliotekslästa. I
Kulturrådets rapport framkommer denna skillnad men jag anser att den
förtjänar att ytterligare påpekas for att tydliggöra användarsatt av olika
mediedibid, s. 8).
Vilka är det då som läser medier på plats i folkbiblioteken? I tidigare
nämnda rapport framstår barn under 7 år som de ivrigaste
bibliotekslasarna, 50%, åldersgruppen 7-15 å r står for 25% av lasandet, 1624 år 1196, 25-64 år 11%och personeim65 år och därutöver står for 11%av
lasandet.
Nästan hälften av de bibliotekslasta böckerna ar barnböcker. På olika
litteraturkategorier fördelar sig böckerna med cirka 12,5 miljoner
barnböcker, 10,5 miljoner fackböcker och 8,5 miljoner skönlitterära böcker.
Cirka 12 miljoner referensböcker läses på biblioteken, lasarna av dessa
böcker är främst ungdomar i åldern 16-24 år. Läsningen i det har fallet
består främst av att man tittar i referensböckerna for att söka upplysningar
och information. Dagstidningarna har sin trognaste lasarskara bestående av
pensionärer, cirka 40% av dem laser dagstidningar på biblioteken. Endast
11%av 16-24 åi-ingaima läser nämnda medie. 28 miljoner dagstidningar läses
på biblioteken. Tidskrifterna läses av besökare i alla åldrar och uppgår till
ungefái. 25 miljoner lasta exemplar(Kulturrådet, 1993b, s. 10f).
Hälften av biblioteksbesökarna stannar 15-60 minuter på biblioteket.
Bibliotekslasarna stannar i regel langre an icke-bibliotekslasarna. Mannen
stannar i regel langre an kvinnorna. De som stannar mycket länge på
biblioteket ar 16-24 åringarna, har återfinns den stora gruppen
studerande(ibid, s. 11).
Bibliotekets olika roller.
Genom åren har det växt fram olika roller för biblioteken. Det finns

folkbibliotek, företagsbibliotek, specialbibliotek, universitetsbibliotek etc.
Samtidigt kan ett och samma bibliotek spela olika roller gentemot sin
användarhets. Inte minst folkbiblioteken präglas av olika roller beroende på
tjänsterna som erbjudes och de målgrupper som nyttjar biblioteket. Göran
Wideback diskuterar detta faktum med anknytning till bibliotekens ofta
svårhanterliga prestationsredovisning av verksamheten i artikeln
"Sei-viceperspektiv for fornyelsem(1992).Widebäck anser att de olika rollerna
måste stå åtskilda for att ge rättvisa åt ett biblioteks resultatredovisning(s.
144). Inger Eide-Jensen skriver i artikeln "Att mata de omätbara värdena"
att biblioteksverksamhetens mångfald måste lyftas fram och att den
slutgiltiga uppgörelsen med utlåningen som mått för all
biblioteksverksamhet måste äga rum(1992, s. 43f). Eide-Jensen har, i syfte
att ge nya mått på biblioteksverksamheten, försökt belysa folkbibliotekens
olika roller och verksamheter. Rent företagsekonomiskt är det självklart att
definiera sina kunder och målgrupper. För biblioteken har det genom
historien inte varit riktigt legitimt att göra på detta vis. Nu var det emellertid
inte resultatredovisning jag skall behandla i denna uppsats men jag vill
påvisa de olika rollerna som ett bibliotek kan verka i. Eide-Jensen har, for
att Margöra vem som är kunden for de olika verksamheterna, satt upp fem
olika roller som folkbiblioteket har att spela. Jag skall här kort presentera
rollerna. De är i Eide-Jensens exempel representativa föl* Göteborgs
stadsbibliotek.
l . Göteborgs stadsbibliotek som central resurs
Göteborgs stadsbibliotek ingår i ett nätverk där det utgör basresursen och
utgångspunkten for nätverket. Stadsbiblioteket tar genom nätverket sin del
av bevarandeansvaret av svensk och utländsk litteratur i relation till
lånecentralerna och nationalbiblioteket, Kungliga Biblioteket. Kunderna for
verksamheten ä r andra bibliotek i Göteborg, länets bibliotek, andra bibliotek
i landet och förvaltningar i Göteborgs stad. Servicen som ges är i forsta hand
inte avsedd för låntagarna utan för bibliotekspersonal och andra
yrkeskategorier. Prestationerna kan vara utlån av media till andra bibliotek,
utbildningstillfallen, transporter, inköpta och iordningsstallda medier,
katalogens skötsel etc.
2. Litteraturpedagogiskt arbete
Syftet ar inte att låna ut böcker utan att påverka läsvanor, arbeta med
läsning i terapi eller del i vårdarbete. Hit räknas också skyltning och

exponering av medier. Bland kunderna marks skolklasser, lärare,
vårdpersonal, pensionärsgrupper, patienter inom vården, omsorgspersonal
etc. Arbetet bedrivs både i och utanför biblioteket. Prestationerna kan vara
det antal personer biblioteket nått med sitt litteraturpedagogiska arbete och
antalet tillfällen man agnat åt detta arbete. Resultatet av det pedagogiska
arbetet ar svarmatbart då det kravs långa mätperioder. Dock kan man
konstatera att den höga utlåningen av barnlitteratur mycket val kan bero
på barnbibliotekariers pedagogiska arbete i-iktat mot barn, föräldrar och
larare. Inom vården ar det litteraturpedagogiska arbetet dominerande i
bibliotekariens sysslor. Mötet mellan foimedlare och patient ar lika viktigt
som det förmedlade mediet.
3. Identitetsskapande verksamhet
Biblioteket medverkar tillsammans med idrottsanläggningar, museer och
operahus till att skapa en kulturell identitet. Staden manifesterar sig genom
biblioteket, som aven medverkar till att ge staden prestige. Kundei-na anses
vara politiker och press. Prestationerna är av evenemangskaraktar;
kulturnatter, författarbesök, olika kulturmanifestationer som ger
uppmärksamhet och skapar intresse f& bibliotekets verksamhet och ger det
symbolvärde, både från politiker och allmänhet. Evenemangen kan tjäna
som marknadsföring av biblioteket och skapa nflikenhet pa bibliotekets
övriga verksamhet.
4. Studiebiblioteket
Folkbibliotekets roll i utbildningssamhället är underskattad. I Göteborgs fall
är gymnasister och studenter på grundnivå stadsbibliotekets flitigaste
användare. Biblioteket används i princip av alla studerande i staden, från
barn i mulleskolan till doktorander. Kunderna kan i detta fall sagas vara
studenter, men man kan i förlängningen aven kalla kunden för
utbildi~ingsvasendet.Kundei-na lånar olika medier, beställer och kopierar
material. Framförallt tar kunderna bibliotekariernas kompetens i anspråk,
speciellt gymnasisterna. Lararna har otillräckliga kunskaper i
litteraturvagledning och bibliotekskunskap och eleverna behöver hjälp och
vägledning for att kunna utföra sina uppgifter. Stadsbiblioteket brottas dock
med målkonflikter då målgruppen definieras, i bibliotekets målsättning, till
allmänheten. Prestationerna är svårdefinierbara, möjligen kan man se hur
stor del av medieanslaget som går åt for att tacka studenternas behov och
eventuellt kan arbetstid uppskattas.

5. Serviceproduktion
Som sel-viceproduktionkan man räkna utlåning, återlämning, resei~ationer,
fjärrlån, krav på försenade böcker, bokuppsättning etc. Mycket av
biblioteksstatistiken koncentrerar sig på seiviceproduktionen. Automation
av densamma och större självbetjäningsgrad är eftersträvansvärt.
Kunderna är i detta fall biblioteksbesökarna. Prestationerna är de som
traditionellt brukar räknas på bibliotek; utlåning och öppettider i förhållande
till personalinsats.
Göran Widebäck(1992,~,140ff.)bygger vidare på Inger Eide-Jensens
resonemang genom att peka på hur bibliotekets roller speglas av olika
användargrupper. Rollerna diskuteras i samband med verksamheten och
resultat men är intressanta for min frågeställning då de belyser mitt
problemområde. Wideback(ibid)resonerar, i förkortad form, som,följer.
Lånebiblioteket svarar mot folkbibliotekets traditionella roll, dvs. att låna
ut böcker till en allmän läsare, en icke specialist. Lånebiblioteket består av
två verksamheter, den ena är utlåning av aktuell litteratur. öppettider,
mediabestånd och exponering ar bibliotekets prestationer som tillsammans
med rnaik~adsfö~ingen
avgör Iånevolymen. Vad kunden får är tillgång till
litteratur utan kostnad. En stor del av dessa böcker kan kunden skaffa på
andra vägar, främst genom bokhandeln. Det ar alltså i förhållande till andra
anskaffningskallor som kunden kan bedöma bibliotekets prestationer.
I den andra verksamhetsdelen är tillgängliggörandet annoi-lunda.Kunden
styrs ej av en boks allmäna aktualitet. Själva sökandet efter boken får
större uppmärksamhet. Det medför att antalet lån blir en missvisande
indikator på bibliotekets prestationer, medan möjligheten att få tillgång till
en viss bok ökar i betydelse. Katalogen blir viktig. Litteraturen innefattar
skönlitteratur, debattlitteratur, handböcker m.m. och uppfattas som
"vardefull". Typen av litteratur ar ofta svår att skaffa genom bokhandeln
vilket betyder att tillgängliggörandet blir primärt. Användningen av en bok
kan ske lika gärna på plats i biblioteket som genom hemlån. Centrala
prestationsdimensioner i det här fallet blir mediabeståndets djup, bredd,
relevans och aktualitet. Från bibliotekets sida kravs kompetens att välja de
böcker som skall köpas. Beståndet bör anpassas till förväntad eftefiågan
på de litteraturomriiden som biblioteket täcker. Kostnaderna för
verksamheten härrör från öppethållande, litteraturanskaffning samt
låneexpedition. Kostnadsförhållandena för de två verksamheterna skiljer sig
markant fiån varandra, vilket gör det angeläget att hålla dem isär.

Studiebiblioteket möjliggör for kunden att på plats i biblioteket få en
samlad tillgång till en betydande mängd media, böcker, uppslagsverk,
tidskrifter, databaser etc. som krävs föl- studiearbetet. Det väsentliga är att
behovet inte tillgodoses genom ett antal böcker, utan att kunden måste
förlägga sitt arbete till bibliotekets lokaler, vilket innebär att biblioteket
representerar en arbetsplats med kringutrustning.
Wideback nämner aven bibliotekets roller som informationscentral,
samhällets vardagsrum och samhällets kollektiva minne(1992, s. 140). De
presenteras dock inte lika tydligt som exemplen lånebiblioteket och
studiebiblioteket men samma tankeexperiment ä r möjligt att utföra även
med dem. För folkbibliotekens del är det väsentligt att inte någon av rollerna
far ta upp för mycket utrymme vilket kan leda till att någon eller några
grupper gynnas otillbörligt mycket på bekostnad av andra, vilket strider mot
folkbibliotekens grundläggande målsättning så som denna manifesteras av
de kulturpolitiska målen(t ex Statens Kulturråd, 1991, s. 100. Jag vill med
denna redogörelse visa på vilken komplexitet som råder inom
folkbibliotekens verksamhetsområde och vilken vidd det spänner över.
Meningen är att se om mitt undersökningsresultat bär spår av ovanstående
resonemang.

Biblioteksbesökare av olika slag.
Människor har olika krav på folkbiblioteken beroende av bl a ålder,
sysselsättning, utbildning och kön. Kraven kan även vara beroende av andra
faktorer såsom kunskap om, eller medvetenhet om, bibliotekens möjligheter
att skaffa firnam information inom olika områden. Kännedomen om
folkbibliotekens möjligheter varierar bland biblioteksbesökarna vilket
avspeglas i utnyttjandet av tjänsterna. Studier utförda av T.D.Webb(1986)
och av Geir Vestheim(l992) tyder på att det är möjligt att skilja ut
biblioteksanvändare från varandra. Webb har i artikeln " A Hierarchy of
Public Library User Types" delat in användarna i %a kategorier, the browser
or reader, the researcher, the independent learner och the group participant.
Syftet är att anvandartypologin skall stödja utveckling och organisation av
biblioteksverksamhet(Webb,l986,~.47). The browser or reader
(bläddraren~läsaren)anses hjälpa sig själv och enbart i liten utsträckning
använda sig av bibliotekspersonalens tjänster. Främst förknippas
nöjesläsning och användande av biblioteket för rekreation med typen, som
Webb anser utgör den största biblioteksanvändargruppen(ibid). The

researcher(f0rskaren) använder i högre grad biblioteket på plats och nyttjar
bibliotekaries tjänster och den tekniska utrustningen i hög grad. Syftet med
biblioteksbesöket är att samla information for ett speciellt syfte. Nar syftet
ar uppnått har biblioteket fyllt sin uppgift(Webb, 1986, s. 48). The
independent learner(den självlärande) använder biblioteket som sin pi-imära
utbildningsinstitution. Typen dras till biblioteket for ett speciellt behov som
kan ge upphov till en mängd besök. När behovet ar tillfredsställt kan det
dröja åtskilligt till nästa biblioteksbesök(ibid). The group participant
(gruppdeltagaren)dras till biblioteket i kraft av intressen hanlhon delar med
andra. Typen besöker biblioteket for att delta i program med utgångspunkt i
ett visst intresse och återvänder inte alltid. Nyttjande av
bibliotekspersonalens kunnande är i princip obetydligt(ibid). Webb skriver att
typerna kan överlappa varandra. Typerna är beskrivna i renodlad form och
skall ses som en kategoribildning. Olika användare har olika behov och
tillhörighetskategori kan växla mellan biblioteksbesöken(ibid, s. 49). Tyvärr
nämner inte Webb något om ålder, kön eller sysselsättning, eller andra
faktorer, på dem som ar tänkta att ingå i typologin. Det hade varit
intressant information for min studie.
Geir Vestheim har delat in biblioteksanvändare efter tre huvudkategorier
med en kommunikationsmodell till grund for att se vad som skiljer
mottagarna åt(1993, s. 42ff.).Indelningen kan tyckas grov men jag anser att
tankegångarna är anvandvändbara for att påvisa att biblioteksanvandning
inte ar av statisk karaktär. Vestheim förklarar att folkbiblioteket ar en
institution som sander ut en text eller ett budskap till allmänheten, lasai-na,
lånarna och brukarna. Budskapet mottas på varierande satt av
användarkategoilerna. De olika användarna definieras som foljer(ibid).
Allmänheten; alla som kan tankas ha ett intresse i förhållande till biblioteket,
folk i allmänhet som kan tänkas vara potentiella mottagare av bibliotekens
tjänster. Nivån är på ett abstrakt plan.
Läsaren l lånaren; ar primarmottagaren av bibliotekstjänsterna. Lånaren är
en romanslukare som låter njuta av litteraturen for att berika sig själv. Till
skillnadlfrån allmänheten är läsarentlånaren levande människor, ingående i
statistiska undersöknuigar.
Brukaren; skiljer sig från de övriga användarna genom att de har ett
målrationellt och instrumentellt förhållande till biblioteket. De har ett behov
av en tjänst som i utgångspunkten inte är knuten till biblioteket, som har
uppkommit i samband med yrkesutövningen, studiesituationen eller av ett

filtidsintresse.
Det intressanta i brukarens fall ar att biblioteket blir ett medel att uppnå
bePiovstillfi.edsställelse inom ett avgränsat område. De söker biblioteket i den
grad behoven blir tillfredsstallda. Blir behoven tillfredsstallda bättre genom
en annan institution söker de sig dit. För brukare av detta slag har
biblioteket inget egenvärde som källa till skönlitterära upplevelser, värdet
ligger snarare i om biblioteket kan tillfredsställa behov av yrkesmässig eller
intellektuell karaktar(Vestheim, 1993, s.44). Brukare som använder
biblioteket på ett instrumentellt satt är ofta anknutna till en organisation, en
institution eller ett företag. Det finns flera exempel bland landets kommuner
som satsat på att handhålla biblioteksstjänster till f&etag och institutioner.
Det skall phpekas att samme användare vid olika tillfällen kan nyttja
biblioteket i olika användarroller.
Vestheim anser att folkbiblioteken stalls inför en ny situation i och med
den målrationelle brukaren(ibid, s.45f.). I traditionell mening har
folkbiblioteken agerat sändare av ett budskap stiftat genom kulturpolitik och
bildningsideal där lasaredånaren stått som en relativt passiv mottagare av
budskapet. Detta är en envägskommunikation dar sändaren definierar
mottagarens behov. För den målrationelle brukaren är förhållandet tvärtom,
enligt Vestheim(Ibid, s. 47f.). Kommunikationen är brukarstyrd, brukaren
har formulerat en speciell önskan. Brukarna är olika och ett standardiserat
utbud passar inte for den aktivt sökande brukaren. Kommunikationen
mellan bibliotekarie och bi-ukare blir till en dialog, som pågår till en lösning
finnes, eller eventuellt att brukaren söker andra vägar an biblioteket fór att
nå kunskap. Vestheim anser att målrationella och kunskapssökande
folkbiblioteksbrukare blir allt fier, vilket har blivit ett problem för
folkbiblioteken, som inte i första hand ar till for dem(ibid, s. 51ff.). Ett
professionsetiskt och kulturpolitiskt dilemma uppstår. Folkbiblioteken har
ett stort ansvar for folkbildning och att ta tillvara allmänhetens intressen.
Detta stalls emot att tillhandahålla tjänster till krävande grupper som kan
innebära resursprioriteringar inom verksamheten. I folkbibliotekstanken
ingår inte att små starka grupper skall kunna bestämma inriktningen på
verksamheten på svagare gruppers bekostnad.

