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The aim of this paper is to investigate who the visitors are at a children's department at a 
main library in a larger municipality, and for what purpose they use it. We discuss: Is there 
a difference between various user groups, and if so, how do they differ'? Which library roles 
does the children's department have? Does the children's department serve as a local library 
for those who live in the immediate surroundings or as a main library for the whole municipality? 

The paper is based on a user survey performed in the spring of 1996 at the City Library of 
Gothenburg. 417 visitors and five staff members were interviewed. 

The children's department is used by various groups of people, from young children to senior 
citizens. The library roles are, among other things, an independent learning center and for
mal education support center. The children's department functions both as a local library and 
a main library. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Vi har bacta varit specie lit intresserade av barnbiblioteksverksamhet anda sedan vi borjade 1 

pa Bibliotekshogskolan hasten 1994. Darfor kandes det naturligt fOr oss att skriva var 

magisteruppsats inom detta omrade. Nar vi gick igenom parmen med forslag till 

magisteramnen, fann vi ett fOrslag fran Goteborgs stadsbibliotek. Vi kontaktade chef en i 

for stadsbiblioteket och diskuterade amnesforslaget mer ingaende. Man ville fran 

bibliotekets sida ha en anvandarundersokning gjord pa barn- och ungdomsavdelningen. 

Man ville fa reda pa vilka det ar som anvander barn- och ungdomsavdelningen. Orsaken 

till att man ville ha en undersokning genomford var att man ville ha fakta, "svart pa vitt", 

om besokarna. Intemt pagar det da och da en diskussion om behovet av en barnavdelning 

vid stadsbiblioteket. I Barnbiblioteket- en resurs (1977), utgiven av Bibliotekstjanst (Btj), 

namns fragan huruvida ett huvudbibliotek i en storre kommun behover en stor 

barnavdelning eftersom sa fA barn antas bo i de centrala omractena kring huvudbiblioteket 

(Ullander 1977 s.25). Detta argument har man aven lyft fram i diskussionen pa 

stadsbiblioteket i Goteborg. 

Vi kande att detta var ett intressant och viktigt amne da bam- och ungdomsavdelningen 

enligt var uppfattning har en given plats i folkbiblioteket. 

Begreppsdefinitioner 

Manniskor tillskriver ord olika betydelser. Har ger vi nagra definitioner av nagra begrepp i 

som vi kommer att anvanda oss av i var undersokning. Med termen an van dare avser vi. 

alla som besoker biblioteket, oavsett om de bara soker skydd for regnet eller koper ett 

vykort. Begreppet besokare anvander vi synonymt med anvandare. Ordet lantagare anser 

vi vara en alltfor snav beskrivning av biblioteksanvandaren eftersom alla an van dare inte 1 

lanar nagot. 

Nar vi talar om huvudbiblioteket och Namnden for stadsbiblioteket avser vii bada fallen; 

Goteborgs stadsbibliotek. 

Da vi skriver om barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek menar vi barn- och: 

ungdomsavdelningen eftersom de ar belagna i samma lokal. 

Vi gar en skillnad mellan Centrum och centrum. Den forra ar beteckningen pa 

stadsdelsnamnd nummer 7 i Goteborg och den senare innefattar vad vi anservara de tre 

mest centrala stadsdelsnamndema i Goteborg, dvs Orgryte, Centrum och LinmSstaden. 
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2. Syfte och problemstallning 

Syftet med var uppsats ar att ta recta pa vilka som anvander bamavdelningen pa ett 

huvudbibliotek i en stOrre kommun och i vilket syfte man anvander den, exemplifierat 

genom en anvandarundersokning pa bam- och ungdomsavdelningen vid Goteborgs 

stadsbibliotek. 

Oelfragor som vi kommer att diskutera ar: 

• Skiljer sig, utifran sysselsattningskategorier, besokama pa bamavdelningens vid 

Goteborgs stadsbibliotek fran varandra och i sa fall hur? 

• Vilka biblioteksroller har bamavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek gentemot 

besokama? 

+ Fungerar bamavdelningen som ett lokalt bibliotek for de som bor i de centrala delama 

eller som ett huvudbibliotek fOr hela Goteborg? 

Vi kommer aven att diskutera.olika anvandarroller som bamavdelningens besokare kan 

inneha samt behovet av en bamavdelning vid huvudbiblioteket i en stOrre kommun. 

Anvandaru:ndersokningen amnar att kartlagga anvandarna pa barn- och 

ungdomsavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek under perioden 11-17 mars 1996 

genom kvantitativa intervjuer med kvalitativa inslag. Vi har velat fa svar pa fragan vilka 

som anvander sig av bam- och ungdomsavdelningen, hur anvandama ser ut, dvs hur 

gamla de ar, var de bor, deras sysselsattning och vad de gjort pa bamavdelningen. Vi har 

haft nagra oppna fragor som gallde bl.a. varfOr de hade valt att besoka just 

huvudbibliotekets bamavdelning. 

Vi har aven genomfort fern kvalitativa intervjuer med personal med anknytning till 

stadsbibliotekets bam- och ungdomsavdelning. Fragoma till personalen har i huvudsak 

handlat om deras uppfattning om anvandama pa bam- och ungdomsavdelningen men vi 

har aven fatt bakgrundsinformat!on om bamavdelningens verksamhet. I viss man 

kommer vi att jamfOra personalens uppfattning om anvandama med uppgiftema om 

an.vandama vi fatt fran de kvantitativa intervjuema. Tyngdpunkten i var uppsats ligger 

dock vid resultaten fran intervjuema med anvandama. 

Huvudfragoma i vara intervjuer med anvandama ar: 
• Vilka ar anvandama pa bamavdelningen? 

• V arfor anvander de sig av bamavdelningen? 

• Hur har de anvant bamavdelningen? 
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• Vad tycker anvandarna om barnavdelningen? 

Huvudfdigorna i var-a intervjuer med personal med ank:nytrling till barnavdelningen: 
• Deras uppfattning om vilka anvandarna pa bamavdelningen ar. 
• Deras uppf(!ttning om varfor anvandarna besoker barnavdelningen. 

• Deras uppfattning om hur besokarna anvander barnavdelningen. 

• Deras uppfattning om behovet av en barnavdelning vid Goteborgs stadsbibliotek. 
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3. Metod 

Utifran vart syfte och problemstallning valde vi att anvanda oss av ett kvantitativt 

tillvagagfmgssatt med kvalitativa inslag. Som Holme och Solvang skriver i 

Forskningsmetodik : Om kvalitativa och kvantitativa metoder kan man med fordel 

kombinera kvantitativa och kvalitativa element i samma undersokning (Holme 1991 

s.85). De papekar att de fiesta forskningsprojekt kombinerar olika delar fran de 

kvantitativa och kvalitativa metodema (ibid. s.87). Traditionellt har den kvalitativa 

aspekten fatten klart underordnad karaktar i sadana kombinationer (ibid. s.94). I var 

undersokning har de kvalitativa intervjuema med personalen tatt en underordnad 

karaktar. Tyngdpunkten ligger vid de kvantitativa intervjuema med besokama. 

Fran borjan hade vi tankt oss att dela ut en enkat till anvandama pa bamavdelningen. Vi 

konstruerade en enkat som vi ansag skulle kunna besvaras av bam sa val som av vuxna. 

Enkaten skulle besta av ett blad med tio fragor. Vi hade tankt att dela ut ungefar 700 

enkater som skulle ges till var femte person som kom in pa bamavdelningen och vi skulle 

sta vid var sin ingang till bamavdelningen (se bilaga 1). Vi skulle dela ut enkaten under 

en vecka pa bestamda tider enligt ett i fOrhand uppgjort schema. 

Men vi stOtte pa en del problem. Det stOrsta problemet var att vi bara var tva personer 

som skulle dela ut enkaten. Bamavdelningen har i princip fyra ingangar och det skulle bli 

svart fOr oss att rakna besokama och bevaka alia ingangama. Vi skulle aven fa for lite tid 

att hjalpa besokama att fylla i enkaten, i synnerhet de yngre bamen. Annu en svanghet 

var att kunna satta en nedre hldersgrans fOr bamen nar de var kapabla att besvara 

enkatfragoma. Det sista problemet var hur vi skulle formulera enkatfragoma utan att de 

blev for svara for bamen eller fOr bamsliga fOr de vuxna. Tyvarr har vi inte funnit nagra 

enkatundersokningar med bam som malgrupp som kunnat vara till hjalp for oss. Efter 

noggranna overvaganden och i samract med var handledare bestamde vi oss fOr ett nagot 

annorlunda tillvagagangssatt. 

Intervjuer med anvandarna 

Vi beslOt oss fOr att utfora kvantitativa intervjuer med besokama. Intervjumanualen ser ut 

som en enkat. Enligt Patels Forskningsmetodikens grunder (1994) har var intervju en 

hog grad av standardisering da vi har stallt likalydande fragor i samma ordning till varje 

intervjuperson. Intervjumanualens strukturering ar ocksa forhallandevis hog da 

majoriteten av fragoma har fasta svarsaltemativ (Patel1994 s.61). Nagra av fragoma har 

oppna svarsaltemativ. Var intervjumanual inleds med neutrala fragor som ger oss 

bakgrundsvariabler som vi behover information om. Den avslutas ocksa med en neutral 
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fn1ga dar den intervjuade tar ge kommentarer. Mellan dessa neutrala fn1gor kommer de: 

egentliga fn1goma som ror det preciserade problemet (ibid. s.64). Sammanlagt bestar var 1 

intervjumanual av 14 fn1gor (bilaga 2). 

Vi bestii.mde oss for att tacka var sin sida av bamavdelningen och istallet for att sta vid 
1 

ingangama skulle vi ga runt i lokalen. Vi skulle narma oss besokama nar de hade varit pa 
1 

bamavdelningen ett tag. Problemet med att rakna var femte besokare forsvann da vi : 

beslot oss for att ga fram till alia som var pa bamavdelningen. "Alia" i var undersokning 1 

innebar personer fran sex ar och uppat som givit sitt samtycke till att bli intervjuade 

anonymt. Nar det ga.Ilde fOrskolegrupper eller skolklasser, intervjuade vi endast den 

vuxna som var med. Detsamma ga.Ilde grupper/familjer med fler an tva bam. Vissa 

perioder kom det valdigt manga besokare sa vi hann inte att fraga alia personer innan de 

Himnade bamavdelningen. Bortfallet, dvs de som inte ville bli intervjuade av en eller 

annan anledning, blev under hela veckan 62 personer, cirka 13 %. Vid intervjuema med 

de yngre bamen anvande vi ibland ett nagot fOrenklat sprak och i vissa fall bedomde vi att 

en del fragor var fOr svara for dem att besvara. Ista.Ilet for att sta.Ila fragoma 13 och 14, 

slog vi ihop dessa till en: "Vad tycker du om bamavdelningen?" 

Vi valde att vara pa bamavdelningen under vecka 11, mandag-sondag (11-17 mars), 

eftersom det var en "normal" vecka enligt personalen. Det var inte fOr tidigt och inte fOr 

sent pa terminen och inga lov agde rum. Vi ville tii.cka in bibliotekets alia oppettider under 

veckan. Vi bestamde oss for att gora 60 intervjuer per dag dvs 420 stycken intervjuer 

genomfOrdes under ovanstaende period. Fran borjan hade vi tankt att vara pa 

bamavdelningen under 4,5 timmar per dag. I realiteten blev det farre timmar eftersom det 

kom fler besokare an vad vi hade vantat oss. GenomfOrandet av de 60 intervjuema per 

dag tog kortare tid an vi hade beraknat. 