4. DET UNDEPOKTA

BIBLIOTEKET JÄMTE
TILLVAGAGANGSSATT.
Föreliggande kapitel ger en beskrivning av bibliotekssystemet i Alingsås och
en miljöbeskrivning av kommunens huvudbibliotek. Undersökningens
tillvägagångssättjämte m a l kommer också att behandlas.

Biblioteksverksamheten i Alingsås.
Alingsås är en kommun i Västergötland med ca 34 500 invånare(A1ingsås
kommun, fickdata, 1994). Orten ligger med pendlingsavstånd till oi-ter såsom
Göteborg, Borås, Trollhättan, Vänersborg.
Bibliotekssystemet i kommunen består av huvudbiblioteket, två
filialbibliotek, en bokbuss, lasarettsbiblioteket och gymnasieskolans
bibliotek. De två senare nämnda biblioteken finansieras av landstinget som
köper tjänsterna av kommunen. Vidare finns ett ungdomsbibliotek som
bedrivs i projektform med statsbidrag. Det har tidigare funnits fler filialer i
kommunen men de har lagts ned på grund av resursbrist. Rationalisering och
nedskärning av verksamheten är att vänta även inom den närmsta
framtiden. Biblioteksverksamheten kostar 258:- per invånare och år vilket
ar normalt for denna kommunstorleksgrupp(SCB, 1994a, s.40). Under 1986
genomgick huvudbiblioteket en ombyggnation till nuvarande utseende.
Katalogen datoriserades under våren 1993. Från och med datorisering under
1993 fram till december 1994 har ca 14 000 lånekort for det nya systemet
skrivits ut. På dessa 14 000 lånekort lånades 244 538 medier ut under 1994.
Under samma period uppgick besökarantalet på huvudbiblioteket till 233
915 personer.

Diagram 1. Utlaning fran 1982 till 1994 p& huvudbiblioteket i Alingsas.

Som for riket i sin helhet var utlåningen i Alingsås störst 1983. Därefter
sjönk utlåningen i mitten på 80-talet. Efter biblioteksombyggnaden 1986
ökade utlåningen igen och låg relativt stabilt p&200 000 utlånade medier t o
m 1992. Under 1993 och 1994 ökade utlåningen relativt kraftigt vilket följer
tendensen som synts märkas i hela riket, nämligen att utlåningen är på vag
upp igen på landets folkbibliotek(set ex Statens kulturråd, 1993:Za).
Antalet biblioteksbesökare har räknats på Alingsås huvudbibliotek sedan
april 1992. Under de två hela år, 1993 och 1994, uppgick besökarantalet till
236 673 respektive 233 915 personer. En liten minskning kan markas på
drygt 2 700 besökare for 1994. A andra sidan ökade antalet utlånade
medieenheter 1994 med 17 848 lån.
Bokbeståndet består av 125 000 enheter och AV-mediebeståndet av
3 005 enheter. Under 1994 utlånades 93 768 skönlitterära böcker, 83 961
facklitterara och 138 679 barnböcker. 3 500 musikfonogram, 300
talfonogram, 5 446 talböcker, 994 videogram och 2 760 enheter av det övriga
AV-medieina utlånades under samma period.

Miljöbeskrivning av huvudbiblioteket i Alingsås.
Bibliotekslokalerna i den byggnad där biblioteket ar beläget är utformade
som ett spegelvänt L i tvii plan(se bilaga 1). Ljusinsläppet ar gott då fem av
ytterväggarna är fonsterforsedda. Entréplanet är förlagt till markplan, vilket
ger insyn i biblioteket for forbipasserande. Bibliotekets nuvarande former är
ett resultat av den ombyggnad som färdigställdes 1986. Placeringen ar
relativt central, granne med museet, med närhet till järnvägsstation,
bussterminal och parkeringsplatser. På koi-t promenadavstånd ligger ocksa
stadens affärscentrum.
Från huvudentrén kommer man in i biblioteket via ett vindfång. I
vindfånget finns en ingång till tidningsrummet vilket möjliggör skilda
öppettider for tidningsi-ummet och det övriga biblioteket. Rakt fram från
entrén raknat ligger låneexpeditionen med ett närmagasin i anslutning. Här
forvaras bl a tidskrifter och dagstidningar av aktuellare datum. På väggen ut
mot biblioteket finns en anslagstavla. Mitt emot, där tidningsrummet
gränsar till bibliotekets inre, finns en ställning med musikkassetter. Till
vänster om narmagasinet ligger handikapptoaletten och ett kapprum.
Direkt till vänster om tidningsrummet ligger tidskriftsavdelningen. Det är
möblerat med fåtöljer, bord och stolar, i huvudsak langs ytterväggarna.

Gröna växter finns också. En tidskriftshylla avskiljer denna avdelning från
barnavdelningen, vilken är belägen i L:s fot.
Barnavdelningen har en egen informationsdisk, belagen dar avdelningen
tar sin början. Den vänstra ytterväggen består av stora glasade ytor vilka
sörjer for ljusinsläpp i avdelningen. Där den högra väggen tar sin början finns
en trappa som leder upp till plan två, dar bibliotekets personal har sina
utrymmen tillsammans med kommunens kultur- och fritidsforvaltning. I
området vid informationsdisken finns böcker for mindre barn samlade och lite
längre in i avdelningen finns bilderböcker i ett lågt llidsystem vilket gör dem
tillgängliga for barnen. Här finns även bord och stolar anpassade efter
barnens behov. Längre in finns ett "sagotält" där sagostunder hålls. Här
finns aven, mitt i lokalen, en datorterminal for sökningar i datorkatalogen.
Längs den högra väggen finns utländska barnböcker och ett kapprum och
två toaletter. Längst in till vänster i barnavdelningen finns en
tonårsavdelning, med en soffgrupp. Här finns också böcker för slukaråldern.
Längst till höger ligger fackavdelningen föi.barn. Ett bord och några stolar är
placerade längs den högra väggen som är försedd med fönster.
Direkt till höger om entrén finns CD-skivorna samlade. I direkt anslutning
finns talbokssamlingen där aven några bord och stolar finns. Ut mot gatan
står fåtöljer placerade. Mitt i bibliotekskroppen ligger informationsdisken, väl
synlig ifrAn entrén. Precis bakom disken finns en persondator med en CDromspelare ansluten till allmänhetens tjänst. Till höger om
informationsdisken och en bit in i biblioteket finns litteratur rörande
områdena R, S, T, U , V och biografier. Hyllorna är här ordnade i ett
fpkantsmönster vilket ger en viss avskildhet. Stolar finns utställda mellan
hyllorna. Mitt emot finns en referensavdelning, uppbyggd som ett U, med ett
stort bord och stolar mitt i vilket erbjuder studiemöjligheter. Har övergår
markplanet till ett övre plan och ett undre plan, fackavdelningen respektive
den skönlitterära avdelningen. I anslutning till trapporna finns en hiss.
Väljer man att gå en trappa ned kommer man till den skönlitterära
avdelningen. Direkt till höger finns en läshörna med fåtöljer. Har finner man
också den utländska skönlitteraturen. Till vänster leder en dörr in till den
uppsökande verksamheten och arbetsplatsbiblioteksverksamheten. Här
ligger ocksa bibliotekets vaktmästeri. Hyllorna på den skönlitterära
avdelningen ar placerade ut från väggarna med en mittgång emellan. En
datorterminal finns for den som önskar söka i bibliotekets datorkatalog. Rakt
fram tar avdelningen slut i och med en glasad yttervägg. Här nere finns bord
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och stolar placerade.
Går man en trappa upp kommer man till fackavdelningen. Direkt till höger
finns en hylla för statligt tryck och folianter. Pli hyllans andra sida, ut mot
den högra ytterväggen förvaras språkkurser och konsument- och
kommuninformation. Här kan man aven se ned i en del av den skönlitterära
avdelningen. Ut mot fönstrena finns några studieplatser. Till vänster när
man kommit upp for trappan finns facklitteratur av olika slag, samlad i
kärnan av lokalen. Langs den vänstra ytterväggen finns en utgång till en
stor balkong. Centralt i lokalen återfinns datorkatalogen. Innan den
avslutande ytterväggen, som ar glasad, finns det läsplatser i form av
fåtöljer, mindre bord och därtill hörande stolar och ett stort avlångt
konferensbord med karmstolar.

Urvalsprinciper och tillvägagångssätt for undersökningen.
Under en pei-iod av två veckor i november, 14-26.11.1994, genomfördejag en
kvantitativ intervjuundersökning riktad mot biblioteksbesökare vid
huvudbiblioteket i Alingsås kommun. 195 intervjuer gjordes under
ovanstaende period.
Min frågemanual bestod av frågor med till största delen slutna
svarsalternativ(se bilaga 2). Detta for att möjliggöra en datorbearbetning av
resultatet. Ett par frågor var av det öppna slaget för att möjliggöra för
respondenten att uttrycka sig med egna ord om biblioteksverksamheten.
Svaren på dessa frågor har bearbetats separat.
Intervjuundersökningen riktade sig mot biblioteksbesökare som under
tvåveckorsperioden hade ärende till biblioteket med begränsningen att de
inte vm under 13 år. Skälet till detta ä r att jag tror att barn under 13 år kan
ha svårigheter att förstå mina frågor och hålla isar de begrepp jag använder i
frågemanualen. Begränsningen är även satt för a t t hålla ner
undersökningens storlek.
InteiyjutilWällenaförlades till olika tider under den aktuella perioden f& att
tacka in så många besökargrupper som möjligt. Detta innebar att jag
intervjuade såväl på förmiddagar som eftermiddagar och kvällar under olika
dagar under tvåveckorsperioden. Urvalet gick till på så vis att jag vistades
på de olika avdelningarna på biblioteket och dar försökte göra ett
representativt uiral bland de biblioteksbesökare som vid det givna tillfallet
vistades på den aktuella avdelningen. Jag uppehöll mig på de olika
avdelningarna på skilda tider och dagar for att få ett så spritt m a l av

användare som möjligt från de olika avdelningarna.
Jag valde denna urvalsprincip eftersom min åsikt är att möjligheterna att
få kontakt med biblioteksbesökarna ar störst nar de vistats en tid i
biblioteksmiljön. Ett annat alternativ för mig hade varit att ta kontakt med
biblioteksbesökarna vid entrén, antingen då de anlände eller när de stod i
begrepp att lämna biblioteket. Jag anser dock denna metod mindre lämpad
for min undersökning då det vid entrén är mycket spring, trängsel och
människor &rjäktade. Risken var också att jag inte skulle få ett heltäckande
material. Möjligen skulle representativiteten i mitt urval ökat genom denna
metod men fördelen att intervjua inne i biblioteket, i en relativt lugn miljö,
anser jag viktigare för min undersökning. Det bör påpekas att urvalet
således inte är slumpmässigt, utan subjektivt utifrån min sida, vilket
innebär a t t en viss snedfördelning vad gäller urvalet av
undersökningsdeltagarna kan förekomma i materialet.
Själva intemjuerna gick till på så vis att jag ställde mina frågor till den
enskilde av mig utvalde biblioteksbesökaren. Denne svarade på fiågorna
varefter jag fyllde i svarsalternativen i internjumanualen. Då jag påtraffade
biblioteksbesökare sittande i grupp om 2-4 personer delade jag ut mina
frågor till dem och förklarade hur de skall @Ila i de olika svarsalternativen.
Vid dessa tillfallen befann jag mig i närheten av de tillfkågade for att besvara
eventuella frågor eller oklarheter.
Det stora flertalet av de tillfrågade ställde upp for att besvara mina
frågor. Jag har beräknat att cirka 10% nekade att deltaga. Skailen till detta
var tidsnöd, bland några invandrare språksvårigheter. En stor del av de 10%
som nekade att besvara mina frågor bestod av äldre tidningsläsande herrar.
Skälen till detta var flera; "sadant vill jag inte vara med om", "fråga någon
annan", "nej". Dock fick jag kontakt med nagra tidningsläsare som utan
vidare ställde upp och besvarade mina frågor.
För att på ett relativt smidigt och effektivt sätt kunna bearbeta mitt
insamlade material har jag kodat min intervjumanual. Detta möjliggör att jag
med datorns hjälp kan utföra ett antal sökningar bland det inmatade
materialet for att se samband och kunna göra jämförelser mellan de olika
respondenternas utsagor.

5. PRESENTATION AV UNDERSOKMNGEN.
Jag avser här presentera resultatet av min undersökning rörande
biblioteksutnyttjande på institutionen folkbibliotek, förlagd till Alingsås
huvudbibliotek. För att visualisera och tydliggöra resultaten på ett
överskadligt sätt ämnar jag använda diagram och tabeller som förtydligas av
den löpande texten. Förkortningarna som förekommer i diagrammen
återfinns i en förkortningslista(se bilaga 3). Jag inleder med en redogörelse f&
undersökningen i sin helhet och återkommer längre fiam i uppsatsen med en
mer detaljerad redogörelse för olika användargruppers
folkbiblioteksanvandning. Jag ar medveten om att det ar mycket siffror men
jag anser tillvägagångssättet motiverat av mitt syfte att studera
biblioteksanvändning inom olika besökargrupper.

Som tidigare nämnts har jag genomföi-t en kvantitativ inteiyjuundersökning
med 195 deltagare. Av dessa var 106 kvinnor och 89 män. För att möjliggöra
en jämförelse av hur biblioteksbesökare i olika åldrar använder biblioteket
har jag gjort en åldersindelning i fyra grupper. Grupperna och deras
sammansättning ser ut som följer i diagram 2.

Diagram 2. Aldersförde~nin~en
bland de intervjuade i faktiska antal.

Den yngsta gruppen, 13-19 år, omfattar 57 personer, gruppen 20-44 år är
den största och innehåller 87 personer, gruppen 45-64 år består av 36
personer och den minsta gruppen, 65 år och därutöver, består av 15
personer. Åldersfördelningen stämmer tämligen väl överens med forhållandet
i riket i stort(tex Kulturbarometern, 1990:IV).Dock skall sagas att om jag
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medtagit barn under 13 år i min undersökning hade denna grupp,
tillsammans med gruppen 13-19 år med stor sannolikhet överstigit gruppen
20-44 år i antal. Som tidigare nämnts har jag valt att utesluta barn under 13
år i min undersökning(se s.26 tidigare i uppsatsen).

Sysselsättningskategorier.
För att få ytterligare faktorer relaterade till undersökningsdeltagarnas
person har jag valt att dela in dem efter fem sysselsattningskategorier. Det
möjliggör att jag vid analysen kan se hur människor i olika åldrar och med
olika sysselsättning använder sig utav biblioteket och dess serviceutbud.
Fördelningen ar tämligen grov men avslöjar i huvuddrag vad
undersökningsdeltagarna har för sysselsättning. Fördelningen i
sysselsattningskategoiier ser ut som nedan, i diagram 3.
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Diagrant 3. Fördelning i sysselsatt~~ingskategorier,
faktiska antal.

Av diagrammet framgar att 25 personer är arbetslösa, 89 personer ar
studerande, 50 personer är yrkesarbetande, 21 personer är pensionärer och
10 personer ar barnlediga. Den stora gruppen studerande kan förklaras
genom att i den ingår både grundskole- och gymnasieelever och
universitets/högskolestudenter.Aven andra studerande, såsom komvux och
folkhögskolestuderande är medräknade. Tack vare att jag har en
åldersfaktor kan dock dessa särskiljas i åldersgrupperna 13-19
år(grundsko1e-och gymnsieelever, 55 personer) och 20-44(övriga studenter,
33 personer). Gruppen barnlediga består av enbart kvinnor. I gruppen
pensionärer ingår ett fåtal personer som inte är ålderspensionärer, det vill
saga inte ar 65 år eller därutöver.

De intervjuades besöksfrekvens.
För att få en uppfattning om hur ofta de tillfrågade besöker biblioteket och
for att kunna jämföra de olika grupperna sinsemellan har jag gjort en
indelning med sex olika alteinativ, dessa presenteras i diagram 4.

l g./v.
varannan v.

l g./mSn.

IfU 2-3

ggr./ir

Mera sällan

Diagram. 4. Besöksfiekr:ens, i faktiska antal.

Biblioteksbesöksfrekvensen är från min sida definierad att gälla ett medeltal
besök per år, gällande det senaste året, 1994. Den inteivjuade har alltså
svarat pa fiagan hur ofta hanhon besökt biblioteket det senaste året. Ca
43% (84 personer) av de intervjuade har angett att de besökt biblioteket
minst en gång i veckan det senaste året. C a 90% (175 personer) har angett
att de besökt biblioteket minst en gång i månaden det senaste året. Ca 10%
(20 personer) besökte biblioteket två till tre gånger eller farre under det
senaste året. De höga besökarsiffrorna kan till viss del förklaras av det stora
antal studerande som nyttjar biblioteket(se diagram 3, s. 29) eller möjligen
av att det enbart ar biblioteksbesökare som ingår i min undersökning. Ett
annat skal skulle kunna vara att de inteivjuade har överskattat hm ofta de
besöker biblioteket. Det ar ingen ovanlighet att undersökningsdeltagare
framställer sig själva i en bättre dager an vad som föreligger i

Biblioteksbesökamias Ianeintencitet.
En fråga som intresserar mig i hög grad är huruvida biblioteksbesökare lånar
böcker eller andra media varje gång han eller hon besöker biblioteket. I
förlängningen är denna fråga central rörande utnyttjandet av bibliotek på
plats vilket foutspås öka när det gäller användandet av folkbibliotek(Statens
kulturråd, 1993b, s. 5). I diagram 5 visas hur många av deltagarna i
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undersökningen som lånar vid varje biblioteksbesök respektive inte lånar vid
varje biblioteksbesök.

Diagram 5. Biblioteksbesökarnas lieneintencitet, lienar d u medier vid varje besök?, faktiska antal.

Det visar sig att 126 personer har angett att de ej lånar böcker eller andra
medier vid varje besök. 69 personer har angett att de lånar böcker eller andra
medier vid varje besök. Till den större gruppen hör främst de två yngsta
åldersgrupperna, 13-19120-44 år. Den mest lånetrogna gruppen ar den
innehållande personer över 65 år. Detta innebar att ett biblioteksbesök for
många, ca 65%av de intervjuade, inte enbart är forknippat med lån av olika
media.

Biblioteksbesökets längd.

.

Jag har också kartlagt hur länge de intervjuade biblioteksbesökarna brukar
stanna på biblioteket. För ändamålet har jag haft tre svarsalternativ, 10-20
minuter, 30-45 minuter och över en timma. Jag har även tillåtit
kombinationer av de tre alternativen i de fall då intervjupersonen ansett det
stämma bast med verkligheten. Det vanligaste tidsintervallet ar 30-45
minutel-, 80 personer har angett detta alternativ. 57 personer brukar stanna
över en timma vid sina biblioteksbesök. 34 personer stannar 10-20 minuter.
De övriga 24 personerna har angett att biblioteksbesökets langd är helt
beroende av vad de har for slags ärende till biblioteket, därför har de angett
att deras besök sträcker sig från tio minuter till ibland flera timmar.
Diagram 6 på nästa sida visar besökets langd fördelat på de olika
tidsinteivallen.
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Diagram 6. Biblioteksbesökets längd, faktiska antal.

Användarroller.

Vad galler människors folkbiblioteksutnyttjande är det intressant att se i
vilken roll biblioteken används. Det kan ge en anvisning om huruvida
bestånden används for förströelse eller kunskapssökande. Jag har använt
mig av tre svarsalternativ, privat, studier eller yrke. En definition av de tre
rollerna kan vara på sin plats. Med privat menar jag användande som rör
biblioteksbesökaren som privatperson. Studier skall tolkas som användande
av bibliotekets bestånd och lokaler för studiesyfte. Yrke betyder att
biblioteket används för att anskaffa information for yrkesutövningen.
Dessa alternativ har den intervjuade varit fri att kombinera med varandra,
se diagram 7.
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Diagram 7. Biblioteksbesökarens anvandarroll, faktiska antal.

Den vanligaste användarrollen visar sig vara privat, vilket 77 personer har
angivit. Nästan lika många, 70 personer, har angett att de använder

biblioteket både privat och i studiesyfte. 24 personer använder biblioteket
enbart i studiesyfte. 15 personer har anvandarrollen privat/yrke. 7 personer
kombinerar de tre anvandarrollerna. Resultatet visar att biblioteket
används i andra roller än den rent privata av relativt många människor,
främst då i en studieroll men av några även i en yrkesroll.

Vanligt förekommande aktiviteter bland bibliotekets användare.
Jag tog med frågan "vad skall du göra på biblioteket idag?" for att se vad
besökarna hade for ärende den dag de blev intervjuade och aven for att
möjliggöra kontroll av deras svar på övriga frågor. De övriga frågorna
gällande vad de intervjuade brukade nyttja biblioteket fdr, är ställda mot
tidsperioden det senaste året, det vill säga 1994, vilket jag klargjorde for dem.
Resultatet redovisas i diagram 8.
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Diagram 8. De vanligaste syssebtittningarna p& biblioteket bland de intervjuade, faktiska antal.

Studera ar den vanligaste aktiviteten bland de intervjuade, 51 personer har
givit detta svar. Därefter kommer låna skönlitteratui* och låna
facklitteratur, 47 respektive 43 personer har angivit detta som svar. Att
låna barnlitteratur har såpass låg fi-ekvens, 18 personer, beror sannolikt på
att jag ej tagit med barn under 13 år i undersökningen. 12 personer har sökt
litteratur, 11 har läst dagstidningar, 9 har lämnat böcker, 8 har läst
tidskrifter, 7 har last och 7 personer har använt biblioteket f6r tidsfordriv.
Vidare finns svar av annan karaktär, t ex gå på sagolek, släktforska, vänta
på tåg, spela schack, se utställning, läsa facklitteratur, hämta fjärrlån, dock
ar de for få personer per svar for att här redovisas i diagramform. Givetvis
kan en och samma person göra flera olika saker under sitt biblioteksbesök.

Jag har i min undersökning fi-Agat de intervjuade om sammansättningen av
deras lån och hur ofta de brukar låna bibliotekets olika medier for att se vad
de lånar och hur ofta de lånar. Resultatet presenteras i diagram 9. Detta ar
intressant att jämföra med läsvanor på plats i biblioteket, som redovisas
längre firn i uppsatsen.
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Diagram 9. L&nevanor, olika medier och Z&netatl~et,faktiska antal.

Det som utlånas mest är, foga förvånande, skönlitteratur och facklitteratur.
Det ar något fler som lånar skönlitteratur vid varje lånetillfälle, 111personer,
än som lånar facklitteratur vid varje lånetillfdle, 99 personer. Ser man på
fördelningen på de två litteraturkategorierna vad gäller lån högst vid vart
ti-edje lånetillfälle jämnar bilden ut sig ytterligare, 41 personer vad galler
skönlitteratur och 53 personer beträffande facklitteratur. 43 personer har
svarat att de aldrig lånar skönlitteratur och lika många, 43, lånar aldrig
facklitteratur. Barnlitteratur ar den tredje största utlåningskategorin, den
hade varit ännu större om jag tagit med yngre barn i undersökningen. Vad
galler musikinspelnigar lånar 16 personer musik vid varje lånetillfalle, 34
lånar musik högst vid vart tredje lånetillfalle och 145 personer lånar aldrig
musik. 10 personer lånar tidskrifter vid varje lånetillfalle, 31 lånar högst vid
vart tredje lånetillfalle och 154 personer lånar aldrig tidskrifter.
Undersökningsdeltagama lånar mycket lite av medierna video, språkkurser,
kassettböcker och talböcker.

Läsvanor på plats i biblioteket.
För att få en uppfattning i viken grad bibliotekets bestånd utnyttjas på plats
34

har jag frågat de intervjuade huruvida de brukar läsa på plats i biblioteket.
Jag definierar läsa som så, att personen i fråga skall ha last ca: 15-30 sidor i
något av medierna. Att på stående fot bläddra i en bok definierar jag ej som
a t t läsa. Detta har jag gjort klart för de tillfrågade. De olika
litteraturkategorierna och resultatet på frågan syns i diagram 10.
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Diapant 10. Läsvanor på plats i biblioteket, faktiska antal

Det visar sig att uppslagsverk och lexikon ar flitigt använda av
undersökningsdeltagarna, 70 personer har svarat att de använder
uppslagsverk vid varje besök, 73 högst vid vart tredje besök och 52 personer
har angett att de aldrig nyttjar uppslagsverk eller lexikon. Möjligen passar
definitionen av läsa inte in på uppslagsverk men jag ansåg ändå att
litteraturkategorin bast passade in att redovisa har då det ar ett utnmande
på plats som ar mycket vanligt. Tidskrifter läses av 74 personer vid varje
besök, 48 laser dem högst vid vart tredje besök emedan 73 personer aldrig
laser tidskrifter på plats i biblioteket. Dagstidningar ar aven de flitigt
utnyttjade, 64 personer läser någon dagstidning vid varje besök, 48 laser
någon högst vid vart tredje besök, 83 personer laser aldrig dagstidningar på
plats i biblioteket. Ser man till facklitteraturen används aven den av relativt
många av de intervjuade på plats i biblioteket, 72 personer laser
facklitteratur vid varje besök, 37 högst vid vart tredje besök emedan 86
personer aldrig laser facklitteratur. Det läses aven litteratur som inte hör till
bibliotekets bestånd i bibliotekets lokaler. 28 personer har svarat att de laser
medhavd litteratur vid varje besök respektive 27 personer högst vid var
tredje besök. 140 av de intervjuade laser aldrig medhavd litteratur.
Skönlitteratur hör inte till de mest bibliotekslasta böckerna. 19 personer
laser skönlitteratur vid varje besök respektive 19 högst vid vart tredje besök.

157 personer läser aldrig skönlitteratur i bibliotekets lokaler. Barnlitteratu
läses nästan minst av de tillfrågade, 9 personer vid varje besök respektive 8
vid vart tredje besök. 178 personer laser aldrig barnlitteratur. Vid en
jämförelse av undersökningsdeltagarnas läsvanor på bibliotek och deras
lånevanor kan man, förenklat, saga att det som inte lånas det läses pA plats.
Användande av bibliotekets service utöver den rent litterära.

Folkbibliotek av idag erbjuder service utöver den rent litterära men ofta inom
angränsande områden. I och med teknologiska framgångar har det getts
möjligheter att utöka och komplettera seiyicesammansattningen. Diagram
l1 redovisar ett antal av dessa serviceområden.
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Diagram 11. Lrtrzyttjande al: biblioteksservice, faktiska antal

Som synes används datorkatalogen flitigt, 98 personer använder den vid
vaije besök, 31 högst vid vart tredje besök. 66 personer använder sig aldrig
av datorkatalogen. På frågan "frågar du bibliotekarien om hjalp" har 97
personer svarat att de frågar om hjalp vid varje besök, 81 högst vid vart
tredje besök och 17 personer frågar aldrig bibliotekarien om hjälp. Den höga
positiva svarsfrekvensen beror troligen på att de intervjuade i
sammanhanget ej har skiljer på bibliotekarier, kanslister och övrig
bibliotekspersonal. Jag borde här formulerat mig klarare, t ex jämställt
bibliotekarien med den person som sitter i informationsdisken. Således skall
"fråga bibliotekarie" likställas med "fråga bibliotekspersonal". Denna
definition ar gällande för hela uppsatsen om inte annat framgår. 66 av de
intervjuade ser på utställningar vid varje besök, 62 högst vid vart tredje

besök och 67 personer ser aldrig på utställningar. Även
kopieringsmöjligheterna utnyttjas tämligen väl, 32 personer kopierar vid
varje besök, 60 anger att de kopierar högst vid vart tredje besök emedan 103
personer aldrig använder sig av denna service. CD-rom enheten har ett fåtal
användare, 12 personer anger att de använder den vid varje besök, 13 högst
vid vart tredje besök. 170 av de intervjuade har aldrig använt sig av CD-rom
datorn, möjligen kan det bero på att den installerades en dryg månad innan
jag genomförde min undersökning. Arrangemangen biblioteket ordnar, t ex
forfattaraftnar, biblioteksrundvandringar och presentationer av nya böcker,
besöks återkommande av 9 personer, 31 går på något enstaka
arrangemang. 155 personer bevistar aldrig arrangemang anordnade av
biblioteket. Användandet av telefonkataloger och avlyssnandet av musik
nyttjas ungefär lika lite av de intervjuade. 6 personer använder
telefonkatalogerna vid vai-je besök, 16 vid vart tredje besök och 173 personer
använder dem aldrig. 2 personer lyssnar till musik vid varje besök, 13 vid
vait tredje besök och 180 personer lyssnar aldi-ig till musik på biblioteket. Av
de intervjuade var det 7 personer som bedrev släktforskning vid varje
biblioteksbesök och 1person högst vart tredje besök.

Problemlösning, tidsfördriv och studieplats.
Jag har försökt urskilja om biblioteket används för att lösa problem,
uppkomna hos de intervjuade, genom användning av bibliotekets bestand.
Problem definierar jag har på en bred bas, det kan röra sig om vardagliga
problem, problem relaterade till yrkesutövning eller i samband med studier.
Huruvida andra möjligheter att lösa problem användes av de intervjuade, t
ex andra institutioner, har jag inte tagit hänsyn till. Det visade sig att 57
personer nyttjar biblioteket for problemlösning vid varje besök, 43 vid högst
vart tredje besök. 94 personer använder aldrig biblioteket och dess bestånd
for problernlösning(se diagram 12, s. 38).
Ett annat sätt att använda ett bibliotek ar for tidsfördriv. Då tanker jag
på möjligheterna att ströva omkring mellan hyllorna, bladdra i böcker, se på
utställningar eller ta del av det allmäna kulturutbudet i stort. Man kan i
detta sammanhang se biblioteket som ett offentligt vardagsim. 66 personer
svarade att de använder biblioteket för tidsfördriv vid varje besök, 46 högst
vid vart tredje besök emedan 83 personer svarade att de aldrig använder
biblioteket for tidsfordriv(se diagram 12, nedan).
Ett tredje användarsatt jag tagit upp i undersökningen är användandet av

biblioteket som studieplats. Det kan definieras som så att bibliotekets
lokaler och bestånd används som arbetsplats respektive arbetsredskap.
Nyttjandet sker på plats. Här visade det sig att 62 personer använder
biblioteket som studieplats vid varje besök, 40 högst vid vart tredje besök. 93
personer ansåg att de aldrig använde biblioteket som en studieplats(se
diagam 12 nedan).
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Diagram 12. Anudndandet au biblioteket för problemlösning, tidsfördriv och som studieplats,

faktiska antal.

Utnyttjandet av de tre användarområdena ar relativt jämnt fördelat. Ingen
av undersökningsdeltagarna är låst till enbart ett anvandarområde utan kan
växla i sitt biblioteksanvändande mellan de tre användarområdena beroende
på syftet med biblioteksbesöket. Givetvis kan man tanka sig fler
användaromriiden men det faller utanför ramen for min undersökning.