A v de 420 intervjuema som gjordes under undersokningsveckan, fann vi tre stycken vara, 

icke bearbetningsbara och saledes har vi bearbetat 417 stycken. Vid bearbetningen av 

resultaten fran intervjuema med besokama har vi arbetat med datorprogrammet Excel 5.0 

fOr Macintosh. 

Mandagen den 4:e mars utforde vi en pilotstudie pa bamavdelningen. Vi intervjuade 40 

stycken besokare under 2,5 timmar. Bade var metod och intervjumanual fungerade riktigt 

bra men vi fick gora nagra mindre andringar av nagra av fragomas formulering. 

Intervjuer med personalen 

De fern personerna ur personalen, dvs fyra barnbibliotekarier och en 

bambibliotekskonsulent, valdes ut p.g.a. deras anknytning till bamavdelningen. Vi tog 
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kontakt med dem och bestamde tid fOr intervju. Intervjuema genomfordes ensk:ilt med en 

i taget. Alia intervjuer utom en agde rum under samma dag pa biblioteket. Efter forsakran 

om konfidentialitet spelades fyra av intervjuema in pa bandspelare. En av intervjuema 

nedtecknades fOr hand. Varje intervju varade mellan 30-50 minuter. Vi stallde 

intervjufragoma enligt en fragemanual (se bilaga 3). Vi fOljde inte alltid frageordningen 

da det ibland fall sig naturligt att franga den. Enligt Patel (1994) befinner sig var intervju 

pa en mellanniva av standardisering och har en lag grad av strukturering (s.62). 
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4. Tidigare forskning 

Vi har valt ut svenska och utHindska anvandarundersokningar och studier pa folkbibliotek: 

fran 1970-90-talen som har kants intressanta eller relevanta fOr var uppsats. De beror hela 
1 

biblioteksverksamheten pa de undersokta, biblioteken, och namner tyvarr inte sarskilt 

mycket om barnavdelningen. Vi tar upp en norsk anvandarundersokning, fern svenska, : 

varav fyra utforda vid Goteborgs stadsbibliotek samt en amerik:ansk anvandarstudie och 1 

debattbok. Vi tar ocksa upp en rapport fran Kulturradet om studerandes: 

folkbiblioteksanvandning. Vi gar aven igenom en amerikansk handbok i planering,' 

matning och utvardering av folkbibliotek och tva svenska uppsatser om bibliotekets roller 

och verksamhetsomraden. Vidare gar vi igenom biblioteksanvandarens roller enligt Geir 1 

Vestheim och slutligen tar vi upp en dansk rapport samt tva svenska uppsatser som 

diskuterar det lokala folkbiblioteket. 

L ittera tursokningar 

Vi har sokt i Libris, Balder, LISA, ERIC, Artikelsok, Nordiskt BDI-Index, Library 1 

Literature och Gotlib. Vi har aven "browsat" i hyllorna pa biblioteket vid hogskolan i • 

Boras och pa nagra folkbibliotek i Goteborg. Aven delar av kurslitteratur pa BHS har vi 

funnit intressant och anvandbar. Var handledare har gett oss flera vardefulla litteraturtips. 

Nagra personer ur personalen vid stadsbiblioteket i Goteborg har gett oss litteraturtips • 
•• I 

och opublicerat material. Aven genom att lasa referenser och litteraturforteckningar har vi 1 

funnit material. 

Svenska anvandarundersokningar 

En anvandarstudie fran Malmo summeras av Birgit Lindstrom i Biblioteksbladet (1994)., 

Pa Malmo stadsbibliotek gjordes 1994 en anvandarundersokning darfor att man ville fa 1 

en bild av hur besokarna anvande sig av biblioteket. Besokarnas vag genom biblioteket: 

kartlades sa noga som mojligt. Det visade sig att de avdelningar som hade flest antal 

besokare var Bokhallen, Tidningsrummet och Studierummet (15% av besokarna). 

Darefter kom Teknik!Ekonomi, Referens/Samhalle, Konst/Musik , Lanedisken och 1 

Tidskriftsalen. Minsta antalet besokare hade Skonlitteratur (5%) och Barn!Ungdom (4%).: 

Anledningen till att barn- och ungdomsavdelningen hade sa lagt besoksantal vid 

undersokningstillfallena sade personalen pa avdelningen berodde pa 

undersokningstillfallets tidpunkt pa aret. Tidpunkten var strax fore skolavslutningen 1 

vilket innebar lagsasong och dessutom var vadret relativt fint. Overhuvudtaget saknades' 

manga studerande, framst pa gymnasie- och komvuxniva i undersokningen (Lindstrom' 
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1994 s.279). Enligt Lindstrom lli." det kant inorn biblioteksvlli."lden att besokarantalet lli." 

hogst i borjan av veckan for att sedan avta i slutet. Denna tes bekraftades i Malmo. En 

korrelation rnellan vaderlek och antal besokare noterades ocksa (ibid. s.280). Ett antal 

besokare intervjuades ocksa. Pa fragan vad man hade gjort pa biblioteket svarade 

rnajoriteten (59%) att de letat sji:Uva efter material. Andra vanliga svar var att man lanat i 

Lanedisk, sokt i datorn, suttit och last/studerat, fragat i Inforrnationsdisk, Ianat i 

Bokornaten, last tidningar och tidskrifter. Undersokningen visar saledes att besokama 

vanligtvis gar flera saker under sitt biblioteksbesok. Man besoker inte heller enbart en 

avdelning, utan flera (ibid. s.281). 

· Publiken vid Goteborgs stadsbibliotek 22-28 oktober 1973, undersokt och analyserad 

utifran vad den sjiilv meddelat pa 2834 frageformuliir, delrapport 1 lli." ett specialarbete i 

bibliotekskunskap vid Bibliotekshogskolan i Boras forfattad av Bernhard Nystrom. 

Nystrom genornforde en anvandarundersokning under perioden ovan. Undersokningens 

syfte var att kartlagga besokama vid Goteborgs stadsbibliotek. Man ville fran bibliotekets 

sida fa recta pa vilka sorn besokte biblioteket och vad dessa besokare gjorde dar. I 

Delrapport 1 redovisas endast vilka besokarna var, resten av vad sorn korn frarn i 

undersokningen har inte publicerats. En enkat pa fyra sidor delades ut till var tionde 

biblioteksbesokare fran fern ar och uppat (Nystrom 1973 s.6). Man ville tacka in 

bibliotekets hela oppettider, 88 tirnrnar, men pga ett anonyrnt bornbhot blev det "endast" 

85 tirnrnar och 25 minuter. Den aktuella veckan valdes ut da den var en vanlig vecka utan 

nagra stOrre helger eller ishockeyrnatcher pa TV. 3 010 personer rnottog ett 

frageforrnular. Man fick tillbaka 2 834 enkater sorn var bearbetningsbara, dvs en 

svarsprocent pa 94,2% (ibid. s.7). Rapporten ornfattar aspektema; Alder, Kon, 

(Ursprungs-)nationalitet, Bam i fOrskoleaidern och Utbildning. Dessa aspekter relateras 

sedan till varandra t.ex. Alder-Kon eller Utbildning-Nationalitet. Nystrom har 14 

a.Iderskategorier i intervaller pa fern ar. I en sarnrnanslagning blir resultatet sorn fOljer; 7% 

var i a.Idrarna 5-15 ar, 21,4% var i aldrama 16-20 ar, 57,2% var i aldrama 21-45 ar, 
8,8% var i aldrarna 46-65 ar, 5,4% var 66 ar eller aldre (ibid. s.13). Av besokarna var 

61% man och 39% var kvinnor (ibid. s.14). Cirka 12% av besokama hade barn i 

forskolealder (ibid. s.16). Nar besokarna angav sysse1sattning, sade 42% sig vara 

studerande, vilket var tio ganger fler an nasta grupp, de 111 pensionlli."ema (ibid. s.17). 

Nystrom konstaterar att det lli." vi:Uutbildade unga man sorn besoker stadsbiblioteket (ibid. 

s. 29). 

Sarnrna ar, 1973, genornfordes aven en annan undersokning vid Goteborgs 

stadsbibliotek, vilken kallas Publikundersokning vid Goteborgs museer, teatrar och 

bibliotek (1974:5). Undersokningen genornfOrdes av Goteborgs stadskontor och 
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omfattade alla museer, teatrar (inklusive Konserthuset), stadsbiblioteket och Kortedala 

regionbibliotek i Goteborgs kommun. Fnlgoma glillde endast besokamas kommun- eller 

stadsdelstillhorighet. Man ville se i vilken utstrackning som kranskommunema och de 

narliggande landstingen utnyttjade kulturinstitutionema i Goteborgs kommun 

(Publikundersokning vid Goteborgs museer, teatrar och bibliotek 1974 s.l). Vi kom~er 

har endast redovisa resultaten fran biblioteken. 51 745 personer deltog i undersokningen 

vid stadsbiblioteket och 1 542 personer deltog i undersokningen vid Kortedala 

regionbibliotek (ibid. s.5). Undersokningen pagick under tva perioder, en pa sommaren 

och en pa hasten. Under de tva periodema var det 72% respektive 77% av de tillfragade 

vid stadsbiblioteket som sade sig vara fran Goteborgs kommun. Under samma perioder 

var det 81% respektive 89% av de tillfragade som var fran Storgoteborg. Drygt 4% av de .. 

tillfragade var fran ovriga landet. Om man jamfOr biblioteken med museema och 

teatrama, noterades en storre avstandskanslighet nar det glillde biblioteken. Detta ansag 

man bero pa att biblioteksfunktionen var utbyggd i flertalet vastsvenska kommuner 

medan teatrar och museer endast fanns i Goteborg (ibid. s.l2). Goteborg delades upp i 

sex bostadsomraden efter socialdistrikt. Nastan hlilften av besokama vid stadsbiblioteket 

som var fran Goteborg uppgav att de var bosatta i cityomradet, dvs den centrala staden, 

de sodra stadsdelama samt Majoma/Kungsladugard. Aven de astra stadsdelama.samt 

Hogsbo/Jambrott hade relativt hoga siffror. Det enda bostadsomrade ingen besokare sade 

sig vara fran var Styrso (ibid. bilaga 4). Nar det gallde Kortedala regionbibliotek var hela 

98% av de tillfragade fran Goteborg, varav 84% fran stadsdelen Kortedala. 12% var fran 

angransade stadsdelar. Stadskontoret menar i denna rapport att detta resultatet kan 

overforas pa de ovriga biblioteken i Goteborg, da dessa betjanar nastan enbart 

goteborgare och att besokarna i stor utstrackning kommer fran den stadsdel i vilken 

biblioteket ar beHigen (ibid. s.15). 

Tekniskafakta eller naturvetenskapliga kunskaper? ar namnet pa en skrift fran 1987. 

Bakom titeln gammer sig en lantagarstudie utford av Lena Skoglund vid Goteborgs 

stadsbibliotek. Under perioden september 1985 - mars 1986 intervjuades 83 besokare pa 

avdelning 3. Pa denna avdelning finns litteratur in om bl.a. omradena teknik, 

naturvetenskap, medicin och ekonomi (Skoglund 1987 s.42). Intervjupersonema 

fangades upp vid informationsdisken da de stlillde en fraga som var relevant fOr 

undersokningen, intervjupersonema ar alltsa inte representativa for facksalsbesokaren 

(ibid. s.45). Med intervjuundersokningen ville Skoglund fa reda pa motivet till besoket 

och onskemal och krav pa facksalens service. Studien innehaller tva undersokningar; en 

Iantagarstudie och en analys av avdelning 3:s utlan (ibid. s.6). Av det som framkom ur 

dessa tva diskuteras den grundlaggande fragan: 

Finns en specifik roll for folkbiblioteket att spela inom omradena teknik, naturvetenskap, 
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medicin och ekonomi och httr skall denna roll eller nisch i litteraturforsorjningen 

beskrivas? (ibid. s.20) 

I 1en jamfOrelse mellan svenska och amerikanska lantagarstudier finner Skoglund att 

bilden av den generella biblioteksanvandaren ar nastan identisk. Det ar medelklassen och 

barn och ungdomar som dominerar (ibid. s.39). 