6. ANVÄNDARVANOR EFTER SYSSELSATTNINGSKATEGORIER.

Jag ämnar här ge en mer detaljerad bild av hur undersökningsdeltagarna
använder sig av biblioteket utgående Fån sysselsättningskategorier, kön och
ålder. Syftet är att se hur olika användargrupper använder biblioteket och
dess bestånd. Att det förekommer olika sätt att nyttja biblioteket framgår
av tidigare kapitel i denna uppsats. Jag kommer främst att pAvisa faktorer
där nyttjandet skiljer sig åt mellan de olika användargrupperna. För att
jamfora de olika yrkeskategorierna på lika grunder skall jag redogöra for
besöksfrekvens, lånetathet och de tio vanligaste användningsområdena hos
respektive kategori. Vidare skall jag redovisa i vilken roll biblioteket används
och h u länge besöken varar.

Arbetslösas användarvanor.
Antalet arbetslösa i min undersökning är 25 personer, varav 10 är kvinnor
och 15 är män(se diagram 3, s.29). De flesta arbetslösa, 18 st., återfinns i
åldersgruppen 20-44 år, 2 är 13-19 år och 5 ar 45-64 år. Besöksirekvensen
är tämligen hög for denna grupp, se diagram 13 nedan.
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Diagram 13, besöksfrekvens för arbetslösa, faktiska antal.

Ser man på h u många som besöker biblioteket minst en gång i veckan blir
det tio man och sju kvinnor. Fyra personer besöker biblioteket varannan
vecka. Endast tre personer använder biblioteket vid färre tillfallen. Två
kvinnor och tre man har svarat att de lånar medier av olika slag vid varje
biblioteksbesök, övriga 20 har svarat att de inte lånar medier vid varje
besök. Det är tämligen få som lånar olika medier vid vmje biblioteksbesök.
För att ge en' överblick över gruppen arbetslösas biblioteksanvändningen
visas har en tabell(1) med de tio vanligaste göromålen, fadelat på respektive

kön(se bilaga 2 , f i k a 5).
Arbetslösa män, 15 p.
ja nej m d 3 :e tillf. totalt
uppslagsverk
8
13
2
5
utställningar
6
12
6
3
7
4
4
11
läsa facklitt.
4
11
läsa tidskr.
7
4
1
10
läsa tidn.
9
5
låna skönlitt. 5
5
5
10
datorkat.
8
5
2
10
1
9
låna facklitt.
8
6
låna barnlitt. 4
3
7
8
4
7
kopiering
3
8

Arbetslösa kvinnor, 10 p.
ja nej maxf3:e tillf
uppslagsverk 5 2
3
låna facklitt. 8 2
O
kopiering
4 2
4
låna skönlitt. 3 3
4
läsa facklitt. 5 3
2
läsa tidskr.
5 3
2
läsa tidn.
5 3
2
datorkat.
4 3
3
utställningar 3 3
4
låna barnlitt. 3 2
2

totalt
8
8
8
7
7

7
7

7
7

5

Tabell l . Gr1~ppenarbetslösa, biblioteksanvandrzir~g,mffrzoch kvinnor faktiska antal.

I ovanstående tabell fi-amkommeratt arbetslösa män och kvinnor använder
sig av exakt samma service, dock prioriterad i olika ordning. Nyttjande av
uppslagsverk toppar båda listorna. Männen prioriterar utställningar, hos
kvinnorna forst på 9:e plats, kvinnorna prioriterar kopieringsservice, hos
männen forst på sista plats. Båda könen lånar litteratur, både barn, skönoch fack, vilket faller inom den traditionella ramen for biblioteksservice.
Intresseväckande ar att de arbetslösa kvinnorna i högre utsträckning an
mannen sätter lån av litteratur f&e läsning av litteratur på plats, vilket de
arbetslösa mannen sätter före lån av litteratur. Datorkatalogen har en hög
användningsgrad bland båda könen, procentuellt sett ungefar lika hög.
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning informationstjänsten
används har jag ställt frågan "frågar du bibliotekarien om hjalp" till de
inteiyjuade(för definition se s.36 ). Av de arbetslösa har 14 personer, 9 män
och 5 kvinnor, svarat att de vid vaije besök söker hjalp av bibliotekarie, 10
personer, 6 man och 4 kvinnor, söker nämnda hjalp vid högst vart tredje
besök. En kvinna har svarat att hon aldrig ber en bibliotekarie om hjälp.
Jag har i min intelyjumanual haft med tre syften för biblioteksanvändning
for att se om det går att skilja ut olika användningssyften och i vilken grad de
förekommer. Indelningen jag använt ar; studieplats, problemlösning och
tidsfoïdriv(f0r definition se s. 370. Svaren presenteras i tabell 2.
Män
m d 3 : e tillf.

Använder du biblioteket:
ja
som studieplats
for problemlösning
for tidsfordriv

nej

totalt

Kvinnor
ja nej m d 3 : e tillf. totalt

4

7

4

8

5
6

8

2

7

6
4

2

2

8

5

4
4
3

O
2
2

6
6
7

Tabell 2. Anvandarsätt, arbetslösa man och kvinnor, faktiska antal.

De svarande har haft att besvara samtliga de tre frligorna. Det innebär att

en person kan använda biblioteket på flera olika sätt. Av tabellen framgår
att de tre indelningarna al- ungefär lika väl använda. Möjligen nyttjas syftet
tidsföi.driv en aning mer än användarsatten problemlösning och tidsföi.driv.
I gruppen arbetslösa är det vanligast att använda biblioteket i rollen som
privatperson, 15 personer varav 10 man och 5 kvinnor. 6 personer, 3 män
och 3 kvinnor, kombinerar rollen privat/studier i sin biblioteksamändnuig. 2
kvinnor använder enligt egen utsago biblioteket enbart i studiesyfte, 2 man i
kombinationen privamke. Den dominerande anvandarrollen ar som
privatperson bland de arbetslösa med ett visst inslag av en studieroll.
Biblioteksbesökets längd uppgår till 30145 min. bland 11 personer, varav 8
män och 3 kvinnor. 7 personer, 5 män och 2 kvinnor, brukar stanna över 1
tim. 2 kvinnor stannar i 10120 min. Övriga 15 personer har svarat att de
stannar olika länge beroende på vad de har för ärende till biblioteket, dvs. allt
från 10 min. till flera timmar.
Studerandes användarvanor.
88 undersökningsdeltagare har angett som sysselsättning studerande(se
diagram 3, s. 29). För att skilja olika utbildningsnivåer åt använder jag två
åldersgrupper, 13-19 år och 20-44 år. Anledningen ar att blocket annars blir
for stort och att skillnader i användarsatt ar åldersberoende. Åldersgruppen
13-19 år består av 21 man och 34 kvinnor. Åldersgruppen 20-44 år bestar
av 12 man och 21 kvinnor. Således dominerar kvinnorna bland de studerande
som kommit till tals i undersökningen. Detta ar inget som jag medvetet
strävat efter utan ar en effekt av min ui-valsstrategi. Studerande i de två
åldersgrupperna besöker biblioteket i den omfattning som visas i diagram 14
och 15 nedan.
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Diagram 14. Besöksfrekvens för studerande, man och kvinnor, i dldersgruppen 13-19 dr, faktiska
antal.
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9 studerande man i åldersgruppen 13-19 år besöker biblioteket minst en
gång i veckan. Samma siffra for kvinnor är 20 personer. Häpnadsvackande
är att alla kvinnor i gruppen utom en besöker biblioteket minst en gång i
månaden. Gällande männen besöker 16 av dem biblioteket minst en gång i
månaden och 5 högst 2-3 gånger om året eller mera sällan. I åldersgruppen
13-19 år ar kvinnorna den grupp som besöker biblioteket tätast.
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Diagram 15. Besökarfrekvens för studerande, man och kvinnor, i åldersgruppen 20-44 år, faktiska
antal.

Av studerande män i åldersgruppen 20-44 år framkommer att 4 av dem
besöker biblioteket minst 1gång i veckan. Motsvarande sifia for gruppens
kvinnor är 9. Ser man till hur många som besöker biblioteket minst en gång i
manaden visar det sig att alla de tillfrågade mannen i gruppen gör så. Vad
galler kvinnoima besöker alla utom 4 biblioteket minst en gång i månaden. I
åldersgruppen 20-44 år har alltså de studerande mannen tagit igen sin
besökstathet jamfort med den yngre åldersgruppen.
I åldersgruppen 13-19 år har 4 män och 4 kvinnor svarat att de brukar
låna böcker eller andra medier vid varje besök, 17 män och 30 kvinnor gör
det inte. I den äldre åldersgruppen är förhållandena något annorlunda. 1man
och 6 kvinnor brukar låna vid varje besök, l l man och 15 kvinnor lånar inte
vid varje besök. Procentuellt sett innebär det att studerande män i den äldre
åldersgruppen har minskat lånandet vid varje besök något medan kvinnorna
har ökat sitt lånande tämligen mycket vid varje besök vilket kan tydas som
att ålder spelw in vid biblioteksanvändande.
I tabellform nedan presenteras de tio vanligaste sysselsättningarna bland
studerande i de två åldersgrupperna fördelat på respektive kön(tabell3 och
4). Jag redovisar de två åldersgrupperna separat for att överskådligare
kunna göra en jsimforelse mellan dem.

Studerande män, 13-19 år, 21 p.
ja nej r n d 3 : e tillf. totalt
datorkat.
13 3
5
18
uppslagsverk
8 4
9.
17
läsa tidn.
10 5
6
16
läsa facklitt.
11 6
4
15
läsa tidskr.
9 6
6
15
låna skönlitt.
6 9
6
12
låna facklitt.
6 10
5
11
kopiering
2 12
7
9
4
8
medhavd litt.
4 13
7
2
CD-rom
5 14'

Studerande kvinnor, 13-19 år, 34 p.
ja nej mad3:e tillf. totalt
5
32
låna skönlitt. 27 2
uppslagsverk 18 2
14
32
låna facklitt. 13 6
15
28
medhavd litt. 14 8
12
26
datorkat.
20 8
6
26
läsa facklitt. 17 10
7
24
läsa tidskr.
11 11
12
23
läsa tidn.
8 13
13
21
kopiering
6 16
12
18
läsa skönlitt. 5 20
9
14

Tobeil 3. Gruppen studerande 13-19 dr, biblioteksanvandning, man och Kvinnor, faktiska antal.

De sysselsättningar som har flest användare är ungefär lika hos män och
kvinnor i gruppen 13-19 år. Skillnaden är att männen har "CD-rom" med på
listan vilket inte kvinnorna har. Kvinnorna har med "läsa skönlitteratur"
vilket inte männen har tagit upp. Olikheterna som finns gäller vilken
placering i listan de olika aktivitetelma har.Män sätter läsa på plats föi-e lån,
for kvinnorna ar förhållandet det motsatta. Vad som något förvånar mig ar
att "medhavd litteratur", läsa litteratur som ej ingår i bibliotekets bestand,
kommer så pass högt i listan, främst hos kvinnorna. Den medhavda
litteraturen utgöres troligtvis till viss del av läroböcker och kurslitteratur.
Studerande män, 2034 år, 12 p.
ja nej m d 3 :e tillf. totalt
12
8
låna facklitt.
4 o
4
10
läsa tidskr.
6 2
1
9
låna skönlitt
8 3
4
9
5 3
läsa facklitt.
5
9
läsa tidn.
4 3
1
9
datorkat.
8 3
7
3
4 5
uppslagsverk
7
2 5
5
ut ställningar
6
5
kopiering
1 6
4
3
1 8
medhavd litt.

Tabell 4. Gruppen studerande 20-44

&7;

Studerande kvinnor, 20-44 år. 21 p.
ja nej m d 3 : e tillf.
5
låna skönlitt. 13 3
låna facklitt. 14 3
4
kopiering
6 4
11
datorkat.
15 4
2
uppslagsverk 10 4
7
läsa tidskr.
7 8
6
utställningar 5 8
S
läsa facklitt. 7 10
4
medhavd litt. 7 11
3
låna barnlitt. 6 13
2

totalt
18
18
17
17
17
13

13
11
10

8

biblioteksanvandning, man och kvinnor, faktiska antal.

Studerande män i åldersgruppen 20-44 år har inte med "lana barnlitteratur"
i listan, det har däremot kvinnorna. Kvinnorna i gruppen har inte med "läsa
tidningar" på sin lista vilket männen har. I övrigt finns samma aktiviteter
med på listorna, om än i något olika ordning. Låna skön-och facklitteratur
kommer högt upp hos båda könen. Kopiering har hos kvinnorna en något
kamskjuten plats jämfört med männen. Att se på utställningar har samma
placering hos båda könen. Läsande av medhavd litteratur finns med även
hos denna åldersgrupp. Man sätter "läsa tidskrifter" högre på listan än vad
kvinnor gör.
Vid en jämförelse mellan de två olika studerandegsupperna synes vissa

skillnader i vilka aktiviteter som placerat sig som de tio mest utnyttjade.
Män i den yngre åldersgruppen använder sig av CD-rom tjänsten vilken inte
finns med på de äldre männens lista. Gruppen man 20-44 år ser på
utställningar vilket inte finns med på de yngre mannens lista över de tio mest
använda bibliotekstjänsterna. De största skillnaderna föreligger i hur
aktiviteterna inbördes har placerat sig på listorna. Män, 20-44 år, sätter lån
högre än sina yngre företrädare, vilka i sin tur placerar användande av
datorkatalog och uppslagsverk högre. Båda grupperna nyttjar bibliotekets
bestånd på plats och via hemlån.
För kvinnornas del ar skillnaderna större. I gruppen 13-19 år förekommer
läsa tidningar och läsa skönlitteratur vilket inte finns med hos den äldre
åldersgruppen, som i sin tur har med utställningar och låna barnlitteratur på
sin lista vilket inte finns hos gruppen 13-19 år. Läsning på plats i biblioteket
minskar med högre ålder till förmån for låneverksamheten bland de
studerande kvinnorna. Att använda datorkatalogen och uppslagsverk halungefar samma pi-ioi-itetbland de två grupperna.
Att vända sig till en bibliotekarie för hjalp är mycket vanligt bland båda
könen, i de olika åldersgrupperna. 22 personer av de kvinnliga studerande,
13-19 år, frågade bibliotekarie om hjalp eller råd vid varje biblioteksbesök,
11 personer högst vid var 3:e besök. En kvinna i gruppen frågade aldrig om
hjalp. I gruppen studerande kvinnor 20-44 år nyttjades bibliotekarie av 14
personer vid varje besök, och av 6 personer högst vid var 3:e besök. En
kvinna i gruppen rådfrågade aldrig en bibliotekarie. I den manliga gruppen
13-19 år frågade 12 personer bibliotekarie vid varje besök, 7 personer högst
vid vart 3:e besök och 2 män nyttjade aldrig tjänsten. För mannen i gruppen
20-44 år ar förhållandena något annorlunda. 3 personer svarade att de
brukade be bibliotekarie om hjalp vid varje besök, 5 högst vid vart 3:e besök
och 4 man svarade att de aldrig rådft-ågade en bibliotekarie. De visar sig att
kvinnliga studenter i de båda åldersgrupperna nyttjar bibliotekaries tjänster i
princip lika hög grad medan de studerande männen minskar sitt användande
av samma tjänst med stigande ålder.
I tabell 5 nedan visas i vilket sfle de studerande i de två grupperna
använder folkbiblioteket. De syften jag använt mig av i undersökningen ar
användning av biblioteket som studieplats, för problemlösning och for
tidsfordiiv.

M-

Använder du biblioteket:
som studieplats
for problemlösning
for tidsfördriv
Använder du biblioteket:
som studieplats
for problemlosning
for tidsfördriv

ja
10
8
6

13-19 år, 21p.
nej mad3.e tillf
3
8
11
2
13
2

totalt
18
10
8

Kvinnor 13-19 år, 34p.
maxf3:e tillf. totalt
11
33
12
18
8 14
12
20

ja nej
22
1
6 16

Man 20-44 år, 12p.
ja nej m a d 3 e tillf totalt
5 4
3
8
4 5
3
7
3 5
4
7
Kvinnor 20-44 år, 21p.
nej maxf3:e tillf. totalt
9 5
7
16
11 8
2
13
2 15
4
6
ja

Tabell 5. Anuandarsätt, studerande män och kvinnor, åldersgrupperna 13-19 år och 20-44 år,
faktiska antal.

Syftet med biblioteksbesöket för de flesta är inte låst till ett syfte utan flera
syften kombineras. Studiesyftet dominerar i båda åldersgrupperna, aven om
det ar störst i den yngre gruppen och avtar i den äldre. Att använda
biblioteket for tidsfördriv minskar drastiskt hos kvinnorna i gruppen 20-44 år
För männens del sker en utjämning i gruppen 20-44 å r där de tre syftena har
ungefär lika hög representativitet.
De studerandes biblioteksanvandning, enligt rollei-na privat, för yrket och
for studier, fördelar sig som följer. Bland studerande man, 13-19 år, ar det
ingen som anser sig använda biblioteket som enbart privatperson, däremot
kombinerar 14 personer rollerna privaustudier. 6 personer i samma grupp
nyttjar biblioteket enbart for studier. Man, 20-44 år, kombinerar rollen
privaUstudier främst, 9 personer, 2 använder biblioteket som privatperson
och en för studier. Kvinnorna i åldersgruppen 13-19 år fördelar sitt
användande som följer; pi.ivat/studier 20 personer, studier 9 personer, privat
5 personer. Kvinnorna i gruppen 20-44 år använder biblioteket på följande
vis; privatlstudier 13 personer, studier 5 personer, privat/yrke/studier 2
personer och privat/yrke 1 person. Många av de studerande använder
biblioteket for studier, foga förvånande, dock dominerar kombinationen av
rollerna privaustudier hos båda könen och i båda åldersgrupperna.
Vad gäller biblioteksbesökets längd bland studerande dominerar tiderna
30-45 min. och över en timma. För männen i de båda åldersgrupperna är det
vanligast att stanna över en timma. För kvinnorna däremot är den
vanligaste besökstiden 30-45 minuter. Ett fåtal av de studerande, gällande
både män och kvinnor, stannar mellan 10-20 minuter på biblioteket.

Yrkesarbetandes användarvanor.
50 personer av undersökningsdeltagarna tillhör sysselsattningskategorin
yrkesarbetande, fördelade på två åldersgrupper, 20-44 år 26 personer varav
17 man och 9 kvinnor, 45-64 år 24 personer varav 14 män och 10 kvinnor.
Grupperna innehåller fler man an kvinnor. De yrkesarbetandes
besöksfrekvens visas i diagram 16 och 17, fördelat på respektive
åldersgrupp.

Z =./v.

d. &are l g./v.

Varannan v. 1 g./man.

2-3 991% Mera sällan

Diagram 16. Besöksfrekvens för yrkesarbetande, man och kvinnor, i dldersgruppen 20-44 dr,
faktiska antal.

Fem män och tre kvinnor besöker biblioteket minst en gång i veckan. Av de
26 personer i gruppen 20-44 år besöker 22 av dem biblioteket minst en gång i
månaden. Männen synes ha en tätare besöksfrekvens än kvinnorna.

7
6

5
4

3

Kvinnor 45-64 Br

2
1

o

2 gg/v. d. oftare l g.&.

I

Varannan v. l g./min.

2-3 gyJ& Mera sällan

1

Diagram 17. Besöksfrekvens för yrkesarbetande, man och kvinnor, i dldersgruppen 45-64 dr,
faktiska antal.

Besöksfrekvensen mellan män och kvinnor är mycket jämn i guppen 45-64
år. Vanligast ar att besöka biblioteket en gång i månaden, 14 personer gör

så. De som besöker biblioteket en gång i månaden eller oftare består av 22
personer. Jämfört med den yngre åldersgruppen minskar besökstatheten i
och med högre ålder.
Av de yrkesarbetande, 20-44 h,har 4 män svarat att de lånar medier vid
vmje biblioteksbesök, 13 män lånar inte vid varje besök. Kvinnorna i samma
åldersgrupp har andra vanor, 7 av dem brukade låna medier vid varje besök,
2 kvinnor gjorde det inte. I den äldre åldersgruppen är föi-hållandet följande, 8
man lånar vid varje besök, 6 gör det inte, 8 kvinnor lånar vid varje besök
medan två inte lånar medier vid varje besök. Jamför man mannen i de två
grupperna visar det sig att lånebenagenheten ökar bland 45-64 åringarna.
Kvinnorna har ungefar samma lånetathet i de två åldersgrupperna.
Yrkesarbetandes tio vanligaste sysselsättningar pil biblioteket, fördelat på
ålder och kön, redovisas nedan i tabell 6 och 7.
Yrkesarbetande män,
ja
12
låna facklitt.
9
läsa facklitt.
11
läsa tidskr
9
datorkat.
uppslagsverk
5
låna skönlitt.
8
7
läsa tidn
5
utställningar
kopiering
2
låna tidskr.
1

20-44 år, 17p.
nej maxl3:e tillf.
1
4
4
4
4
2
4
4
4
8
5
4
5
5
5
7
10
5
13
3

Yrkesarbetande kvinnor, 20-44 år, 9p.
ja nej max/3:e tillf. totalt
1
8
låna skönlitt. 7 1
1
8 .
låna facklitt. 7 1
4
8
utställningar 4 1
O
5
låna barnlitt. 5 4
4
5
uppslagsverk 1 4
2 5
2
4
låna musik
4 5
O
4
datorkat.
1
3
läsa facklitt. 2 6
2 6
1
3
kopiering
O 7
2
2
låna video

totalt
16
13
13
13
13
12
12
12

7
4

Tabell 6. Gruppen yrkesarbetancle 20-44 år, biblioteksanuandning, man och kvinnor, faktiska
antal.

Mannen använder bibliotekets medier mer på plats än vad kvinnorna gör,
som i sin tur lånar hem i större utsträckning an männen. Pii männens lista
förekommer läsa tidningar och låna tidskrifter, ej på kvinnornas. På
kvinnornas lista förekommer låna barnlitteratur och låna video, vilka ej
förekommer på mannens lista. I övrigt agnar sig de båda könen åt samma
aktiviteter, om än i annan ordning.
Yrkesarbetande män,
ja
8
utställningar
8
låna facklitt.
läsa tidskr.
4
7
låna skönlitt.
4
läsa tidn.
3
läsa facklitt.
5
datorkat.
4
uppslagsverk
2
låna barnlitt.
1
låna tidskr.

45-64 år, 14p.
nej maxI3.e tillf
1
5
3
3
6
4
1

6
7
7
8
11
11

1
4
4
2
2
1
2

totalt
13
11
10
8
8
7

7
6

3
3

Yrkesarbetande kvinnor, 45-64 Ar, 10p.
ja nej m d 3 : e tillf. totalt
10
O
- 2
låna skönlitt. 8
4
10
O
utställningar 6
2
6
4
låna facklitt. 4
5
6
låna musik
1
4
5
4
5
1
datorkat.
3
5
5
uppslagsverk 2
1
4
3
6
läsa tidskr.
O
3
7
låna barnlitt. 3
2
2
O
8
låna video
2
2
O
8
kopiering

Tabell 7. grupper^ yrkesarbetande 45-64 år,biblioteksanvandning,man oclz kvinnor, faktiska a r ~ t a l .
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Även i åldersgruppen 45-64 år tenderar mannen att nyttja bibliotekets
bestånd på plats i högre grad än kvinnorna, det gäller framforallt läsande på
plats. Kvinnor lånar i högre utsträckning olika medietyper än männen. På
männens lista förekommer läsa facklitteratur, läsa tidningar och låna
tidshifter men ej på kvinnoimas. Kvinnorna lånar musik, video och använder
kopieringstjänsten vilket mannen 45-64 år inte gör. I övrigt används samma
tjänster om än i annan ordning.
Vid en jämföi-else mellan de två åldersgrupperna visar det sig att de nyttjar
ungefai. samma tjänster med den skillnaden att piioiiteringsordningen skiljer
sig åt. Män, 20-44 år, använder kopieringstjänsten, vilket män, 45-64 år, inte
gör. De äldre herrarna lånar däremot barnlitteratur vilket de yngre inte gör.
De ser aven på utställningar i högre grad än män, 20-44 Al-, vilka i sin tur
använder datorkatalogen i högre utsträckning an de aldre mannen.
Kvinnorna, 20-44 år, laser facklitteratur på biblioteket, vilket de aldre
kvinnorna inte gör. Dessa laser däremot tidskrifter vilket de yngre kvinnorna
inte gör. De yngre kvinnorna lånar i högre grad barnlitteratur än de äldre. I
övrigt ar kvinnorna i de två åldersgrupperna något mer homogena i sitt
biblioteksanvandande än männen. Männen förefaller använda biblioteket
mer på plats an kvinnorna. Kvinnorna å andra sidan nyttjar en större
mångfald av bibliotekets tjanster, t. e. x. lån av video och musik vilket inte
förekommer hos de manliga gruppeina i samma utsträckning.
Vad galler användande av bibliotekaries tjänster visade det sig att två
kvinnor i åldersgruppen 20-44 år nyttjade densamma vid varje besök, sex
kvinnor max vid var 3:e besök En kvinna rådfkågade aldrig en bibliotekarie.
Bland de aldre kvinnorna, 45-64 år, brukade sex be en bibliotekarie om hjälp
vid varje besök, fyra högst vid var 3:e besök. Gällande mannen, 20-44 år,
frågade nio om bibliotekaries hjälp vid valje besök, sju högst vid vai-t 3:e
besök och en bad aldrig om hjdp. Av de aldre mannen, 45-64 år, svarade fem
att de vid varje besök bad bibliotekarie om hjälp, sex svarade högst vid vart
3:e besök och tre bad aldrig om någon hjälp. De yrkesarbetande männen ar
alltså något sämre på att nyttja bibliotekaries tjanster än kvinnorna. Det
skall ändå sagas att användandet av tjänsten förefaller vaya hög bland de
båda könen och åldersgrupperna.
Tabell 8 redovisar i vilka syften yrkesarbetande i de två grupperna har
med sitt folkbiblioteksanvändande,jamfor med tabell 2, s.40, och 5, s. 45.

Anvander du biblioteket
som studieplats
for problemlosning
for tidsfordriv

5

Man 20-44 år, 17p.
nej max13 e tillf totalt
11
3
6
5
9
12
5
7
12

ja
1
4
4

Kvinnor 20-44 år, 9p.
nej maxI3:e tiW. totalt
8
O
1
2
3
7
5
O
4

ja
3
3

Använder du biblioteket:
som studieplats
for problemlösning
for tidsfordriv

Man 45-64 år, 14p
nej max13 e tillf totalt
11
2
3

ja
1
4
8

6
4

4
2

8
10

Kvinnor 45-64 år, 10p.
ja nej maxl3:e tillf. totalt
O
10
O
O
1
8
1
2
3
5
2
5

Tabell 8. Anrrändarsutt, yrkesarbetande män och kvinnor, åldersgrupperna 20-44 år och 45-64 år,
faktiska antal.

Att använda biblioteket f& problemlösning och för tidsföi.driv är dominerande
bland mannen 20-44 år gamla. Man, 45-64 år, har till största del syftet
tidsfördriv med biblioteksbesöket, tätt följt av syftet problemlösning. Ett
studiesyfte förekommer hos båda de manliga aldersgrupperna men är
tämligen litet jamfort med de andra syftena. För kvinnornas del, 20-44 år,
galler problemlösning vid biblioteksanvändandet, följt av tidsfördriv. De äldre
kvinnorna har som syfte med biblioteksbesöket tidsfördriv, följt av
problemlösning. Gemensamt för de båda könen är att syftet tidsfördriv tillta
med stigande ålder.
De roller, privat, yrke, studier eller olika kombinationer, som de
yrkesarbetande tar på sig vid biblioteksanvandandet fördelar sig på följande
vis. Män, 20-44 år, 11 personer använder biblioteket som privatpersoner,
två kombinerar rollerna privatlyrke, tre privatlstudier och en
privatlyrkelstudier. Man, 45-64 år, 10 personer använder biblioteket som
privatpersoner, tre kombinerar rollerna privatlyrke och en piivat/studier. För
kvinnornas del ser rollfördelningen ut som följer. Kvinnor, 20-44 år, tre
personer använder biblioteket som privatperson, en för studier, tre
kombinerar rollerna privat/yrke och två privatlyrkelstudier. Kvinnor, 45-64
år, fyra personer använder biblioteket som privatpersoner, en for yrket, tre
kombinerar rollerna pi-ivatlyke, en privathtudier och en pi-ivat/yrkelstudier.
Kvinnorna tenderar att kombinera olika roller i högre utsträckning an
mannen. För mannen dominerar anvandarrollen privatperson, för
kvinnoimas del ä r privatrollen tätt följd av kombinationen privauyrke.
Den vanligaste längden p%ett biblioteksbesök hos yrkesarbetargrupperna
ar 30-45 minuter. De yngre av de båda könen stannar i regel längre på
biblioteket ä n de äldre.

Pensionärers användarvanor.
21 av de inteiyiuade i undersökniilgen är pensionärer, av dem ar 10 män och
11 kvinnor. 15 personer ar ålderspensionärer, övriga har någon form av
förtidspension. Pensionärernas besöksfrekvens visas i diagram 18 nedan.

4

3
Man

O

2

Kvinnor

1

o

2 gg.v/d. oftare l g./v.

V m t m v. 1 g./min.

2-3 gglir Mera sällan

Diagram 18. Pensionärers besöksfrekvens, mdn och kvinnor, faktiska antal.

Fem man och sex kvinnor besöker biblioteket minst en gång i veckan.
Samtliga 21 pensionärer ingående i undersökningen besöker biblioteket
minst en gång i månaden. Kvinnorna har en något tätare besöksfi-ekvens än
männen.
Nar det gäller lånetätheten är de kvinnliga pensionärerna de flitigaste
låntagarna, tio av dem lånar böcker eller andra medier vid varje
biblioteksbesök. Hälften, fem personer, av mannen lånar vid varje
biblioteksbesök. Detta talar for att det finns en könsrelaterad skillnad i hur
pensionärer nyttjar biblioteket.
Pensionärsgruppens tio vanligaste sysselsättningar pA biblioteket, fördelat
på kön, presenteras i tabell 9.
Pensionarer, man, 10p.
ja nej max/3:e tillf. totalt
utställningar
6
O
4
10
låna skönlitt.
6
2
2
8
låna facklitt.
5
S
3
8
läsa tidn.
3
5
2
5
kopiering
3
5
2
5
uppslagsverk
3
5
2
5
arrangemang
1
5
4
5
låna musik
2
6
2
4
datorkat.
2
6
2
4
läsa facklitt.
2
8
o
2

pensionärer, kvinnor, l l p .
ja nej max/3:e tillf. totalt
låna skönlitt. 10 o
1
11
uppslagsverk
2 2
7
9
ut st allningar 6 2
3
9
låna facklitt.
4 4
3
7
läsa tidskr.
3 5
3
6
lasa tidn.
2
5
3 6
låna barnlitt
2 7
2
4
arrangemang
2
4
2 7
låna tidskr.
o 8
3
3
datorkat.
o 8
3
3

Tabell 9. Gruppen pensionärer, biblioteksanvandrzirzg, män och kvinnor, faktiska antal.

Vid en granskning av tabell 9 framkommer det att på mannens lista

förekommer användning av kopieringstjänsten, låna musik och läsa
facklitteratur vilket inte finns med på kvinnornas lista. Kvinnorna har med
läsa tidskrifter, låna barnlitteratur och låna tidskrifter vilka ej förekommer
på männens lista över de tio mest använda bibliotekstjänsterna.
Pensionärsgruppen använder biblioteket både på plats och genom hemlån.
Män och kvinnor förefaller ungefai. i lika hög grad låna medier.
Alla kvinnor i gruppen pensionärer har svarat att de ber bibliotekarie om
hjälp, f p a vid varje besök och sju högst vid vart 3:e besök. För männens del
är situationen något annorlunda. En man frågar bibliotekarie om hjälp vid
varje besök, sex högst vid vart 3:e besök och tre män frågar aldrig en
bibliotekarie om hjälp.
Pensionärernas syfte med biblioteksbesöket, dvs i studiesyfte, for
problemlösning eller för tidsfördriv, redovisas i tabell 10.
Använder du biblioteket:
ja
som studieplats
for problemlosning
for tidsfördriv

Män, 10p.
nej max/3:e tillf

O

10

O

1
8

7
2

2

O

totalt
O
3
8

Kvinnor, l l p .
ja nej max/3:e tillf.

totalt
O

9

O
1

5

2

6

O

11

1
4

2

Tabell 10. Anvärzdarsatt, pensionerade män oclz kvirrnor, faktiska antal.