De intervjuade delades in i tva huvudgrupper: studerande och allmanhet. Darefter delades 

dessa tva i:b. i undergrupper. Allmanhet delades in i grupper efter vad de sokte pa 

avdelningen; Hobby, Fixa det sjalv med en bok, Vad ar det i min medicin?, 

Popularvetenskap och For arbetet-yrket. De studerande delades in i; Studenter, 

Gymnasister, Vuxenstuderande och Invandrarstudenter (ibid. s.43). Intervjuema utgick 

fran fyra overgripande fragestallningar om; informationsvagar, bokbestandets bredd eller 

djup, framtiden och avgifter pa biblioteket (ibid. s.44). I undersokningen framkom det 

bl.a. att skolungdom och studerande var den stOrsta lantagargruppen (ibid. s.72). 

Fransett invandrarstuderande var gymnasistema fran tekniska utbildningslinjer flest av de 

sruderande (ibid. s.47). Gymnasistema kom dit for skolarbeten och huvudbiblioteket var 

bade forstai och sista instans (ibid. s.48). For ovriga studenter var huvudbiblioteket 

ibland fOrsta instans i sitt sokande, men sallan det sista. Man sag huvudbiblioteket som 

ett vardefullt komplement till hogskolebiblioteken (ibid. s.65). Vuxen- och 

irlvandrarstuderande sokte litteratur som skulle fungera som "altemativa larare" sa att de 

battre skulle forsta amnet de studerade. For dem var huvudbiblioteket bade fOrsta som 

sista instans (ibid. s.66). Skoglund undersokte aven utlaningen fran avdelningen. Hon 

kommer fram till att bokbestandet inom vissa omraden mer avspeglar bokutgivningen an 

efterfragan (ibid. s.79). I diskussionen sager Skoglund att terminologin ofta ar 

missvisande nar man talar om manniskors motiv till biblioteksbesoket. Istallet for att saga 

"for fritid och forstroelse" foreslar hon "sjalvstyrt larande". Enligt vad hon utlaser av sina 

s~udier sa ar folkbibliotekets speciella roll framst att prioritera baskunskaper fOr en forsta 

orientering i ett amne och praktiska, konkreta handledningar nar man vill omsatta teori i 

handling (ibid. s.89). Eftersom gymnasister och studenter ar den storsta 

anvandargruppen tycker Skoglund att stadsbiblioteket ska klargora sina riktlinjer da 

denna grupps behov av biblioteksservice kommer att oka i framtiden (ibid. s.87). 

Under 1988 genomfOrdes imdersokningar vid Goteborgs stadsbibliotek och Goteborgs 

universitetsbibliotek. Undersokningarna gick under benamningen "BIG-projektet", dvs 

Bliblioteksanvandning i Goteborg och redovisas i tva separata skrifter. Den som 

behandlar universitetsbiblioteket heter Vern? Varfor? Vad?: nagot om anviindningen av 

Goteborgs universitetsbibliotek (Roos 1989) och den som behandlar stadsbiblioteket 

kallas BIG-projektet. Anviindningsundersokning vid Goteborgs stadsbibliotek (1989). 

Avsikten var att genom en enkat fA en bild av anvandningen av serviceutbudet vid 
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universitetsbiblioteket och vid stadsbiblioteket. Man ville aven ta reda pa i vilken : 

omfattning och i vilka syften en person anvander flera olika bibliotek i ett eller flera 

bibliotekssystem (Graner 1989 s.1). Fyra bibliotek deltog i undersokningen vid: 

stadsbiblioteket: huvudbiblioteket, Hisingens regionbibliotek, Lovgardets bibliotek och 
1 

Redbergslids bibliotek (ibid. s.6). Vi kommer har framst att redogora fdr resultatet fran · 

undersokningen vid stadsbiblioteket. Undersokningen inkluderade besokare som 

bedomdes vara over 15 ar (ibid. s.4). i 

Bland besokarna vid huvudbiblioteket var 56% man och 44% kvinnor. Enligt ;Graner ar • 

det vanligt att mannen utgor en majoritet av besokarna vid de stOrre biblioteken. En 
1 

forklaring torde enligt Graner vara att de tjanster som biblioteket erbjuder utOver utlaning 
1 

av backer, mer tilltalar mannen, t.ex. tidnings- och tidskriftsbestiindet (ibid. s.12). Vad • 

galler besokarnas alder framkom det att besokarna vid huvudbiblioteket var pMallande • 

unga jamfort med de vid Hisingens och Redbergslids bibliotek. Mer an halften av 
1 

deltagarna var under 31 ar och farre an 10% var over 65 ar, vilket inte stamde overens 

med iildersfOrdelningen i stadsdelen i vilken huvudbiblioteket ar belagen. Detta kan del vis . 

forklaras med att fler studerande besoker huvudbiblioteket och aven med att 

huvudbiblioteket, i hogre utstrackning an vid andra bibliotek, besoks av andra personer: 

an de .som bor i omradet (ibid. s.13). Ser man till besokarnas geografiska anknytning: 

framkom det att 57% av de tillfnlgade bodde eller arbetade i stadsdel 7, dvs Centrum. 1 

Jamfor man med de tre andra biblioteken var siffran vid dem betydligt hogre, 75-94%. i 

(ibid. s.14). De besokare som var bosatta i andra kommuner utgjorde 17% av de 
1 

tillfragade vid huvudbiblioteket, vilket var fler an de som var bosatta t.ex. i stadsdelarna 1 

Linnestaden och Majoma (ibid. s.l5). Sysselsattningen bland besokarna undersoktes 
1 

ocksa. Resultatet visade att 42% fOrvarvsarbetade, 3% gick pa hogstadiet, 13% gick pa 

gymnasiet, 7% gick pa komvux, 26% gick pa universitetlhogskola och 14% gjorde nagot, 

annat (ibid. s.16). Nar det gallde syftet med de tillfragades besok framkom det att det, 

vanligaste syftet var att lana eller aterlamna nagon form av medier, vilket 60% uppgav.1 

Vanligt var ocksa for att Hisa tidskrifter, besoka tidningsrummet, anvanda lasplatser for • 

studier och soka svar pa en faktauppgift (ibid. s.19). 40% av besokarna angav att de 
1 

brukade besoka huvudbiblioteket minst en gang i manaden, 36% av besokarn8: angav att, 

de btukade besoka biblioteket minSt en gang i veckan, 20% brukade besoka det nag on 1 

eller nagra ganger per ar och 4% brukade komma en gang per ar eller mindre (ibid. s.25).1 

Graner konstaterar att 45% av huvudbibliotekets besokare anvander detta. som enda 

folkbibliotek. De besokare som var bosatta i andra kommuner anvande aven biblioteket i i 

hemkommunen (ibid. s.27). Graner sammanfattar sin undersokning med att saga att 

huvudbibliotekets besokare skiljer sig fran filialemas i och med att ca halften av 

besokarna ar studerande. Huvudbibliotekets besokare har i mindre utstrackning en 

geografisk anknytning till biblioteket an de undersokta filialbiblioteken (ibid. s.40). 
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UtHindska studier 

Else Granheim redogor i Scandinavian Public Library Quarterly (1990) for en omfattande 

norsk brukirundersokning. Undersokningen genomfordes 1988 och resultaten man fick 

fram jamfors med resultat fran en liknande norsk undersokning fran 1978. Personer over 

12 ar deltog i undersokningen 1988. Intressant fOr just var undersokning bor vara vad de 

tillfragade ansag om det geografiska avstandets betydelse fOr deras biblioteksanvandning. 

Det visade sig att 9% av de yngsta och 7% av de aldsta som deltog, ansag att deras lokala 

bibliotek lag for langt borta. Av alla svarande, foredrog hela 65% ett stort, centralt belaget 

bibliotek med langre oppettider och ett stOrre serviceutbud, an ett mindre, lokalt bibliotek. 

Det har kan bekraftas genom att biblioteksanvandningen av de som bodde langre an 10 

km fran folkbiblioteket okade mellan 1978 och 1988 med 229%. Granheim drar 

slutsatsen att det har ger indikationer att iden om det Iilla, lokala biblioteket som ska serva 

alia nu ar passe (Granheim 1990 s.8). Vilka ar det da som kommer till folkbiblioteken? 

Undersokningen visade att man finner de mest frekventa besokarna bland skolelever och 

studenter. 73% av dessa besokte folkbibliotek. Fler kvinnor an man besokte biblioteket. 

Det var en stor skillnad pa anvandandet menan olika grupper. Kvinnor lanade dubbelt sa 

manga barnbocker som man. Vad som kanske var mer overraskande var att kvinnor 

ocksa Ianade mer fackbocker och tekniska backer an man. Kvinnor lanade aven mer 

skonlitteratur medan mann en Histe fler tidningar och tidskrifter. K vinnor fragade i stOrre 

utstrackning bibliotekspersonalen om hjalp. Undersokningen bekraftade ocksa att lOrdag 

och sondag ar dagar da biblioteket har manga besokare. Manga a.r lediga och det a.r ofta 

familjer som gar dit tillsammans (ibid. s. 10). 

1983 utgavs amerikanen Lawrence Whites The public library in the 1980s. The problems 

of choice. Han analyserar folkbibliotekens problem och roll i samhallet utifran en 

ekonomisk teori, han jamfor bibliotek med ett foretag. Han klarlagger flera av 

folkbiblioteksvasendets motstridiga mal och blottlagger dess legitimitetsstravanden. Han 

har undersokt 50 arnerikanska anvandarundersokningar fran 40-talet till 70-talet och 

kommer fram till att folkbiblioteket alltid har varit och ar en institution som framst 

anvands av 'och servar medelklassen, att over halften av folkbiblioteksanvandningen sker 

av barn och studenter i nagot slags utbildningssyfte och att "folkets universitet" ar en tom 

fras eftersom vuxna anvander biblioteket fOr noje (White 1983 s.43) 

White kritiserar folkbiblioteksvarldens vilja att alltid fasta storst avseende vid "inputs" 

dvs kring uppbyggandet och organiserande av bokbestand, istallet fOr att utga fran 

"output", dvs vad folk lanar. Eftersom man koncentrerat sig pa input harman inga mal 

f@r output vilket betyder att man inte kan bedoma effektiviteten. V arfor kan da inte output 

matas? White menar att vid fokusering pa anvandarna sa skulle det visa sig att biblioteket 
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inte ar en vitt anvand institution utan anvands intensivt av en mindre grupp. Detta skulle, 

ifnigasatta bibliotekets roll, status och prestation som en skattebetald institution och aven
1 

bibliotekariernas expertis och kunnande (ibid. s.77). Eftersom man inte haft nagra, 
• ' I 

speciflka mal fOr verksamheten har biblioteken forsokt vara allting fOr folk vilket innebar
1 

att man inte ar riktigt bra pa nagot (ibid. s.9). White ser folkbibliotekens dilem~a i deras, 

behov att legitim era sig som en institution i samhallet som iir till for det allmannas basta. : 

Denna stravan leder till att man formulerar vaga och vida mali vilka man soker innefatta. 

hela samhallets behov. For att legitimera denna roll som en institution av stor nytta fOr: 

hela samhallet harman framst betonat input (ibid. s.72). Eftersom folkbibliotekens 

service till barn och studenter ar det basta argumentet for att legitimera sin samhallsnyttiga 
1 

roll forvanas White av bristen pa intresse for barn- och ungdomsverksamhet (ibid. s.lO)., 

Genom tiderna har barn och studenter varit den starsta anvandargruppen, trots detta har 

alltid intresse och resurser standigt riktats mot vuxna. Av de 50: 

anvandarundersokningarna inkluderade endast tva ungdomar (ibid. s.98). Vad kan da, 

detta bero pa? Forklaringar som White lagger fram iir bl.a. att saker rorande vuxna har
1 

hogre status och att studenter iir jobbiga bibliotekskunder (ibid. s.lOl). Det starkaste; 

argumentet for ett skattebetalt folkbibliotek ar dess verksamhet for bam och studenter 

eftersom det da legitimerar sin roll i utbildningssamhallet (ibid. s.137). For att 

folkbiblioteken skall overleva i ett hardare och konkurrerande klimat far de inte fortsatta 

enligt samma monster. Enligt White maste avgifter for vuxna och fOretag tas ut, med 

speciella arrangemang fOr fattiga, barn och studenter (ibid. s.166). Och man maste 
1 

prioritera barn och studenter i biblioteksverksamheten (ibid. s.l65). 

Kulturradets rapport 

I rapporten Ett bildat folk : de hogskolestuderande och jolkbiblioteken. undersoker, 

Statens kulturract hur olika kategorier studerande, framst hogskolestuderande anvander: 

folkbibliotek. I mars 1994 genomforde Kulturradet en enkatundersokning pa 18 
I 

folkbibliotek, dels pa traditionella universitetsorter, dels pa nya hogskoleorter och dels pa
1 

orter se,rr1 siiknade hogskola. Undersokningen bekraftade att en mycket stor del av 
1 

folkbibliotekl!i1S besokare var studerande av olika slag (Statens kulturract 1995 s.5). 47%, 

var hogsk~lestdderande. Over halften av dessa hade besokt ett folkbibliotek den senaste: 

manaden och lanat kurs- eller studielitteratur. 65,6% hade under samma period suttit och 
1 

studerat pa biblioteket (ibid. s.8). 31,2% var gymnasister och hl:i.lften av dessa, drygt 

51%, kQW for attlana medan en tredjedel kom for att sitta och lasa. De. fiesta av 

gymnasisterna vande sig framst till folkbiblioteken nar de ville ha litteratur till
1 

specialarbeten och l1PPSatser (ibid. s.17). De komvuxstuderande skiljde sig inte mycket
1 

fran. gymnasisterna. Utredarna konstaterar att studerande ar bade flitiga lAnare och • 

13 



anvandare av folkbibliotekets lasplatser. Det framgick aven att de studerande anvande 

flera olika bibliotek parallellt (ibid. s.8). I samband med undersokningen studerades 

fjarrlanebestallningar pa folkbiblioteken och det visade sig att nastan halften av 

bestallningama gjordes av studerande av olika slag (ibid. s.22). I skriften gar utredama 

igenom undersokningar och utredningar fran 70-talets borjan till idag och de konstaterar 

att det ar de studerande som alltmer dominerar bland folkbibliotekens anvandare och att 

biblioteken idag fungerar som utbildnings- och studiebibliotek (ibid. s.67). Fler och fler 

hmgskolestudenter vander sig till folkbiblioteken nar hogskolebiblioteken inte racker till, 

men folkbibliotekens resurser och samlingar ar i allmanhet inte uppbyggda fOr att 

tillgodose aven hogskolestuderandes behov (ibid. s.9). Folkbiblioteken har manga 

tjanster som gor det populart bland studentema, bl.a. materialens lattillganglighet, 

hjalpsam personal, god studiemiljo och ofta avgiftsfria informationstjanster sasom 

sokningar i databaser (ibid. s.69). Utredama anser att hogskolebibliotekens och 

folkbibliotekens roll i utbildningssamhallet maste definieras genom nationell malsattning 

dar mal och riktlinjer faststalls for ansvarsfordelningen pa nationell, regional och lokal 

niva (ibid. s.9 f). Inte minst fOr studentemas skull vore det onskvart att hela det allmanna 

biblioteksvasendet skulle samordnas (ibid. s.10). 

Anvandarroller 

Geir Vestheirn presenterar i Folkebibliotek iforvandling (1992), med utgangspunkt fran 

sex norska folkbibliotek, reflektioner och visioner om folkbibliotek som kulturinstitution 

i en social och kulturell brytningstid (Vestheim 1992 s.9). En central fraga som 

analyseras i boken ar om folkbiblioteket som kulturinstitution kan bidra tilllokal och 

regional utveckling (ibid. s.23). 

Vestheim anser att det pa folkbiblioteket har funnits en bild av en 

"genomsnittsanvandare", mot vilken biblioteket har riktat sina tjanster. Denna anvandare 

existerar inte i verkligheten men har varit en idealbild av "folket". Det ar biblioteket som 

defmierar arivandarens behov (ibid. s.36 f). Likval som biblioteksanvandaren kan vara en 

enskild individ, kan den ocksa vara en representant fOr institutioner eller organisationer 

(ibid. s.39). Vestheim definierar en slags anvandare som den rnalrationelle anvandaren 

och en sactan anvandare finns inom olika anvandargrupper. Det ar en rationellt 

kunskapssokande anvandare som har ett fOrhillandevis klart mal nar han/hon kommer till 

bi!blioteket (ibid. s.40). Genom de krav sorn den malrationelle brukaren staller pa 

biblioteket blir kornmunikationen mellan biblioteket och den malrationelle brukaren 

anvandarstyrd (ibid. s.46). Vestheim har aven delat in biblioteksanvandaren i tre 

mottagargrupper, allmanhet, lasare!lanare och brukare, till vilken biblioteket sander ut en 

text och ett budskap. Budskapet tas emot pa olika satt bland de olika grupperna. 
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Allman,heterz ar ett; abstrakt fen omen och definieras. sam. alla sam kan tankas ha nag at 

intr~sse,i fpthilla:Ilde till biblioteket. De ar potentiella mottagare av de tjanster biblioteket 

erbjuder:.' l.Jisf:l~eh; S9:fl1 ~n.~stcm ar synonym med lanaren, ar den primara mottagaren av 
bibli6t~k6.t$tjafister .. Det ~lasirreDJlanaren sam akiivtlaser och lanar bibliotekets backer. . ' . ·~ ,· ~ . ' . . . ,• . . . 

Ideal~yp~ for l~arenllanaren' ar dfm''litteraturalskande romanlasaren som lanar tjocka 
~ . . . " . 

backer fOr att berika sitt liv (ibid .. sA3). Brukaren kan vara svar att skilja fnln 
' '. 

· Hisar~I1f~iW¥en. 9c~ en qc~ samma person kan vara bagge delama. Vad som skiljer dem at 
· ar ati brukaren..h~ 'ett ~ationellt och instrumentalt fOrhallande till biblioteket, dvs behovet . . ~ . . . ~< .. : ::1: ! ·.·" . \ '," ' ... _· ... . ' ·' '. . . . ' . 
av ,en tj,an~~::¥ m:te)o~ut¢Ji.till:biblioteket ell~r nagon annan institution utan behovet har 

. uppkbt:J?,JJ1lt) a~ytning tni· e~ :Yrk~s"" eller studiesitu,,ation, ett fritidsintresse eller en 

sodaJ. situation .. B_iblioteket blir. ett. ~edel. for: att uppna behovstillfredsstallelse (ibid. 

· ~:4~)-.J>~·.\fl<ilrationeifa·och kunsk:apssokande folkbiblioteksan~andama blir fler och fler 

:·': -~~~}'h~ bll~it ett problem for folkbiblioteket. Folkbiblioteket ar inte framst till for dem 
i •.. .: ••. ~··(: ~: .· :' './ . ·.. . :·· . . . 

uta;n. sn,arare ~yartom (ibid.'~s.51). Vestheim diskuterar aven i vilken utstrackning 

· bibliQ:t~~et ,s]{a anpassa sin verksamhet till lokalsamhallet. Kunskap om det lokala 

sa,npailetooh de somleveri det kan darfor vara en bas fOr utformning av politiska mal 

in?rii'kril:tursek:torn, speciellt inom bibliotekssektorn (ibid. s.122). Detar viktigt att ha 

·k~$kap Qm: lqkalsan}):llillet men bibliotekarierna far inte glomma att vardera och prioritera, 
' ':' .' . ~ .>. . .:. ' r .... ·~· , ' .... , ' '' , .... ' ' 

utb4d.iH;: utifnln · en. kul.tutp.olitisk grundsyn. · Man far inte mekaniskt an pass~ 

. biQlfute~clks~heten till utvecklingen i lokalsamhallet'(ibid. s.126). 
;;' ;: t ; ' • ·' ....... • • 1 ' • ; ' ·:~~. • • 

'.1.' 

·. Bi);)U(rtek¢ts rolle.r 
, r ·~. • •. '· '. : ' ··.' • ... • • ...~ •• ' 

.. Planping'androle setting for public libraries: a manual of options and procedures (1987), 
~ ; . . " . ' , . 

.}~~-ell runerik'¢sk handbok utgiven av The Public Library Association som presenterar en: 

· pld.J.l¢.rlngsprocess for folkbibliotek. Boken gar ocksa igenom hur man kan utvarder£1J 

bibli6tekets serviceutbud,,hur ~an definierar bibliotekets roll och mal, hur man uppnar
1 

de~-s:amal och hur man utvarderar resultatet av denna process (McClure 1987 s. xix)., 
'' ',, ~ ' < , ', / ' I 

~o,k~n ta;r upp atta olika roller sam folkbibliotek kan inneha. lnget bibliotek kan uppfylla: 

sari).iliga'~t~i r~ller utan.varje bibliotek bor fokusera sin verksamhet pa ett begransat antal: 
~pller; .. Vilka ';oiler m~ v¥j~t ar beroendeav vilken bild man vill ge av sitt bibliotek elleii 
'· •• ; • • • >' ' 

hur~at;l viltdefmiera sitt bibliotek. Dessa atta roller innebar att biblioteket fungerar som: i 

" cofntnunity~ctivities center: Biblioteket ar i fokus fOr aktiviteter, moten och tjanster. 

pet sama.rh:etar ~ed:andra samhalleliga.institutioner_och organisationer och erbjuder ett 

so'?i'a1i:-?ch1rulturellt "\ltb~d samt forstroelse (ibid. s.32). 

-· com~nity informatio,n center: Biblioteket ar en central for den senaste 

samhallsinformationen gallande organisationer, debatt och tjanster (ibid. s.33). 

- ft>~l:~d71cation support center: Biblioteket assisterar studerande i alla a.Idrar genom aU] 
'< ,.. ' '. l " . • . ' 
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tillmotesga utbildningsma.Ien i de studerandes fonnella utbildning. Studerande innebar 

t.ex. elever i grundskolan och i gymnasiet, hogskolan och pa universitetet. Biblioteket 

erbjuder visningar och anvandarutbildning vid biblioteket (ibid. s.34). 

- independent learning center: Biblioteket stOdjer individer som vill bilda sig pa egen 

hand, fOr sitt yrkes skull, for hobbyer eller kulturella intressen. Personalen kan aven 

hjalpa bam med deras intressen utanfor skolan (ibid. s.35). 

- ·popular materials center: Biblioteket har nytt och efterfragat material fOr personer i alia 

a.Idrar. Biblioteket skall visasig utat och exponera sitt utbud mer (ibid. s.36). 