Ingen i pensionärsgruppen använder biblioteket i studiesyfte. Att nyttja
biblioteket för tidsföi.driv är helt dominerande, både for gruppens kvinnor och
män. Ett fåtal använder sig av biblioteket för problemlösning.
De roller(privat, yrke, studier) som gruppen pensionärer använder
biblioteket i fördelar sig mycket homogent. Alla män använder biblioteket i
rollen som privatperson, det gör aven alla kvinnor, utom en som kombinerar
rolleima pi-ivat/studier.
Sex av de manliga pensionärerna brukar stanna på biblioteket över en
timma när de besöker det. Övriga fyra stannar kortare tid. Nio av kvinnorna
brukar stanna 30-45 minuter, de övriga tvii stannar över en timma vid sina
besök. Det föreligger alltså en viss skillnad i hur länge man och kvinnor
stannar på biblioteket vid sina besök, vilket är beroende av vad som skall
uträttas under besöket.

Barnledigas användarvanor.
Tio kvinnor, varav nio 20-44 år och en 45-64 år gammal, har i
undersökningen klassats som barnlediga. De har alla egna småbarn, utom
den äldsta kvinnan, som passar sina barnbarn. Jämfört med övriga grupper
är de tämligen få i antal men icke desto mindre intressanta att redovisa.

Detta är den enda enkönade,gruppen i undersökningen. De barnlediga
besöker biblioteket i den omfattning som visas i diagram 19.
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3
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V a m m v.
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1 g./min.
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Diagram 19. Barnledigas besökspekveru, kvinnor, faktiska antal.

En av de tio barnlediga kvinnorna besöker biblioteket minst en gång i
veckan. Åtta av kvinnorna besöker biblioteket minst en gång i månaden.
Gi-uppen tillhör inte de som har den tätaste besöksfrekvensen.
Sju av kvinnorna lånar böcker eller andra medier vid vai-je besök, tre av
dem lånar inte vid vai-je besök.
I tabell 11 visas de barnledigas tio vanligaste sysselsättningar vid
biblioteksbesöket.
Barnlediga, 10p.
ja

,

låna facklitt. 5
låna barnlitt 8
utställningar 4
låna skönlitt 4
datorkat.
6
låna musik
2
läsa tidskr.
4
lasa tidn.
2
kopiering
1
uppslagsverk 2

nej

1
2
3
4
4

5
5
5
5
5

max13:e tillf.
4

o
3
2

o
3
1
3
4
3

totalt
9
8
7
6

6
5
5

5
5

5

Tabell I I . Gruppen barnlediga, biblioteksanvandning, kvinnor, faktiska antal.

Lån av olika litteraturtyper hör till de vanligaste aktiviteterna hos gruppen
barnlediga. Nyttjande av tjänster på plats förekommer i form av läsa
tidskrifter och tidningar, använda uppslagsverk och se på utställningar. Lån
av musik förekommer bland hälften av gruppens deltagare vilket är en
tämligen hög sifia jämfört med de andra grupperna(jämför tabellerna 6, s.
47 och 7, s. 47).
Alla tillhöriga gruppen barnlediga rådfrågar bibliotekarie vid sina

biblioteksbesök, fyra personer vid varje besök och sex högst vid vart 3:e
besök. Nyttjandet av denna tjänst ar vanligt förekommande i alla av
studiens grupper.
De barnledigas syfte med biblioteksbesöket redovisas i tabell 12 nedan.
Använder du biblioteket:
ja

som studieplats
for problemlösning
för tidsfördriv

nej

O

8

4

5
5

3

Kvinnor, 10p.
totalt

max13:e tillf.
2

1
2

2

5
5

Tabell 12. Arzuärzdarsätt, barnlediga kvinnor, faktiska antal.

Användningssatten problemlösning och tidsfördriv har lika stor
användarskara, fem användare vardera. Studieplatsnyttjarna ar två till
antalet.
De flesta, sju personer, använder biblioteket som privatperson, två
kombinerar rollerna privat/yrke och en privat/studier.
Fem av de barnlediga kvinnorna stannar 30-45 minuter vid sina
biblioteksbesök Tre brukar vistas 10-20 minuter i bibliotekets lokaler och
två stannar vanligtvis över en timma.

7.DISKUSSION OCH RESULTAT.
Jag har i presentationen av undersökningen klargjort hur ett antal
biblioteksbesökare, 195 personer, använder sig av institutionen
folkbibliotek. Huvudbiblioteket i Ningsås har tjänat som exempel. I
diskussionsdelen skall jag knyta an litteraturen jag tagit upp tidigare i
uppsatsen för att jämföra och diskutera mina undersökningsresultat.
Frågeställningen besvaras i punktform i slutet av kapitlet. Påpekas skall att
undersökningen i första hand speglar förhållandena på det undersökta
biblioteket och de förutsättningar som rådde där under undersökningens
verkställande.

Hemlån kontra läsning på plats.
Jag skall här jämföra lån av olika medietyper med Iasning(för definition av
läsning, se s. 35 tidigare i uppsatsen) av dem på plats i biblioteket. Tanken är
att se hur de förhåller sig gentemot varann och hur olika medietyper
används. Uppgifterna galler för min undersökning. Jämförelsen framgår av
tabell 13. Iakttagelsen ar intressant nar man betänker de minskade
utlåningssifiorna i föi.hållande till de ökande besökarsiffrorna.
Medietyp
skönlitt.
facklitt.
barnlitt.
musik
tidskrifter
video
kassettb.
språkkurs.
talböcker

Lånefaktor i %
78
78

26,6
25,ô

21
12,8
10,2
93

Medietyp
uppslagsverk
tidskrifter
dagstidn.
facklitt.
medhavd litt.
skönlitt.
barnlitt.

Lasefaktor i %
73,3
62,5
57,4
55,8

28,2
19,4

8,7

295

Tabell 13. Ldn kontra läsning pd plats av olika medier, i <Tr au undersökningsdeltagarna som
någon gång under senaste året(1994) företagit respektitle aktivitet.

Att låna skönlitteratur och facklitteratur ar mycket vanligt bland
undersökningsdeltagarna, 78 % av dem hade någon gång under senaste året
gjort så. Att enbart 26,6% lånar barnlitteratur skall ses mot att bai-n under
13 år ej ingick i undersökningen. 21% lånade tidskrifter under året. Video,
kassettböcker och språkkurser lånades av 12,8%, 10,2%respektive 9,2% av
undersökningsdeltagarna. De vanligaste mediet som används på plats är
uppslagsverk av olika karaktär, 73,3%av de intervjuade hade någon gång
under året läst i något av dem. 62,5% hade last tidskrifler, 57,4% hade last
dagstidningar, 55,8%hade läst facklitteratur. Tämligen många, 28,2%,hade

läst litteratur ej ingående i bibliotekets bestånd i bibliotekets lokaler.
Skönlitteratur och barnlitteratur lästes av 19,4% respektive 8,7%.
Medietyper som har en hög utlåningsgrad har en låg eller lägre läsningsgrad.
På liknande sätt har medietyper som läses på plats en relativt låg
utlåningsgrad. På-plats-anvandnigen är vanlig på Alingsås huvudbibliotek.
Användandet på plats ,spår Statens Kulturråd, kommer att öka i
framtiden(l993b, s. 5). Läsning av ett biblioteks bestånd på plats är ett dolt
utnyttjande som är svårt att redovisa i ett biblioteks resultatredovisning.
Ändå förefaller det vara vanligt förekommande. Detta forhållande ger sken åt
vikten av att producera statistik som speglar biblioteksanvändning på en
bredare bas än den traditionella lånestatistiken(Heurgren, 1991, s. 255).
Speciellt betydelsefullt ar det i dagens läge nar hot om ekonomiska
nedskärningar duggar tätt.

Skiljer sig de av mig åtskilda anvandargrupperna
å t i sitt
biblioteksanvandande? Hur tar det sig i så fall uttryck? Jag skall kort återge
vad som utmärker de sju användargrupperna och senare se om Vestheims
resonemang ar skönjbart i mitt material. Grupperna innefattar både kvinnor
och man. Procentsifiorna anger utnyttjandegraden for respektive aktivitet
inom grupperna.
Arbetslösa, majoriteten ar mellan 20-44 år gamla. 68% av dem besöker
biblioteket minst en gång i veckan, 80%lånar inte medier vid varje besök.
60% nyttjar biblioteket som privatperson, 24% kombinerar rollerna
privat/studier. 60% av dem har använt biblioteket for tidsfördriv, 56% som
studieplats och av 52% for problemlösning. Gruppen lånar medier och laser
dem på plats i lika stor omfattning. Uppslagsverk(84%)används i hög grad
liksom beskådande av utstallningar(76%) är vanligt inom gruppen. Lån av
skönlitteratur(64%)och facklitteratur(68%)är ungefar lika högt.
Studerande, 13-19 år, 52,7%besöker biblioteket minst en gång i veckan.
85,4% av dem lånar inte medier vid varje besök. 61,8% nyttjar biblioteket i
en kombination av rollerna privatlstudier och 27,2% for studier. 92,7%
använder biblioteket som studieplats, 50,9% for tidsfördriv och 50,9% for
problemlösning. Medierna används av gruppen i klart högre utsträckning på
plats a n till hemlån. Användande av datorkatalog(80%) och
uppslagsverk(89%) är högt. Gruppen använder litteratur ej ingående i
bibliotekets bestånd i hög grad(61,8%).Lån av skönlitteratur(80%)är något
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vanligare än lån av facklitteratur(70,9%).
Studerande. 20-44 år, 39,3%besöker biblioteket minst en gång i veckan.
78,7% av dem lånar inte medier vid varje besök. 66,6% nyttjar biblioteket i
en kombination av rollerna privatlstudier och 18% for studier. 72,7%
använder biblioteket som studieplats, 60,6% for problemlösning och 39,3%
for tidsfördriv. Gruppen använder beståndet på plats och genom hemlån,
med någon övervikt föi- användning på plats. Datorkatalogen(78,7%) och
uppslagsverken(72,7 %) används ungefar lika mycket. Lån av
facMitteratui.(90,9%)ar något vanligare än lån av skönlitteratur(81,8%).
Yrkesarbetande, 20-44 år, 30,7% besöker biblioteket minst en gång i
veckan. 57,6% av dem lånar inte medier vid varje besök. 53,8% nyttjar
biblioteket i rollen som privatperson och 19,2% kombinerar rollerna
privatlyrke. 73% använder biblioteket för problemlösning, 61,5% for
tidsfördriv och 26,996 som studieplats. Medierna lånas i klart högre grad än
de används på plats. Använda uppslagsverk(69,2%) och se
u t s tallningar(76,9%) ä r vanliga göromål inom gruppen.
Facklitteratur(92,3%)lånas i högre grad &nskönlitteratur(76,9%).
Yrkesarbetande, 45-64 år, 16,6% besöker biblioteket minst en gång i
veckan. 33,3% av dem lånar inte medier vid varje besök. 58,3% nyttjar
biblioteket i rollen som privatperson och 25% kombinerar rollerna
privatlyrke. 62,5% använder biblioteket för tidsfördriv, 41,6% för
problemlösning och 12,5%som studieplats. Medierna lånas i klart höge grad
an de används på plats. Utställningar ses i mycket hög utsti-ackning(95,8%),
datorkatalog(50%)och uppslagsverk(45,8%) används ungefär lika mycket.
Fack- och skönlitteratur har ungefär samma utlåningsgrad(70,8%
respektive 75%).
pensionärer, 52,3%besöker biblioteket minst en gång i veckan. 28,5% av
dem lånar inte medier vid varje besök. 95,296 använder biblioteket i rollen
som privatperson. 66,6% använder biblioteket for tidsfördriv, 23,8% for
problemlösning. Medierna lånas i högre grad än vad de används på plats.
Vanliga göromål i gruppen ar att se utstallningar(90,4%), använda
uppslagsverk(66,6%)och gå på arrangemang(42,8%).Datorkatalogen har
ett lågt utnyttjande(33,3%). Skönlitteratur(90,4%) har en högre
utlåningsgrad än facklitteratur(7'1,4%).
Barnlediga, 10%besöker biblioteket minst en gång i veckan. 30% av dem
lånar ej medier vid varje besök. 70% använder biblioteket som privatperson
och 20% for jobbet. 50% använder biblioteket for tidsfördriv, 50% för

problemlösning och 20% som studieplats. Gruppen lånar i högre grad medier
än använder dem på plats. Uppslagsverk används av flertalet(BO%).Musik
lånas av så många som 50%. utställningar har setts av 70%.
Facklitteratur(SO%) har högre lånegrad än barnlitteratur(80%) och
skönlitteratur(70%).
Gällande för alla grupperna ä r ett högt utnyttjande av
bibliotekspersonalens kompetens. Användandet faller inom en skala från
lOO%(barnlediga)till 85,7%(pensionärer)inom grupperna. Att siffrorna är så
höga kan bero på att undersökningsdeltagarna har överskattat hur ofta de
frågar bibliotekspersonalen om hjälp. Generellt för grupperna ar också att
kvinnorna förefaller ha ett bredare nyttjande av bibliotekstjänsterna an
männen. Det ar viktigt att understryka att många av användarna kommer
till biblioteket for att använda fler än en bibliotekstjänst(Pors, 1994, s. 67).
Mellan grupperna finns det både likheter och skillnader, både i vilka roller
biblioteket används , vad det är som används och h u det används. Även
inom grupperna förekommer skillnader i biblioteksanvändning. De största
skillnaderna synes vara åldersberoende och aven kopplade till sysselsättning
samt i något mindre utsträckning till kön. Det föreligger en stor skillnad i hur
en gymnasist använder biblioteket jamfort med en pensionär eller en
småbarnsförälder. Denna tendens bekräftas av undersökningen som
Danmarks Biblioteksskole genomförde 1992, dar ålder och sysselsättning
angavs vara faktorer som styrde biblioteksanvandningen(Bj~~rnshauge,
1994, s. 97).
Lasare/la;nare och brukare.