- preschoolers~ door to learning: Biblioteket uppmuntrar yngre barn till att utveckla ett 

intresse for lasning och larande genom att ha diverse tjanster fOr barn och foraldrar, 

t.ex. bamprogram och sagostunder (ibid. s.37). 

- reference library: Biblioteket erbjuder lamplig, korrekt och vardefull infonnation for 

kommuninvanarna for deras yrkesutovande och for personliga intressen. Hjalp ges pa 

plats och per telefon (ibid. s.38). 

- research center: Biblioteket bistar forskare med infonnation inom olika omraden (ibid. 

s.39). 

Inger Eide-Jensen tar i Att miita de omiitbara viirdena (1992) upp fern olika roller och 

verksamhetsomraden fOr Goteborgs stadsbibliotek (Eide-Jensen 1992 s.43 ff). Hon 

skriver att det ar viktigt for biblioteket att definiera de delar av verksamheten som inte ar 

bokutlaning och att klargora vilka kundema for dessa delar av verksamheten ar. Detta ar 

viktigt inte minst for att politikema i namnder och kommunledning kan fa en bild av 

biblioteksverksamheten sa att de kan fatta strategiska beslut om biblioteksverksamhetens 

inriktning och omfattning. De fern verksamhetsomradena for Goteborgs stadsbibliotek ar 

- Goteborgs stadsbibliotek sam central resurs 

Stadsbiblioteket ingar med sin kompetens och tekniska utveckling i ett natverk och utgor 

en viktig basresurs och sjalva utgangspunkten fOr detta natverk. Kundema for denna 

verksamhet ar andra bibliotek i Goteborg, i lanet och i andra delar av landet samt 

forvaltningar inom Goteborgs stad. Servicen ar inte i fOrsta hand avsedd direkt for 

lantagarna utan fOr annan bibliotekspersonal och andra yrkeskategorier. 

- Litteraturpedagogiskt arbete 

Biblioteket ska paverka eller forandra lasvanor eller arbeta med lasning som terapi eller 

som del i vardarbete. Aven skyltning eller annan exponering raknas till det 

litteraturpedagogiska arbetet. Kunderna fOr detta arbete kan vara forskoleklasser, 

mellanstadielarare, vardpersonal, eller patienter inom vardens olika omraden. Det 

litteraturpedagogiska arbetet bedrivs bade i och utanfor biblioteket. 

Identitetsskapande verksamhet 

Biblioteket medverkar till att skapa en kulturell identitet i staden, tillsammans med bl.a. 
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museer och idrottsanliiggningar. Det kan ske i form av olika evenemang som k:ulturnatter: 

och kulturmanifestationer av olika slag och fungerar bl.a. som marknadsforing a~ 

biblioteket. Biblioteket medverkar till att ge staden prestige. Kundema fOr den bar 

verksamheten ar framst politiker och pressen. 

- Studiebiblioteket 

Goteborgs stadsbiblioteks roll i utbildningssamhallet ar enligt Bide-Jensen underskattad.: 

Runt biblioteket ligger manga gymnasieskolor. Det ar gymnasieelever samt studenter pa 

grundniva som tycks vara bibliotekets flitigaste anvandare. Kunden definieras i detta fal] 

som studenter och hela utbildningsvasendet. Kundema tar framfor alit bibliotekariemas 

pedagogiska kompetens i ansprak och far hjalp och vagledning for att kunna genomfora 

sina uppgifter, vilket sarskilt galler gymnasieelever. 

- Serviceproduktion 

Till serviceproduktion raknas bibliotekets oppettider, utlaning och aterlamning av bocke11 

och alit runt omkring, t.ex. fjarrlan och bokuppsattning. Mycket av bibliotekssta·tistiken 

ar koncentrerad pa denna verksamhet. Inom serviceproduktionen efterstravas en viss, 

automation och utvecklingen gar mot en st6rre sjalvbetjaningsgrad. Kundema ar inom 

detta omracte biblioteksbesokama. Prestationema ar de traditionella, dvs utlaning och 

oppettider i fOrhAllande till personalinsats och mediaanslag. 

I Serviceperspektiv for fornyelse (1992) knyter Goran Wideback an till tva av de: 

biblioteksroller for Goteborgs stadsbibliotek som Inger Bide-Jensen tar upp i sin artikel 

ovan (Wideback 1992 s.138 ff). Wideback menar att Eide-Jensens resonemang ar enl 

vidareutveckling av McClures biblioteksroller. Wideback diskuterar rollema lanebibliotek1

• 

och studiebibliotek. Llmebiblioteket svarar fOr bibliotekets mer traditionella roll, dvs att 

Hina ut becker till en allman lasare, en icke specialist. Bibliotekets prestationer ar, 

oppettider, mediabestand och exponering och tillsammans med biblioteketsi 

marknadsforing avgor de lanevolymen. Kursbiblioteket ar.en variant pa lanebiblioteket1 

och dess lantagare ar relativt specificerad. Studiebiblioteket mojliggor for kunden att pa: 

plats i biblioteket fa en samlad tillgang till ett bestand som kravs for t.ex. en uppsats. 

Studiema kan ske bade in om det formella utbildningssystemet eller mera fritt. Vad som ar 

av betydelse har ar att kunden maste forlagga sitt arbete till bibliotekets lokaler. Dessa! 

exempel pa biblioteksroller visar enligt Wideback pa att man utifran det satt kunden 

anvander biblioteket kan identifiera bibliotekets verksamhetsomracten. 

Det lokala biblioteket 

En delfraga i var uppsats tar upp om bamavdelningen vid stadsbiblioteket fungerar som 
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en lokalt bibliotek for invAnama i de centrala stadsdelama eller som ett huvudbibliotek for 

bela kommunen. Christina Persson och Goran Wideback defmierar det lokala biblioteket i 

en uppsats, Lokala bibliotek sam studieomrade (1995). Enligt Persson och Wideback 

uppfattas ofta det lokala biblioteket, dvs ett litet bibliotek som verkar i ett geografiskt 

avgransat naromrade, som en motsats till ett centralt bibliotek som oftast ar stOrre. Man 

tanker da pa ett hierarkiskt folkbibliotekssystem med filialer och utlaningsstationer i 

batten och huvudbibliotek och lansbibliotek darover (Persson 1995 s.2). Det skulle 

innebara att det lokala biblioteket svarar for den omedelbara servicen till anvandama och 

att de mer centrala biblioteken ar stOdorganisationer. Forfattama anser att verkligheten 

inte ser ut pa det viset. Huvudbiblioteken har ocksa en direkt service till anvandama och 

har liksom filialema ett naromracte. Huvudbiblioteket, som ofta har ett stOrre, mer 

differentierat och djupare mediabestAnd, attraherar besokare aven fran filialemas 

naromracten. Begreppet lokalt bibliotek bor inte knytas till en filial eller till en mindre 

biblioteksenhet som servar ett naromriide. Istallet bor begreppet beteckna en roll vilken 

aven ett huvudbibliotek har. Huvudbiblioteket har ett omedelbart naromrade men ocksa 

ett stOrre som omfattar kommunen som helhet. Aven andra bibliotek, t.ex. 

stadsdelsbibliotek, kan ha dubbla roller (ibid. s.3). Begreppet lokalt bibliotek star fOr en 

roll som praktiskt taget alla folkbibliotek har. Alla biblioteksenheter har en mer eller 

mindre en central roll i egenskap av mojlig leverantor av media till en lAntagare via ett 

annan biblioteksenhet (ibid. s.4). 

Christina Persson har i uppsatsen Linnestadens bibliotek - ett lokalt bibliotek (1996) 

ytterligare fOrsokt belysa det lokala biblioteket genom att beskriva Linnestadens bibliotek 

i Goteborg (Persson 1996 s.2). Hon kommer fram till att Linnestaden skall som ett lokalt 

bibliotek erbjuda biblioteksservice med hog tillganglighet i geografiskt, innehillsmassigt, 

tidsmassigt och attitydsmassigt avseende (ibid. s.32). Persson staller upp sju kriterier 

som hon anser att ett lokalt bibliotek skall uppfylla. De innebar att biblioteket skall: vara 

geografiskt placerat i ett lokalsamhalle; anvandas av de som bor inom lokalsamhallet; 

innehalla det som efterfragas av de som anvander det; vara ett offentligt rum i 

lokalsamhallet; verka pa uppdtag av lokala beslutsfattare; identifiera sig med 

lokalsamhallet och verka interaktivt med lokalsamhallet (ibid. s.35 f). 

I den danska rapporten Det lokale bibliotek-afvikling eller udvikling ( 1994) vill 

fOrfattama Marianne Andersson och Dorte Skat-Hansen ge en generell bild av det lokala 

folkbibliotekets forankring och placering i kulturpolitiken. Rapporten skall ses som 

underlag till en lokal debatt om bibliotekens malsattning (Andersson 1994 s.3). 

Rapporten bestar av tre delar. Den forsta delen gar igenom det lokala folkbibliotekets 

forhallande till det omgivande samhallet och tre bibliotek har undersokts, ett 
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landsortsbibliotek, ett huvudbibliotek i en smastad och ett filialbibliotek i Kopenhamn. 

Andra delen handlar om folkbibliotekens placering och synlighet i det kommunala 

systemet. Den tredje delen handlar om folkbibliotekens funktion som resurscenter, 

kulturcenter, bibliotekens lokala forankring och syn pa bibliotekets nuvarande och 

framtida profil (ibid. s.l7). Forfattarna analyserar bibliotekets profll i det lokala samhallet 

utifran en analysmodell med fyra funktioner: 

Kulturcenter: Biblioteket som ram fOr kulturell och konstnarlig upplevelse och 

utbildning genom bl.a. utstallningar och verkstader. 

- Kunskapscenter: Biblioteket som ram for utbildning och upplysning genom bl.a. 

studiemojligheter och malriktad biblioteksorientering. 

- lnformationscenter: Biblioteket som ram for infonnation bade till allmanheten och till 

den malriktade brukaren genom bl.a. referensservice och samhallsinfonnation. 

- Socialt center: Biblioteket som ram for vardagens sociala liv bl.a. genom uppsokande 

verksamhet, utbud till institutioner och radgivning (ibid. s.l9). 

Vid en undersokning av inom vilka omracten biblioteken samarbetade med, utgjorde over 

haJ.ften av samarbetet med andra institutioner och organisationer inom kulturomradet 

(ibid. s.257). Bibliotekschefema vid de undersokta biblioteken angav att bibliotekets 

profil idag var i ungefar lika stor utstrackning kultur- som kunskapscenter. I framtiden 

ville bibliotekschefema prioritera kulturcentret pa kunskapscentrets bekostnad, vilket 

forfattama forvanas over da infonnationsflodet i samhaJ.let vaxer (ibid. s.258). Varje 

bibliotek skall i samspel med sina lokala politiker och anvandare hitta sin profil och 

synliggora sin verksamhet (ibid. s.259). For att motverka en avveckling av biblioteket 

bar det lokala biblioteket gora sig synligt pa den kommunala scenen, sta.rka sin position i 

lokalsamhaJ.let och i fOrhallande till brukarna (ibid. s.261). Forfattama ger nio fOrslag pa 

hur det lokala biblioteket kan styrka relationema till sitt lokala omracte och fungera som en 

lokal resurs. Alia bibliotek varken kan eller skall uppfylla alia nio forslag (ibid. s.262). 

De nio fOrslagen ar: Lar kanna ditt lokalsamhaJ.le, stark bibliotekets roll som motesplats 

och samlingsplats, deltag i det lokala natverket, stark bibliotekets roll som kulturcenter, 

stark bibliotekariens roll som konsulent och igangsattare, stark biblioteket som lokalt 

infonnationscenter, stark biblioteket som lokalt resurscenter, tydliggor bibliotekets proftl, 

slapp uppgifter som andra i samhaJ.let kan utfora battre (ibid. s.262). 
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5 . Barnbiblioteksverksamhetens framvaxt och 
utveckling i Sverige 

Inte forran i borjan av detta arhundrade uppkom det bibliotek eller avdelningar speciellt 

avsedda fOr' bam och ungdomar. Visst Hi.ste och Hinade bamen dessforinnan, men 

sockenbiblioteken och folkrorelsebiblioteken var inte sa bamvanliga. Ofta var 

verksamheten inriktad pa vuxna lantagare och bamboksbestandet var tunnsatt (Aberg 

1983 s.9). Skolbiblioteken, laroverkens bibliotek, var ganska val utrustade medan 

folkskolomas bibliotek inte var lika val utbyggda (ibid. s.17 f). Vid sekelskiftet pagick 

det en intensiv debatt om skolan, bamuppfostran och litteratur for bam (Passa upp, 

passa, passa vidare? 1982 s.lO). 1907 reste Valfrid Palmgren till USA och kom dar i 

kontakt med public libraries fOr bam. Hon blev mycket imponerad av den hemtrevliga 

miljon i biblioteken och systemet med oppna hyllor. Tillbaka i Sverige publicerade hon 

1909 Biblioteket - en ljushiird, den forsta riktigt medvetna kampanjskriften fOr ett 

modemt bambibliotek (Aberg 1983 s.7). Med hja.Ip av privata donationer oppnades i 

december 1911 under Valfrid Palmgrens 1edning Stockholms barn- och 

ungdomsbibliotek. Detta modema folkbibliotek blev en succe bland bamen (ibid. s.8). 

Efter Stockholmsmonstret vaxte det snart fram barnbibliotek i Goteborg och Malmo. Men 

det var forst 1919 som Dicksonska Folkbiblioteket i Goteborg hade en modern 

barnavdelning. Sex ar tidigare hade pa privat initiativ Goteborgs Barn- och 

ungdomsbibliotek oppnats. Biblioteket var oppet fOr alia skolbarn och hade oppna hyllor. 

Men pga bristande inkomster stagnerade biblioteket. Flera stadsdelsbibliotek hade 

barnavdelningar och skolbiblioteken var fdrebildliga. Malmo barnbibliotek uppkom 1914 

med hja.Ip av kommunala ansHtg och ansenliga privata donationer. Den ansags lange av 

manga vara den finaste barnavdelningen i landet (ibid. s.27). 

1928 oppnades Stockholms stadsbibliotek som var en sammanslagning av flera mindre 

bibliotek, bl.a. bam- och ungdomsbiblioteket (ibid. s.28). Sa smaningom vaxte det fram 

barnavdelningar i resten av Sverige, fast i borjan bestod de bara av nagra hyllor pa 

stadsbiblioteken (Ullander 1977 s.25). 

Det var fOrst med 1930 ars biblioteksfOrfattning som folkbiblioteken slapp forlita sig pa 

valgorenhet och det fick forstas effekter pa barnverksamheten men det gick Hingsamt. 

1935 fanns det i Sverige 103 folkbibliotek och endast 24 av dessa hade nagon 

bamavdelning (Passa upp, passa, passa vidare 1982 s.lO). Under krigsaren hande inte 

sarskilt mycket pga ekonomiska ska.I, trots okad anvandning av folkbiblioteken. Pa 50-

talet borjade bibliotekens barnverksamhet byggas ut, men det var pa 60-talet som det blev 
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en markant uppgang i biblioteksverksamheten (Ahlen 1972 s;13). Utstallningar, 1 

fOrfattaraftnar, teaterforestallningar, konserter och nya medier sasom skivor, kassetter, 
1 

diabilder gjorde sitt in tag pa biblioteken. Barnavdelningama arrangerades till attraktiva 

publikdragande avdelningar och ofta fungerade de som draghjalp fOr hela biblioteket i 

(Ullander 1977 s.27). Under denna period slog familjebiblioteksiden, ettrumsbiblioteket, : 

igenom. Det innebar att bam och vuxna fick Hitt tillgang till varandras avdelningar. Nu 
1 

fick liven barnen lana fritt pa vuxenavdelningarna (ibid. s.26). 

1968 utkom den forsta handboken i barnbiblioteksarbete Att arbeta i barnbibliotek ( SAB-
1 

serien nr 3 ). I den finns praktiska anvisningar for bl.a. inredning, bokinkop och urval. , 

Man efterlyser facklitteratur och barnbocker pa utlandska sprak (Att arbeta i barnbibliotek : 

1968 s.14) och poangterar betydelsen av samarbete med skolan (ibid. s.24)., 

Bambibliotekets ma.Isattning diskuteras inte men man kommer fram till att man ska. 

" .. .fostra en publik till stOrre laskunnighet." For att uppna detta skall mange kunden vad: 

den vill ha liven om det inneblir Enid Blyton (ibid. s.15). 

Pa 70-talet var intresset stort bland vuxna for barn- och ungdomsfragor och det pagick en 
1 

intensiv debatt i media om bl.a. litteratur for barn och ungdomar. 1972 gav 
1 

Bibliotekstjanst (Btj) ut Bam i bibliotek och inte heller i den diskuteras malsattningar 

nlirmare an att man sager att alla barn ska ha tillgang till alia de medier, information och. 

de allmlinkulturella aktiviteter som finns tillgangliga for barn och ungdom pa bibliotek · 

(Ahlen 1972 s. 29). Detar vid de allmlinkulturella aktivitetema, t.ex. fllm, teater, musik 1 

och sagostunder, som tyngdpunkten ligger pa boken. Samarbete med andra lmmmunala 1 

institutioner rekommenderas varmt, sarskilt med fOrskolan (Andersson 1972 s.39). 

Av stort intresse for alla folkbibliotek var fOrstas 1974 iirs kulturpolitiska mal men av 
1 

sarskilt intresse fOr bambibliotek torde ha varit SAB:s specialgrupp fOr barn- och: 

ungdomsverksamhet som arbetade fram en ma.Isattning for barnbiblioteken som antogs; 

197 6. I den stod bl.a. att "Bambibliotekets malar att na ut till alia barn"' att det II aktivt 

ska soka upp de barn som av fysiska, psykiska, spriikliga eller sociala skiD inte utnyttjar
1 

biblioteket" och "att motverka kommersialismens negativa verkningar" (Rydsjo 1994 

s.17). 

1965 upphorde de specialdestinerade folkbiblioteksbidragen och ersattes av utvecklings-
1 

och punktbidrag. Utvecklingsbidraget fOrbattrade ansenligt standarden pa de bibliotek! 

som fick det. Punktbidraget var i princip menat att tacka t.ex. materielkostnader men av 

de punktbidrag som utdelades under 1965-75 gick cirka 5% till barnprojekt (Passa upp, 

passa, passa vidare 1982 s.14). Det var fOrst efter Barnkulturpropositionen 1978179, nlir: 

riksdagen specialdestinerade 2 milj kr for att forbattra folkbibliotekens service till barn 1 
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och ungdom som barnverksamheten blev en prioriterad fOreteelse som kommunema 

kunde soka bidrag for (ibid. S;15). 

Nasta skrift om barnbibliotek var Barnbiblioteket -en resurs som gavs ut av Btj 1977. I 

den ar man inte lika overtygad om vikten av de allmankulturella aktiviteterna. Denna 

uppfattning beror mycket pa bristen pa ekonomiska medel (Ullander 1977 s.28). 

Mrusattningar for barnbiblioteket ar viktigt och man ska bl.a. motverka den kommersiella 

kulturen och ha ett hestand av god kvalitet (ibid. s.30). "En medveten och mruinriktad 

bambiblioteksverksamhet ar ( ... ) livsviktig for biblioteket i stort." (Hillman 1977 s.20). 

Forfattarna till boken konstaterar att barnkultur ar viktig och med samverkan inom 

kommunen :rb.ed bl.a. forskolan ar de mal man satt for den barnkulturella verksamheten 

lattare att uppna (Barnbiblioteket- en resurs 1977 s.[6]). Tva ar senare, dvs 1979, utgav 

Kommunforbundet Borja med barnen! en skrift om barn- och ungdomskultur i 

kommunerna. A vsikten med boken var att vacka en de batt om barn och kultur i 

kommunema. Praktiska rad ges bl.a. till bibliotekarier om " .. metoder, arbetssatt samt 

organisations-" och samverkansformer som skulle kunna bidra till en fOrbattring av 

kulturinsatserna fOr barn i kommunema." (Svenska kommunforbundet 1979 s.5). 

1982 gav Statens kulturrad ut en handbok i biblioteksarbete, Passa upp, passa, passa 

vidare .. ? Den ar upplagd som en praktisk handbok och tar upp bl.a. vilka medier som 

ska finnas pa barnbiblioteket och samarbete med t.ex. barnomsorg och skola. Man 

skrive:r att det viktigaste redskapet i barnbiblioteksarbetet ar mrusattningen och man ger 

anvisningar om hur man arbetar fran en sadan (Passa upp, passa, passa vidare? 1982 

s.l7). Den framh1Uler boken som bibliotekets viktigaste medium, som det star i 

inledningerl:; "Boken skulle ocksa ha kunnat heta 'Till pappersbokens fOrsvar'." (Passa 

upp, passa, passa vidare? 1982 s.5). Den fick en stor genomslagskraft bade som en 

ideskrift och som kursbok i fortbildning och pa Bibliotekshogskolan (Rydsjo 1994 s.17). 

Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) ar enligt Barnsparet det " .. viktigaste 

bibliotekspolitiska dokumentet under perioden ... " (ibid. s.18). Om folkbibliotekens mal 

fOreslar utredningen fyra handlingslinjer som skulle bidra till att uppfylla malen; 

Folkbiblioteket skall fora en kamp for boken och lasandet, Folkbiblioteket skall arbeta fOr 

en fri och jamlik tillgang till information, Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsokande 

verksamheten och knyta till sig fOrmedlare och Folkbiblioteket skall sarskilt 

uppmarksamma barns behov av backer och lasning (Folkbiblioteksutredningen 1984 

s.39). Om den sistnamnda handlingslinjen sags bl.a. for att den basta motvikten mot 

skrapkultur ar en bra barnkultur, t.ex. rika lasupplevelser i tidig ruder. Folkbiblioteken 

har en kulturuppgift och en informationsuppgift. Kaman i folkbibliotekens kulturuppgift 
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ar ett ansvar fOr backer och lasning. Lasning ar en kulturell rattighet som ana ska kunna 

fa uppleva. Det galler i hogsta grad barnen da sprak ar en viktig del av deras insikt om 

dem sjalva och andra som in divider. Ansvaret att barnen lar sig lasa .Iigger hos 

grundskolan och det ar folkbibliotekets uppgift att stOdja skolan i detta arbete. 