det möjligt att applicera Geir Vestheims resonemang angående
anvandarroller på grupperna(se s. 21f tidigare i uppsatsen)?
För att återgå till Vestheims resonemang angående olika kategorier av
biblioteksanvandare skall j ag kort repetera dem.
Allmänheten, folk i allmänhet som kan tänkas vara potentiella mottagare av
ett biblioteks tjänster.
Läsaren / Zånaren, litteraturintresserad romanslukare, en soïts
genomssnittsanvändare ingående i statistiska undersökningar.
Brukaren, har ett målrationellt och instrumentellt förhallande till biblioteket.
En och samma biblioteksanvandare kan vid olika tillfällen nyttja
biblioteket under olika skepnader. För att hänföra mina grupper till
Vestheims kategorier skall jag jämföra de roller och syften som de olika
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grupperna har för sitt biblioteksanvändande och till viss del
utnyttjandegraden av bibliotekstjänsterna. Lånegraden inom grupperna
skall också beaktas. Ett högt användande för tidsfördriv anser jag kan
jämställas med 1äsarenAånaren liksom ett högt användande för
problemlösning eller for studier kan kopplas samman med brukaren. Jag är
medveten om att jämförelsen kan tyckas grov och statisk samt att det
sannolikt förekommer olika anvandarsätt inom grupperna som inte
fi-amkommer i denna studie men anser ändå att vissa tendenser bör gå att
urskilja.
Eftersom alla i grupperna är biblioteksbesökare förefaller den första
kategorin, allmänheten, ointressant då, beroende på hur man väljer att
uttrycka det, ingen eller alla är tillhöriga kategorin. Vestheim definierar
gruppen som så att allmänheten utgöres av alla som kan tankas ha ett
intresse gentemot biblioteken, som kan tankas vara potentiella mottagare
av bibliotekens tjänster(l992 s.43). Nu förhåller det sig så att grupperna är
mottagare till bibliotekets tjänster och samtidigt tillhör det vi i vardagligt tal
kallar allmänheten. Därför väljer jag att slopa den första kategorin.
Till den andra kategorin, laaren /lånaren, vill jag anknyta följande grupper;
pensionärer, barnlediga och yrkesarbetande 45-64 år. I dessa grupper
dominerar syftet tidsfördriv for biblioteksbesöket, barnlediga använder dock
syftet problemlösning i samma utsträckning. Gemensamt for grupperna är
att de har en hög lånegrad, ca 70% lånar medier vid varje biblioteksbesök.
Användandet av bibliotekets bestånd på plats är litet jämfört med andra
grupper. Vidare använder de tre grupperna biblioteket i rollen som
privatperson i hög utsträckning. Grupperna förefaller även ta del av det
allmänna kulturutbudet såsom se på utställningar och bevista
arrangemang. Besöksfrekvensen ar tämligen låg, förutom i gruppen
pensionärer där diygt hälften besöker biblioteket minst en gång i veckan.
Till den tredje kategorin, brukaren, anser jag studerande 13-19 år och
studerande 20-44 år hör. Detta på grund av gruppernas höga användning av
biblioteket for problemlösning och för studier. Användning for tidsfördriv
förekommer men inte alls i lika hög grad som för tidigare nämnda grupper.
Likaledes används biblioteket i rollerna privaustudier och studier av ett
dominerande antal av gruppernas deltagare. Det Vestheim kallar for ett
målrationellt nyttjande menar jag speglas i de studerandes
biblioteksanvandning(ibid, s. 44f). Beståndet används på plats i högre grad
än det lånas hem, speciellt i den yngre gruppen. Ca 20% brukar låna medier

vid varje besök. Biblioteket får här en roll som arbetsplats med tillhörande
kringutrustning. Biblioteket används inte som ett boklager där böcker kan
lånas for litterära upplevelser utan snarare som en informationsbank med
tillhörande studieplatser. Besökarfkekvensen är hög i båda grupperna.
De två återstående grupperna, arbetslösa och yrkesarbetande 20-44 år, ar
svårare att placera i Vestheims kategorier. Den dominerande användarrollen
for båda grupperna är som privatperson och användandet for tidsfordriv ar
tämligen utbrett. Besöksfrekvensen är mycket hög for gruppen arbetslösa
och betydligt lägre för yrkesarbetande 20-44 år. Gruppen arbetslösa
använder mediebeståndet på plats och för hemlån i ungefär samma
utsträckning. Yrkesarbetande lånar i högre utsträckning an de nyttjar
medier på plats. Möjligen kan man säga att gruppen arbetslösa är brukare
med dragning åt lasare/lånare och att yrkesarbetande 20-44 år ar
IånareAasare med dragning åt bi-ukare.
Fördelningen av min gruppindelning av undersökningsdeltagarna enligt
Vestheims kategorier blir således;
Lasare l lånare
yrkesarbetande 45-64 år
barnlediga
pensionärer

Brukare
studerande 13-19 år
studerande 20-44 år

Läsare / lånare(brukare)
yrkesarbetande 20-44 år

Brukare(1asare 1lånare)
arbetslösa

De två sistnämnda kategorierna är ett tillägg från min sida på grund av
svårigheter att få in dem under Vestheims ordinarie kategorier. Vestheim
förutspår att kategorin brukare kommer att öka i framtiden i takt med att
informationssamhället breder ut sig och då kunskap och tillgång till
information blir viktigare som produktivkrafter(Vestheim, 1992, s. 50 ff),
Brukarna kan då komma att utgöra en välutbildad grupp som i sin
yrkesutövning kommer att ha behov av att tillgängliggöra sig information.
Folkbiblioteken kan vara den institution som gruppen kommer att använda
sig av for sina syften. Att det förhåller sig så framgår av min studie där
brukarna främst utgöres av studerande, en grupp som allt mer dominerar
bland folkbibliotekens användare. Studerandes dominans bekräftas av flera
biblioteksstudier. Maj Klassons rapport, "Biblioteket som studiemiljö:

exemplet Östergötland", 1988, visar på att studerande på olika nivåer vid
Linköpings stifts- och landsbibliotek utgör 55% av besökarna(en1ig-tStatens
Kulturråd, 1995, s. 380. På Lunds stadsbibliotek är fallet detsamma, vilket
framgår av Malin Carlsson och Lotta Hylander, som 1990 kartlade
bibliotekets besökare. Undersökningen påpekar att 43% av besökarna är
studenter vid universitet/högskola(enligt Statens Kulturråd, 1995, s. 400.
Detta förhållande gör att folkbiblioteken i hög utsträckning fungerar som
utbildnings- och studiebibliotek, vilket stöds av rapporten "Ett bildat
folkn(StatensKulturråd, 1995, s. 9). Risken är att starka mindre grupper får
sina krav genomförda vilket kan leda till att allmänheten får allt mindre av
folkbibliotekens resurser. Detta strider emot de mål och den kulturpolitik
som idag ä r gällande för folkbiblioteksverksamheten
(Folkbiblioteksutredningen,l982,~.
165). I samma bok står längre fram att
"biblioteksverksamheten skall utformas så att den når alla", vilket rimligtvis
bör tolkas till fördel for den gängse kultqolitiken(ibid, s. 173). Daimed inte
sagt a t t användarna inte skall ha möjlighet a t t påverka
biblioteksverksamheten, så länge följderna inte blir orimliga prioriteringar
inom området. Huruvida Vestheims farhågor slår igenom lär vi bli varse i
fi-amtiden.

Bibliotekets roller.
Ur mitt material framgår mer eller mindre tydligt olika roller som biblioteket
har gentemot sina användare. Eide-Jensen(l992)och Wideback(l992)utgör
referensram för resonemanget(se s. 16-20 tidigare i uppsatsen). Den
tydligaste rollen är studiebiblioteket. Användarna representerar i princip
samtliga utbildningsnivåer, från giundskola till högre akademiska studier,
även om grundskolan och gymnasiet ar de dominerande nivåerna. I min
undersökning är 62,5%av de studerande 19 år eller yngre och 37,5%mellan
20-44 år. Användningen är förlagd på plats i biblioteket i stor utsträckning,
lokalerna med tillhörande utrustning är centrala. Studerande som grupp ar
de som utnyttjar biblioteket på plats i störst utsträckning i min
undersökning(se s.55f tidigare i uppsatsen). I förlängningen är det
utbildningsväsendet som är en av folkbibliotekens största kunder, om än
något fortackt(Eide-Jensen, 1992, s. 47 ). Den bredaste rollen gentemot
användarna är lånebiblioteket. Litteratur tillhandahålls för läsare av olika
kategorier jämte möjligheter att söka litteratur i beståndet(Widebäck, 1992,

s. 140). I princip kan man saga att huvuddelen av användarna mer eller
mindre ofta använder biblioteket som ett lånebibliotek. Tydligast är detta i
gruppei-na pensionärer och barnlediga när det gäller min undersöktung.
Vidare har biblioteket en roll som serviceproducerande institution for att
administrera verksamheten. I denna ingår att räkna utlån, återlämning,
reservationer, fjärrlån, bokuppsattning etc(Eide-Jensen, 1992, s. 480. Alla
biblioteksanvändare kan räknas som kunder. Hit vill jag även räkna ijänster
som informationssökning, referenstjänst, uppsökande verksamhet och
exponering av medier. Listan kan göras längre.
Biblioteket har aven en roll som samhällets v a r d a g s r u m mot
anvandarna(Wideback, 1992, s. 140). Lokalerna ar fria att besöka utan
kontroll eller särskild anledning av den individuelle besökaren. Institutionen
kan på såvis fungera som en mötesplats eller inspirera till spontana nedslag i
beståndet och berika tillvaron for ett flertal besökare. Ur mitt material vill
jag särskilt framhäva rollens betydelse för gruppen arbetslösa och
pensionärer som, i många fall, saknar daglig organiserad sysselsättning,
såsom arbete ,utbildningsplats eller liknande.
Biblioteket har också en roll som informationscentral och kunskapsbank
gentemot anvandarna(Wideback, 1992, s. 140). Ett folkbiblioteks samlade
bestånd av litteratur inom olika områden, referensverk och uppslagsböcker,
tidskrifter och tidningar, informationsteknologi och bibliotekariekårens
expertis erbjuder goda möjligheter för den kunskapssökande och vetgirige att
samla information och fakta inom ett mer eller mindre obegränsat område. I
min undersökning märks detta genom ett högt användande av uppslagsverk,
läsande av facklitteratur och tidskrifter, användande av datorkatalogen och
bibliotekariers tjaiister inom flera grupper, t ex studerande, yrkesarbetande
och arbetslösa.
Denna mångfald av roller som är inkluderade i ett folkbiblioteks
verksamhet ställer höga krav på organisationen. Skall någon prioriteras, i
så fall vilken, och på vilkens bekostnad? Ä r rollerna överhuvudtaget förenliga
med varandra eller bör viss verksamheten renodlas?

Folkbibliotekets mångsidighet.
Från 1983, då utlåningen av olika medietyper var som störst på landets
folkbibliotek, genomgick nämnda bibliotekstyp en minskning av utlåningen
under resterande del av 1980-talet och en bit in på 1990-talet. Så var aven
fallet för Alingsås del. Detta förhållande kan ha berott på många faktorer,

bl a ökat TV-tittande, ökade bokinköp, bokklubbar etc. De största
minskningarna har drabbat skönlitteraturen, medan utlåning av
facklitteratur har ökat(Statens Kulturråd, 1993b s. 4). Den minskade
utlåningen stod inte i proportion till antalet besökare som ökade under
samma tidsperiod på folkbiblioteken. Det betyder att biblioteken användes i
en annan funktion än for hemlån av olika media. Från 1993 märks en
tendens generellt på landets folkbibliotek som går i riktningen mot en ökning
av antalet utlånade medieenheter. Rapporter tyder på att utlåningen
fortsätter att öka(Statens Kulturråd, 1993b s. 4).
Många besökare kommer till biblioteket i andra syften än att låna eller
lämna böcker. Jag vill hävda med stöd i min undersökmng att folkbiblioteken
används i större utsträckning på plats än tidigare. Det gäller såväl
mediebeståndet som själva lokalen. Så många som 64,6% av
undersökningsdeltagarna säger sig inte låna medier vid varje
biblioteksbesöktse diagram 5, s. 31). Att så är fallet framkommer aven i
andra undersökningar. Heurgren skriver att i Kristianstad län kommer 48%
av besökarna till biblioteken for att låna medier, övriga 52% har andra syften
med sina biblioteksbesök(l991, s. 255). Vidare skriver Lindström att vid
Malmö stadsbibliotek passerar åtskilliga besökare lånedisken utan att vare
sig låna eller lämna tillbaka medier(1994, s. 280). Skden till detta kan vara
att folkbiblioteken idag erbjuder fler tjänster än tidigare och att dessa fått ett
ökat användande inom flera användargruppe*. Sannolikt har det stora
antalet studenter också sin betydelse for den ökade användningen på plats.
Många kommuner har slagit samman konsumentinformation,
Bommuninformation och turistinformation och förlagt dem till biblioteken
vilket ger en bredare verksamhet som kan tänkas locka fler besökare till
folkbiblioteket(Statens kulimråd, 199313, s.4). Centralt belägna bibliotek och
kombinerade folk-och skolbibliotek har många barn och ungdomar som går in
och ut hela dagarna. Nybyggda bibliotek med attraktiva lokaler och en bred
verksamhet &ar till sig en stor mängd besökare(ibid, s.3).
Studerandegrupperna är idag större än någonsin och undervisningen på de
olika utbildningsnivåerna har blivit mer problembaserad vilket leder till ett
(ikat självständigt kunskapssökande. Folkbiblioteken har här en roll att fjdla
som kunskapsbank. De studerande uppgår till 45,6%i undersökningen(se s.
29 tidigare i uppsatsen). Då studerande på alla nivåer utnytijar biblioteken i
mycket hög grad utgör de en vaxande besökargrupp. Många studerande
använder även biblioteket som studieplats, vidare nyttjas

informationstjänst, referensavdelningar, f j ärrlån och kopieringstjänst. Maj
Klasson slår fast att studerande, i utbildningsintensiva åldrar, har ett högre
användande av ett biblioteks resurser än andra grupper(en1igt Statens
Kulturråd, 1995, s. 39) Detta innebar att nya krav ställs på biblioteksdjön,
vad gäller tillgång till läsplatser, aktuell litteratur, nya medier. Iakttagelsen
ligger i linje med undersökningen av studerandes folkbiblioteksanvändning
som Statens Kulturråd utförde 1994(1995,s 12-20).
Den höga arbetslösheten som rått hittill dags på 1990-talet gör att många
människor saknar daglig organiserad sysselsättning vilket kan leda till att
denna grupp i högre grad nyttjar biblioteken. Detta framhålls även i den
undersökning som Danmarks Bibliotekshögskola genomfórde 1992, där det
visade sig att arbetslösa i stor utsträckning besökte och använde sig av
biblioteken(Bjgrnshauge, 1994, s. 97). De arbetslösa uppgår till 12,8% i
undersökningen(se s. 29 tidigare i uppsatsen). De ökande besökssiffrorna
kan vara ett led i den lågkonjunktur som präglat Sverige under 1990-talet.
Den höga arbetslösheten och de nya kraven på kunskap och kompetens har
lett till att allt fler människor har satt sig på skolbänken.
Själva miljön kan också vara bidragande vid nyttjandet på plats.
Folkbibliotek av idag är vanligen inbjudande och kravlösa som institution
vilket kan ge positiva effekter for tidsfördriv eller en problemorienterad
användning. Biblioteken fungerar i många fall som lokala kulturinstitutioner
med en allmän kulturverksamhet vid sidan av den traditionella
biblioteksverksamheten(Statens kulturråd, 1993:2a, s. 3). Folkbiblioteken
kan aven erbjuda en fristad dar det är fritt fram att ströva bland hyllorna,
vare sig det gäller att söka litteratur i ett bestämt syfte eller att bara slå
ihjäl tid, vilket få eller ens någon annan offentlig lokal kan erbjuda.
Folkbibliotek på mindre orter ar ibland den enda kulturella
mötesplatsen(Eliasson, 1991, s. 254). En ganska stor mängd människor
vistas flera dagar i veckan, en del to m varje dag, i folkbibliotekens lokaler.
Bibliotek med generöst öppethållande och trivsam miljö kan fungera som ett
offentligt vardagsrum och mötesplats för många människor, t ex
pensionärer, arbetslösa, invandrare, studerande, och andra. Nya medier som
video, kassettböcker och CD-skivor lockar till biblioteksbesök. Förmodligen
resulterar ovanstående även i högre krav på bibliotekariekårens
yrkeskunnande och behjälplighet att besvara användarnas frågor och
önskemål.
Det är i detta sammanhang jag anser att biblioteken har fått en stor roll

att spela. För var finns kunskapen i samhället samlad, tillgänglig för alla och
envar, erbjudande information, nöjesläsning och kultur, studierum och
lasplatser, jo, på landets alla folkbibliotek. Givetvis har gymnasiebibliotek,
universitetsbibliotek, forskningsbibliotek och specialbibliotek en stor roll att
fylla i detta sammanhang. Dock, med tanke på olika utbildningsnivåer, så
kan folkbiblioteken erbjuda sitt bestånd åt skolungdomar och gymnasister,
folkhögskole- och komvuxstuderande, högskole- och universitetsstuderande,
och den stora gruppen av fölvärvsarbetande, arbetslösa, pensionerade med
flera grupper. Det finns ett folkbibliotek i varje kommun, förvisso av
varierande kvalitet, som genom sin relativa närhet kan erbjuda den
intresserade och kunskapstörstande en mångfald av olika medier. Enligt
Vestheim kan folkbiblioteken tillsammans med museer, skolan och andra
kulturella institutioner komplettera varandra i människors
bildningssti-ävanden(1993,s. 100f). Därmed bildar folkbiblioteket en bas for
utbildning, folkbildning och f&kowan.
Slående for folkbiblioteken ar besökarnas sammansättning. Det är man
och kvinnor i alla åldrar, ur olika socialgrupper, barn och ungdomar,
rnanniskor med olika syften med besöket. Det innebar att grupperna ställer
olika krav och har olika förväntningar på folkbiblioteken som i sin tur skall
förse de differentierade gruppernas förväntningar med innehall vilket inte
förefaller alldeles oproblematiskt. Folkbiblioteken anser jag kan ses som en
spegel av samhället i stort där rnanniskor, kunskap, kultw och idéer av olika
härkomst blandas i en kokande gryta dar nya ingredienser laggs till och
gamla byts ut. På det här viset ger folkbiblioteket en bild av det samhälle det
verkar i. Så länge användandet är av ett differentierat slag och består av
grupper ur olika samhällsgrupper förblir verksamheten en sorts process av
tiden. Det är av yttersta vikt att alla människor, oavsett social och
ekonomisk härkomst, ges tillträde till folkbiblioteken, både av demokratiska
och kulturella skal, f& det är just tillgängligheten f& alla medborgare som gör
biblioteken till levande och dynamiska institutioner, en mötesplats for
människor, tankar, kunskap och kultur.