Informationsuppgiften innebar att biblioteket som en neutr:al samhallelig institution skCJ. 

formedla information inom alla omraden till alla medborgare och ge tillgang till alla type~ 

av informationskallor. Folkbiblioteket ses som ett 1aromedel av glfund- ocq 

gymnasieskolan och det spelar en viktig roll i formedlandet av kunskap och informatioq 

till bam. Folkbiblioteket ska aven i viss man vara en kompletterande resurs fOJf 

hogskolestuderande (ibid. s.40 ff). Om barnens backer finns det ett avsnitt.! Utredam'l

poangterar betydelsen av kvalitetslitteratur for barn, kraven pa innehillet och den litterarCJ. 

kvaliteten maste sattas mycket hogt. Inte bara for dess betydelse for unga formbara 

sinnen utan aven for att kvalitetslitteratur ar dyr och om den inte fanns pa piblioteket 

skulle kanske bamen aldrig komma i kontakt med den. Utgivningen av facklitteratur a:r 

otillracklig, sarskilt for mellanstadiealdern och facklitteraturen fOr $IDa barn ar 

undermalig. Pga detta rekommenderar utredarna att man kan arbeta med facklitteratur fOr 

vuxna i barnverksamheten. Aven vuxna kan intressera sig for facklitteratur f()r bart;~ (ibidi 

s.57 ff). I den uppsokande verksamheten ar samverkan med olika forvaltningar viktig~ 

Sarskilt angelaget att vidareutveckla ar samarbetet med bl.a. barnhalsovarden; 

barnomsorgen och skolan. Malen for arbetet inom barnomsorgen staller enlig~ 

utredningen tydliga krav pa att kulturen ska integreras i forskola~s arbete, 

Folkbibliotekets funktion ar att pa,olika satt komplettera och samverka med skolbiblioteN. 

bl.a. genom att komplettera med fack- och skonlitteratur i olika anmen ocq 

utbildningssituationer pa de olika stadierna. For att samarbetet ska fungera,behover bl.a1 

varje skola ha tillgang till en fackutbildad bibliotekaries hjalp och ract. I samf'1~rkan med, 

gymnasieskolan och vuxenundervisningen skall folkbiblioteket dels komplettera dessa ~ 

fraga om litteratur, dels erbjuda elevema mojlighet att anvanda sig av folkbibliotekens 

stOrre bestand (ibid. s.91 ff). 

Inrattandet av barnbibliotekskonsulenttjanstema i varje Ian i slutet av 70-talet fick sto~ 

betydelse for barnbiblioteksverksamheten. For bambibliotekskonsulenterna i lanen 

utvecklades de konsultativa uppgifterna under 80-talet, t.ex. samarbetet med 

barnhalsovarden och lashandikappade barns litteraturtillgang (ibid. s.19). 
1 

Under 80-talet genomfOrdes flera fortbildningskurser pa olika nivaer tor 
barnbibliotekarier vid Bibliotekshogskolan. Decenniet var en omvalvande tid for 

folkbiblioteken med datautvecklingen, organisationsfOrandringar och besparingar 

(Rydsjo 1994 s.20). Barnbibliotekariema kande sig enligt Barnsparet otillrackliga p~ 

vissa omraden t.ex. administration., da den administrativa delen okade med 
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decentraliseringen (ibid. s. 21). Samarbetet med fOrskola och skola var fruktsamt, 

mycket tack vare forskolans pedagogiska program och Lgr 80 vilka betonade vikten av 

barns litteraruranviindning (Rydsjo 1994 s. 21). 

Oeh 90-talet, vad innebar det fOr bibliotekens bamverksamhet? Krympande ekonomi och 

nedskarningar har inverkat pa barnbiblioteksverksamheten. I flera Ian har 

balrnbibliotekskonsulenttjiinsten forsvunnit och andra har fatt utvidgade ansvarsomracten. 

Men kampen for bibliotekens barnverksamhet fortsatter. SAB:s barn- och 

urigdomskommitte stallde samman under 1993 en skrift Svar pa tal om bambibliotek. Tio 

argument for bambiblioteksverksamhet (ibid. s.19). Ett ar senare gav B1j ut Bamsparet. 

Det ar ingen handbok sasom t.ex. Passa upp, pas sa, passa vidare utan snarare en idebok 

oc!h forfattama sjalva skriver att de vill " .. spegla den brist pa enhetlighet som praglar 

bihlioteken idag. Genom att belysa hela spektrumet av verksamheter och metoder som har 

utvecklats pa de svenska barnbiblioteken, vill Barnsparet visa pa manga olika vagar och 

m0jligheter." (Bamsparet 1994 s.lO). 

Den statliga utredningen Kulturpolitikens inriktning (1995:84) ar ett ytterligare inlagg i 

den kulturpolitiska debatten i Sverige. Dess syfte ar bl.a. att precisera statens ansvar for 

kulturpolitiken och att utvardera kulturpolitikens nuvarande inriktning (Kulturpolitikens 

infiktning 1995 s.ll ). Det ar angelaget med ett nara samarbete mellan 

ku!lturinstitutionema och skolan och det ar viktigt att kulturinstitutioner utformar sin 

verksamhet sa att den filngar barns intresse. Om institutionema tappar kontaktema med 

bamen finns risken att bamen tappar kontakten med varderingar och ideer som ar 

framvaxande i samhallet. Barnen riskerar att bli isolerade i en a.Idrande vuxenvarld. Detta 

kah pa sikt leda till att kulturinstitutionemas betydelse for individer och samhallet minskar 

(itiid. s.160). Kulturutredningen skriver att folkbibliotek ar en viktig resurs i samhallet 

for bildning och upplysning. Folkbiblioteket finns i alla kommuner i Sverige och intar en 

sarstallning i kulturlivet pa lokal niva. Biblioteken stimulerar lasande, erbjuder fri tillgang 

till information, ar en motesplats for a:lla och spelar en viktig roll fOr utbildning pa alia 

nivaer (ibid. s.467). Utredningen konstaterar att folkbiblioteken har stott pa problem de 

senaste aren, bl.a. i form av minskade bokanslag, organisationsforandringar inom 

kolmmunen och att fria bokliln har ifragasatts. Dessutom har den uppsokande 

verksamheten forsvagats, vilket framst har drabbat barn, aldre och handikappade. Alia 

dessa forandringar har haft en mer eller mindre ekonomisk dimension pga en karv 

kommunal ekonomi. Besparingarna har framst gallt en minskning av bokinkopen och det 

har drabbat de som inte sjalva kommer till biblioteket. Besparingarna har varit alltfor 

kortsiktiga och har inte vagts mot de Iangsiktiga forlustema i fraga om kunskap och 

bilklning (ibid. s.468). Utredningen foreslar okade statliga insatser inom ett antal omracten 
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och ett av omn'idena som namns speciellt ar bam och ungdom. Utredningen foresHl.r I 

saledes bl.a. en langsiktig satsning pa kultur i skolan, stOd till ungdomars eget kulturella 

skapande och en satsning pa multimediaverkst:ader (ibid. s.56~). Vad detta kulturpolitiska 1 

inHigg kommer att ha for inverkan pa kultur och i synnerhet pa 

bambiblioteksverksamheten aterstiir att se. 
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6. Goteborgs kommun och stadsbibliotek 

Historik om Goteborgs kommun 

Goteborg ar en relativt ung stad. Man brukar saga att den grundades 1621 av Gustav 11 

Adolf och anlades av hollandare. Goteborg kom att fungera som det svenska rikets port 

mot vast och den nordvasteuropeiska marknaden. Under 1700-talet var staden centrum 

:Uor handeln i Ostindiska kompaniets regi. Under 1800-talet befaste Goteborg sin stallning 

som rikets andra stad. Ett stort antal brittiska, framst skotska, affarsman etablerades i 

staden, daribland familjen Dickson. Under 1800-1900-talen dominerade metall- och 

verkstadsindustrin. De stora skeppsvarven (Gotaverken, Lindholmen och Eriksberg) har 

tillsammans med Volvo och SKF praglat staden. Pa 1970-talet drabbades Goteborg hart 

av varvskrisen. 

Fakta om Goteborg idag 

Gateborgs kommun ar med sina 444 553 invanare rikets andra stad (Arsbok for Sveriges 

kommuner 1995 s.62). I Storgoteborg ingar kommunema Goteborg, Ale, Harryda, 

Kungsbacka, Kungalv, Lerum, Molndal, Partille, Stenungsund, Tjom och Ockero. 

Goteborg ar uppdelat i 21 stadsdelsnamnder som bestar av 94 primaromracten, dvs 

stadsdelar (se bilaga 4 och bilaga 5). 

Under 1995 var aldersfordelningen av folkmangden i Goteborg som fOljer; 0-6 ar: 8,8%, 

7-15 ar: 8,7%, 16-19 ar: 3,9%, 20-44 ar: 39,1 %, 45-64 ar: 21,6%, 65-79: ar 13,0% och 

80 ar och uppat var den 5,0% (Arsbok fOr Sveriges kommuner 1995 s.62). Vid en 

jamforelse mellan Goteborg, Stockholm och Malmo ar den procentuella fOrdelningen 

mellan aldersgruppema mycket lik de tre kommunerna/staderna (ibid. s.42 ff). 

I hela Goteborgs stad utgjorde bam och ungdom -i aldrama 6-18 ar 12,5% av 

befolkningen. JamfOr man med de centrala stadsdelsnamnderna utgjorde denna 

ftldersgrupp 8,6% i Orgryte, 5,2% i Centrum och 9,0% i Linnestaden. Folkmangden i 

s~tadsdelsnamnden Centrum var dock betydligt storre an i Orgryte och Linnestaden. Det 

innebar att det faktiska antalet barn och ungdomar i Centrum inte var mindre an i de andra 

tva stadsdelsnamndema (Goteborgsbladet 95. Stadsdelsnamnder 1995). 

Vid slutet av 1994 fanns det i kommunen 30 273 barn i aldrarna 1,5 - 6 ar och av dessa 

var 70 % inskrivna inom kommunens fOrskoleverksamhet (Goteborgs stads 

arsredovisning 1994 s.16). Det ligger 27 stycken kommunala forskolor i Centrum. 

Goteborgs kommun hade det aret 142 kommunala grundskolor med 35 596 elever 

(Statistisk arsbok Goteborg 1995 s. 175). Av dessa var 207 elever fran andra kommuner. 

I stadsdelsnamnden Centrum lag sju kommunala grundskolor med 1 180 elever, i 
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stadsdelsnamnden Orgryte lag det sex kommunala grundskolor med 1 589 elyver och i • 

stadsdelsnamnden Linnestaden lag det atta kommunala grundskolor med 1 815 elever i 

(ibid. s.176). De 21 fristaende grundskoloma hade under hostterminen 1994 2 947 elever 

varav 340 elever kom fran grannkommunema (ibid. s.17 5). Narmare 2 000 elever, dvs 6 ! 

%, gick hosten 1994 i grundskolor i andra stadsdelar an de bodde i (Goteborgs stads 

arsredovisning 1994 s.16). 

I de 15 kommunala gymnasieskoloma och i vuxenutbildning gick sammanlagt 37 615 • 

elever varav 14 635 e1ever gick i gymnasieskolan, 6 202 gick i uppdragsutbildning och 
1 

16 611 elever gick i vuxenutbildning. I gymnasieskolan gick 2 948 elever som var , 

bosatta utanfOr Goteborgs kommun (Statistisk arsbok Goteborg 1995 s.178). Sex av de I 

kommunala gymnasieskoloma lag i centrum. I Goteborg fanns det hosten 1994 fyra 
1 

stycken fristaende gymnasieskolor med 1 028 elever varav 333 elever var bosatta utanfor 
1 

Goteborg. Alla fyra lag i centrum (ibid. s.180). 

Vid Goteborgs universitet var under lasaret 1994/95 31 780 personer registrerade och vid 

Chalmers tekniska hogskola var 199411995 6 746 personer registrerade (ibid. s.181). 

Stadsdelsnamnder i Goteborg 

Goteborgs kommun ar indelad i 21 stadsdelsnamnder. I korthet kan man saga att det 

innebar att varje stadsdel har en politisk namnd som ansvarar fOr skola, bamomsorg, • 

fritidsverksamhet, individ- och familjeomsorg, socialtjanst, aldreomsorg, bibliotek och 

kulturverksamhet. Idag finns inte de har forvaltningama pa central niva sa som tidigare, 

utan respektive stadsdelsnamnd ar a.Iagd att ha ett samlat ansvar for dessa verksamheter. 