Resultat
Jag ämnar slutligen besvara uppsatsens fkågeställning kort och summariskt
for att peka på de resultat som framkommer i uppsatsen.
Hur använder biblioteksbesökare institutionen folkbibliotek speglat i en
anvandarundersökning på Alingsås huvudbibliotek, genomförd hösten 1994,
jämte h u r tar sig biblioteksanvändningen
uttryck i olika
användargruppereringar, framkomna genom undersökningen?
Svaret på huvufiågan fkamkommer genom svaren på delfrågorna nedan.

&n man skilja på låntagare och biblioteksanvandare?
Urskiljningen ar möjlig att göra med reservationen att skillnaden inte ar
renodlad. En stor andel användare säger sig inte låna medier vid varje
biblioteksbesök. Läsning av olika medier på plats förekommer bland
användargrupperna. Biblioteket får innebörden kunskapskälla och
referensbank, vilket marks tydligast hos de studerande, men aven hos
arbetslösa och yrkesarbetande. Samma individ är oftast både låntagare och
biblioteksanv&dare.
Vad lånas hem och vad används på plats i biblioteket?
Förenklat kan man säga att biblioteksbesökarna som kommit till tals i min
studie laser det på plats som de inte lånar med sig hem. Skön- och
facklitteratur lånas hem i hög utsträckning, barnlitteratur och tidskrifter i
lägre utsträckning. Video, kassettböcker och språkkurser lånas i tämligen
liten utsträckning. Användande av uppslagsverk toppar på-plats
användandet. Därefter kommer läsa tidskrifter, läsa dagstidningar och läsa
facklitteratur, ungefär i lika hög utsträckning. Det läses även litteratur som
ej ingår i bibliotekets bestånd i bibliotekets lokaler. Undersökningsdeltagarna
laser aven skön- och barnlitteratur på plats i viss utsträckning.
Skiljer sig olika grupper åt i användandet och hur tar det sig uttryck?
De största skillnaderna i biblioteksanvändningen är ålders- och
sysselsättningsberoende. På-plats-användande ar utbrett bland
studerandegrupperna och avtar med ålderns stigande for att övergå i hög
hernlånefrekvens hos de äldre yrkesarbetande och pensionärerna. Biblioteket
används som studieplats och för problemlösning av de studerande, av de
yrkesarbetande och barnlediga för problemlösning och tidsfördriv och av
pensionärerna for tidsfördriv. Gruppen arbetslösa besöker biblioteket tätast,
följt av grupperna studerande 13-19 år, pensionärer, studerande 20-44 år,
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yrkesarbetande 20-44 år, yrkesarbetande 45-64 år och sist gruppen
barnlediga. I studien är det också möjligt att urskilja användare av det
traditionella slaget, den nöjeslasande romanslukaren, och av det mer
rationella slaget, som använder biblioteket i egenskap av kunskapskälla.
Vilka ar bibliotekets roller gentemot användarna?
Rollen som studiebibliotek är på framskjuten plats. Det framkommer genom
det stora antalet studenter som nyttjar bibliotekets bestånd, ofta på plats,
och lokaler som studiemiljö. Den bredaste rollen mot användarna ar som
lånebibliotek, vilket i princip alla undersökningsdeltagare någon gång nytS'ar
biblioteket som. Vidare finns rollen som vardagsrum vilket marks i
användningen for tidsfördriv b la av pensionärer och arbetslösa.

Framtida forskning.
Ytterligare studier av hur folkbiblioteken används synes intressant med
utgångspunkt i den tämligen omfattande användningen på plats som
förefaller vara vanlig idag. Bör biblioteken i så fall anpassa mediebeståndet
därefter och göra lokalerna mer ändamålsenliga for detta användande?
Vidare synes det vara på sin plats att studera hur folkbiblioteken möter den
stora gruppen studerande och vilka följder detta får för övriga
anvandargrupper. Undersökningar
som t a r f a s t a på
biblioteksverksamhetens mångsidighet som idag många gånger inte syns i
det statistiska materialet ar betydelsefula for folkbiblioteksutvecklingen.
Det är inte minst intressant vid målformulering och verksamhetsinriktning
att biblioteksanvandningen i de olika användargrupperna till sin karaktär är
känd och dokumenterad.

8. SAMMANFATTNING.

Uppsatsen ar ett forsök att saga något om hur institutionen folkbibliotek
används i olika användargrupper. Studien tar sin bakgrund i den sjunkande
medieutlåningen under 1980-talet och de stigande besökarsklTrorna under
samma period och under första hälften av 1990-talet. Om inte
biblioteksbesökarna l å n s medier, hur använder de då biblioteket?
Kapitel 1 tar upp bakgrund, frågeställning, material och metod.
Frågeställningen består av en huvudfråga, hur använder biblioteksbesökare
institutionen folkbibliotek speglat i en anvandarundersökning på Alingsås
huvudbibliotek, genomförd hösten 1994, jämte hur biblioteksanvandningen
tar sig uttryck i olika anvandargrupperingar, framkomna genom
undersökningen?, och fyra delfrågor, kan man skilja på låntagare och
biblioteksanvandare?, vad lånas hem och vad används på plats i biblioteket?,
skiljer sig olika grupper åt i användandet och hur tar det sig uttryck?, vilka ar
bibliotekets roller gentemot användarna?
Det empiriska materialet a r insamlat genom en kvantitativ
intervjuundersökningpå huvudbiblioteket i Alingsås. 195 individer besvarade
frågorna. Urvalet av undersökningsdeltagare var subjektivt utifrån mitt
omdöme, vilket innebar att en viss snedfördelning kan förekomma, vilket
innebar att resultatet inte ar generalliserbai-t. Dock bör tendenser gå att
utläsa ur studien, eftersom jag &r välbekant med den aktuella
biblioteksmiljön. För att spegla folkbiblioteksanvandningen från 1983, da
utlåningen var som stbrst, och fiamåt, har jag använt statistiskt material
främst från Statistiska Centralbyrån(SCB) och rapporter utgivna av
Statens Kulturråd. För att spegla olika gruppers användning av bibliotek
hänvisar jag främst till Geir Vetsheims bok "Folkebibliotek i forvandling",
1992, men aven till T.D. Webb som också har gjort en kategoribildning for att
definiera anvandargrupper på bibliotek. Bibliotekets roller diskuteras i
samband med artiklar av Inger Eide-Jensen och Göran Widebäck. För att
j amföra mitt undersökningsmaterial har jag tagit hjälp av tidigare
undersökningar inom samma områden. Undersökningarna ar främst
svenska men aven två danska studier med intressanta resultat tas upp
samt en studie från Australien. Dessa bidrager till diskussionen av mina
resultat.
Kapitel 2 bygger en ram runt uppsatsen genom att gå igenom svenskt
folkbiblioteksvasen i siffror. Lånens sammansättning, inköp av medier,
minskad utlåning, folkbibliotekens kostnader samt annan verksamhet

diskuteras. Vidare läggs en allmän grund för människors
folkbiblioteksutnyttjande såsom den ter sig i det statistiska materialet(SCB,
Statens Kulturråd).
Kapitel 3 redovisar ett antal anvandarundersökningar som är intressanta
utifrån studiens frågeställning, främst vad gäller utnyttjande förutom
hemlån. Undersökningarna ger vid handen att biblioteken används i tämligen
hög utsträckning på plats, vilket bekräftas av rapporten "Läsning på
bibliotekV(StatensKulturråd, 1993).Vidare diskuteras folkbibliotekets roller
gentemot sina användare utifrån Eide-Jensen(l992) och Widebäcks(l992)
resonemang. Exempel på roller är studiebiblioteket, informationscentral och
serviceproduktion. Vestheim(l992) delar in biblioteksanvändarna i tre olika
kategorier med en kommunikationsmodell som grund. Syftet är att se vad
som skiljer mottagarna åt i biblioteksanvändandet. De tre kategorierna ar
allmänheten, läsaren l lånaren och brukaren varav de två sistnämnda är
intressanta for min studie.
Kapitel 4 ger en beskrivning av bibliotekssystemet i Alingsås och en
miljöbeskrivning av kommunens huvudbibliotek. Undersökningens
tillvägagångssätt jämte urval presenteras också.
Kapitel 5 går igenom undersökningens resultat i allmäna termer. Diagram
med förklarande texter utgör presentationsformen. Den största
besökargruppen består av åldersgruppen 20-44 år, följd av grupperna 13-19
år, 45-64 år och 65 år och däröver. Undersökningsdeltagarna indelades efter
sysselsättningskategorier där studerande utgjorde största gruppen följd av
grupperna yrkesarbetande, arbetslösa, pensionärer och barnlediga. 43% av
deltagarna hade besökt biblioteket en gång i veckan de senaste året, 90%
hade besökt biblioteket en gång i månaden det senaste året. 35% av
deltagarna angav att de brukade låna medier vid varje biblioteksbesök. de
vanligaste sysselsättningarna på biblioteket ar att studera och låna
facklitteratur och skönlitteratur. Generellt for studien kan man säga att de
medier som inte lånas hem läses på plats i biblioteket av användarna.
Kapitel 6 går igenom användarvanor efter faktorerna
sysselsättningskategorier, kön och ålder. Jämförelser mellan grupperna görs
med besöksfrekvens, lånetäthet och de tio vanligaste aktiviteterna inom
respektive grupp som grund. Grupperna som berörs ar arbetslösa,
studerande, yrkesarbetande, pensionärer och barnlediga.
Kapitel 7 består av diskussion av det insamlade materialet och en
summering av studiens resultat. Efter en jämförelse av

undersökningsdeltagarnas lånefaktor med deras lasefaktor av medier på
plats i biblioteket framgår, i grova drag, att de medier som inte lånas
används på plats med vissa reservationer, t ex telefonkatalogerna och
musikavlyssning vilka har en mycket låg användningsgrad. Således finns ett
dolt medieutnyttjande på huvudbiblioteket i Alingsås.
Sju användargrupper utkristalliseras ur min undersökning: arbetslösa,
studerande 13-19 å r , studerande 20-44 år, yrkesarbetande 20-44 å r ,
yrkesarbetande 45- 64 år, pensionärer och barnlediga. Skillnaderna mellan
grupperna är främst beroende av sysselsättning och ålder. Ytterligheterna
återfinns mellan studerande 13-19 år ochpensionärer dar den forst nämnda
gruppen utnyttjar biblioteket som studielokal och använder mediebeståndet i
hög grad på plats emedan den senare gruppen främst använder biblioteket
f& tidsfordriv och hemlån av olika medier.
Vidare görs ett försök att applicera Vestheims kategoribildning på de sju
användargrupperna. Till kategorin läsare l lånare for jag grupperna
Yrkesarbetande 45-64 år, barnlediga och pensionärer. Till kategorin brukare
for jag grupperna studerande 13-19 år och studerande 20-44 år. Jag infor
också två nya kategorier,
l ä s a r e / l å n a r e ( b r u k a r e ) och
bru kare(1asare l Zånare). Till den förstnämnda kategorin for jag gruppen
yrkesarbetande 20-44 år och till den senare arbetslösa. Brukarna ses som en
krävande grupp med ett instrumentellt förhållande till folkbiblioteken.
Förhållningssättet kan leda till prioriteringsproblem på biblioteken.
Bibliotekets roller diskuteras med utgångspunkt i Eide-Jensen och
Widebäcks texter. Roller som uppmärksammas ar studiebiblioteket,
lånebiblioteket, serviceproducerande institution, samhällets vardagsrum och
rollen som informations- och kunskapsbank. Studiebiblioteket synes vara en
av de större rollerna.
Uppsatsen fastslår att många biblioteksbesökare kommer till biblioteket i
andra syften än att låna medier. Skalen kan vara att folkbiblioteken idag
erbjuder fler tjänster an tidigare. Användandet på plats kommer sannolikt
att öka i framtiden vilket innebär att folkbibliotekens roll som kunskapsbank
ges en utökad betydelse. Detta gäller inte minst studerandegrupperna.
Vidare skymtar en risk att välutbildade, kravställande grupper tar mer av
bibliotekens resurser i anspråk, vilket kan leda till prioriteringsproblem for
biblioteken. Enligt gällande kulturpolitik har folkbiblioteken ett stort ansvar
for folkbildning och att ta tillvara allmänhetens intressen. Kapitel sju
avslutas med en resultatsummering och förslag till framtida forskning.
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Vad brukar du göra på biblioteket?
1.A. ålder

B. kön

KOM

u

Bilaga 2,

C. svsselsattning
arbetslös
studerande
IuI
yrkesarbetande
pensionär
barnledig

n

n
n

2.Hur ofta besöker du biblioteket?
2 ggdvecka eller mer
lgånglvecka
varannan vecka
l gånglmhad
2-3 gglår
mera sällan

n
n

3. Lånar du böcker etc. vid varie biblioteksbesök?
Ja
Nej
4. L h a r du fdr eget biuk

?

eller för andras bruk

5. Vad brukar du göra D& biblioteket?
lånar du skönlitteratur
lånar du facklitteratur
lånar du bainböcke

Nej Någon gång, max var 3:e besök

Ja
1

1

I

I

I

I

I

I

laser du skönlitterat
läser du facklittera
laser du bmböcke

laser du egen litteratur
lyssnar du på musikinspelningar
släktforskar du
använder du kopieringsservice

Ja Nei Någon g b g , max
använder du CD-rom utrustningen
använder du datorkatalogen
anviinder du uppslagsverk
använder du telefonkatalogerna
* har du tagit del av EU-informationen
*använder du faxen
reseiverar du litteratur
ser du på utställningar
går du på arrangemang
fi.ågar du bibliotekarierna om hjälp
träffar du vänner på biblioteket
använder du biblioteket som
0 m ä n d e r du biblioteket for problemlösning
använder du biblioteket for tidsföi.driv
6. Gör du något annat på biblioteket, i så fall, vad?

7. Använder du biblioteket
som privat person

f& jobbet

för studier

8. ÄY du nöid med den service som biblioteket erbjuder?

n j a
0n.j
Om nej, vad saknar du?

9. Hur länge b r u k dina biblioteksbesök vara?
ca 10-20 min
ca 30-45 min
10. Är dina biblioteksbesök spontana

över 1tim

eller danerade

11.Vad har du e;iort/skall du d r a r>åbiblioteket idag?

12. Har du några idéer for att göra biblioteket bättre?

n?

3:e besök

Bilaga 3.
1g./mån. - en gång i månaden
1g./v. - en gång i veckan
2 ggr. v./ el. oftare - två gånger i veckan eller oftare
2-3 ggr./år - två till tre gånger per år
arrang. - arrangemang
barn. - bai-nlitteratw
b a d i t t . - barnlitteratur
dagsticin. - dagstidningar
datorkat. - datorkatalogen
fack. - facklitteratur
facklitt. - facklitteratur
frågar bibl. - frågar bibliotekarien
kassettb. - kassettböcker
litt. - litteratur
max/3:e tillf. - max vm tredje tillfälle
min. - minuter
musiklyssn. - musiklyssning
p. - person eller personer
problemlösn. - problemlösning
s. - sida
skön. - skönlitteratur
skönlitt. - skönlitteratur
slaktforskn. - släktforskning
telekat. - telefonkataloger
tidsh. - tidshifter
tim. - timmar
varannan v. - varannan vecka
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