Namndema har samma politiska sammansattning som Goteborgs kommun (Goteborgs 

kommunfullmaktiges handlingar 1988 275:A s.21). 

I en nyutkommen bok, Decentraliserad kommun - exemplet Goteborg (1995), har, 

stadsdelsnamndsreformen utvarderats av personer vid den sju samhallsvetenskapliga , 

institutioner vid Goteborgs universitet. Initiativet till utvarderingen utgick fran Goteborgs 

kommunledning. 

Anda sedan 1974 hade man i G5teborg provat olika former av forsoksverksamhet med 

lokala organ, t.ex. kommundelsract, distriktsnamnder och kommundelsnamnder. 1986 

uttalade sig samtliga partier i fullma.ktige att man ansag att kommundelsnamnder (namnet: 

kom senare att bli stadsdelsnamnder) var det lampligaste altemativet. Beslut om en 
1 

stadsdelsnamndsreform togs av kommunfullmaktige i september 1987.! 

Stadsdelsnamndema tillsattes efter 1988 ars val och tradde i kraft fran och med 1990 

(Westerstahl1995 s.9). De yttersta och overgripande malen med reformen ~ att framja 

demokrati, effektivitet och service (ibid. s.15). I en attitydundersokning om den 

kommunala servicen efter reformen framkom det bl.a. att invanama i G5teborg var mest 

27 



positiva till biblioteken och det kulturella utbudet. Missnojet var storst betraffande 

socialvarden och aldreomsorgen (Rubenowitz 1995 s.275). 

Historik om biblioteksverksamheten i Goteborg 

Ar 1630 fick Goteborg en trivialskola och 1647 fick staden ett gymnasium, nuvarande 

Hvitfeldska gymnasiet. Enligt traditionen lar drottning Kristina sjillv ha donerat backer till 

gymnasiets bibliotek. Vid mitten av 1700-talet bestamdes det att gymnasiets bibliotek 

skulle vara oppet fyra timmar per vecka , "icke allenast till de studerande utan ock till alia 

stadens invanares tjanst" {Sjogren 1967 s.268). Goteborgarna anvande dock inte 

biblioteket i mlgon stOrre utstrackning. 

Vid 1800-talets borjan fanns i staden ocksa ett fristaende lanebibliotek. Detta verkar ha 

varit flitigt utnyttjat av goteborgarna. En katalog fran 1801 visar att biblioteket omfattade 

1000 volymer varav hillften pa svenska . 

Ar 1773 grundades Vitterhetssociteten i Goteborg (nuvarande Goteborgs kungliga 

vetenskaps- och vitterhetssamhalle) och 1861 sammanfordes deras boksamling med 

nagra andra bibliotek och bildade da Goteborgs musei bibliotek. Pa 1880-talet omfattande 

detta bibliotek 50 000 band. 

1890 sammanfOrdes Goteborgs musei bibliotek med andra bokbestand och blev 

Goteborgs stadsbibliotek. Det var avsett fOr Goteborgs hogskola som grundades aret 

darpa. Detta ska alltsa inte forvaxlas med dagens Goteborgs stadsbibliotek, som tidigare 

hette Dicksonska folkbiblioteket. 

1954 ombildades Goteborgs hogskola och Medicinska hogskolan till Goteborgs 

universitet och Goteborgs stadsbibliotek blev universitetsbibliotek. 1961 blev det statligt 

och fick sitt nuvarande namn, Goteborgs universitetsbibliotek (ibid. s.268). 

Idag ar byggnaden, som fOrr var Goteborgs stadsbibliotek, universitetsbibliotekets kurs

och tidningsbibliotek. Det invigdes hasten 1995. 

Historik om stadsbiblioteket i Goteborg 

Stadsbibliotekets historia stracker sig ungefar 130 ar bakat i tiden. Ar 1861, samma ar 

som Goteborgs musei bibliotek grundades, tillkom aven Goteborgs stads folkbibliotek. 

Det grundades, med inspiration fran England, av brukspatron James Robertson Dickson 

och inrattades i en lagenhet i arbetarstadsdelen Haga. Detta bibliotek skulle 

"vara tillgangligt fOr varje ordentlig person, utan afseende a stand och 

formogenhetsvillkor, som onskar deraf sig begagna, samt att, da dess 

inrattande egentligen afsett arbetarklassens och de mindre bemedlades nytta 
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och noje, ingen afgift vare sig for lasning pa stallet eller for bockers 

utlanande, far under nagon forevandning affordras, utan skall bibliotekets 

begagnande vara afgiftsfritt" (Sjogren 1967 s.269). 

1873 avled James Dickson men genom en donation slikrade han byggandet av en ny 

byggnad i Hag a som fick namnet Dicksonska folkbiblioteket. Det stod fardigt 1897. 

1902 grundades tva fJJ.ialbibliotek, Redbergslid och Majoma, av stadsfullmliktige. Dessa 

tva bibliotek blev de fOrsta i den nuvarande organisationen av stadsdelsbibliotek i 

Goteborg (ibid. s.269). 

1950 fick Dicksonska biblioteket en kommunal styrelse och 1958 beslOt stadsfullmliktige 

att en ny byggnad skulle byggas vid G6taplatsen (Mohlenbrock 1989 s.126). 

Att forlagga huvudbiblioteket vid Gotaplatsen, en av stadens mest attraktiva tomter, 

ansags till en boljan av en del vara en alltfor hogt stlilld plan. Argumenten for att placera 

biblioteksbyggnaden vid Gotaplatsen var manga. Dels var det ett ovanligt bra centralt 

lage. Dels var A venyn pa den tiden under ombyggnad och vantades bli Goteborgs 

framsta affarsgata (ibid. s.124). Runt Gotaplatsen lag dessutom redan byggnader som 

stadsteatern, konstmuseet, konsthallen och konserthuset och stadsbiblioteket skulle 

fullkomna stadens kulturcentrum. A ven en rad gymnasier och andra skolor lag kring 

Gotaplatsen (ibid. s.125). 

Den 5 december 1965 paborjades byggandet av biblioteket (ibid. s.135). 1966 beslOt 

stadsfullmliktige att institutionen skulle heta Goteborgs stadsbibliotek. Den 2 april 1967 

invigdes det nya biblioteket av Astrid Lindgren (ibid. s.155). 

Biblioteket genomgick en ombyggnad 1993, da bl.a. bibliotekets publika yta utOkades 

med ett vaningsplan. 

Stadsdelsnamndsreformen och biblioteken 

I och med att stadsdelsnamndsreformen genomfordes forsvann den centrala 

biblioteksnamnden i Goteborg och det ankom pa de 21 stadsdelsnamndema att ansvara 

fOr biblioteksverksamheten i respektive stadsdelsnamnd. Namnden for stadsbiblioteket 

var en av sex nya namnder som inrattades i och med att de centrala namndema.forsvann. 

Hur detta, tillsammans med annan kulturverksamhet, ar reglerat kan man lasa om i 

Goteborgs kommunfullmliktiges handlingar. Stadsdelsnamndernas uppgifter ar att 

ansvara for biblioteket/biblioteken som finns i namndens geografiska omrade. Tre 

stadsdelsnamndsbibliotek har dessutom uppgifter som regionbibliotek. Dessa tre 

regionbibliotek ligger i stadsdelsnamndema Kortedala, FrOlunda och Lundby och har 

vissa samordnings- och stOdfunktioner gentemot de ovriga stadsdelsbiblioteken. Detta 

innebar bl.a. ett visst utOkat mediaansvar, administration och samordning vid mediainkop 
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och besvarande av referensfn1gor och datasokningar (Goteborgs kommunfullmak:tiges 

handlingar 1988:275A s.31). Stadsdelsnamnderna ska ha hand om biblioteks- och 

kulturverksamheten inom sin namnd, med undantag for de uppgifter som har a.Iagts 

Namnden for stadsbiblioteket eller annan namnd (ibid. s.59). Namnden for 

stadsbiblioteket ska handha bLa. fOljande verksamheter: 

- basresurs fOr hela bibliotekssystemet 

- kompetensresurs fOr alla bibliotek med amnesspecialister mm 

- ansvar fOr sjukhusbibliotek och viss uppsokande verk:samhet 

- ansvar for bokbussteknisk service sasom garage och skotsel, reparationer av 

bokbussar och bemanning av fOrare 

- ansvar for kommunovergripande inkop och mediaavdelning 

- ansvar fOr transporter av media 

- ansvar fOr konsulentverksamhet fOr barnbiblioteksfragor och invandrarfragor 

- ansvar fOr lansavdelningen, som ar en sarskild verksamhet betald av staten och 

Bohuslandstinget (ibid. s.35 f). 

Dagens stadsbibliotek 

Goteborgs stadsbibliotek ar belaget i stadsdelsnamnden Centrum och ar ett av 27 

folkbibliotek som ingar i Goteborgs bibliotekssystem. Under 1994 besokte ca 1,2 

rniljoner personer stadsbiblioteket och hade ca 1 miljon utlan av medier (Goteborgs 

stadsbibliotek Arsredovisning 1994 s.18 ff). Sedan 1932 ar stadsbiblioteket lansbibliotek 

i Goteborgs och Bohus Ian. Bibliotekets yta ar pa 8000 m2 fOrdelat pa sex vaningar, 

varav fyra ar publika ytor. Pa stadsbiblioteket finns ca 450 000 becker pa 50 olika sprak 

och man har 1400 olika tidskrifter. Pa undervaningen finns tidningsrum med 210 olika 

dagstidningar, kafe med ca 80 platser och en horsal med 190 platser. Aven en 

b:okbussavdelning finns har. Pa entreplanet finns information, utlaning och aterlamning 

av medier, barn- och ungdomsavdelning, Goteborgsavdelning, utstallningshall pa 150 

m2 och Avdelning 1. Pa Avdelning 1 finns musik, konst, teater, film och arkitektur. En 

trappa upp finns Avdelning 3 och 4. Avdelning 3 har bl.a. teknik, medicin, 

naturvetenskap, ekonomi och sport. A vdelning 4 har bl.a. samhallsfragor, religion, 

psykologi, historia, geografi, uppslagsverk och slaktforskning. Tva trappor upp finns 

Avdelning 5 med skonlitteratur pa svenska och pa 50 andra sprak, lyrik och dramatik, 

litteraturhistoria och sprakvetenskap. Talboksavdelning, Hinsavdelning och en mindre 

horsal med 50 platser finns aven har. Pa de ovriga tva vaningarna finns 

personalutrymmen och bokmagasin (Goteborgs stadsbibliotek - en presentation av det 

nya biblioteket 1994). Huvudbibliotekets oppettider var fOr 1996: man-tor 10-20, fre 10-

18 och !Or-son 11-16. 
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1994 hade stadsbiblioteket 206 personer anstallda, varav 16,1% var man och 83,9% var 

kvinnor. Namnden for stadsbiblioteket, som faststalldes av Kommunfullmaktige, bestod 

av sju ledamoter och tre ersattare (Gotebotgs stadsbibliotek Arsredovisning 1994 s.14). 

Stadsbiblioteket fick under 1995 en ny organisation men pga att Arsredovisningen for 

1995 inte var fardigstalld vid tidpunkten for uppsatsens skrivande, kan vi inte redovisa 

den har. 1994 var de avdelningar som hade ansvar fOr stadsbibliotekets huvudsakliga 

verksamhet Huvudbiblioteket, Social och uppsokande biblioteksverksamhet och 

Bokbussar. Ovriga delar av organisationen bestod av en Administrativ avdelning, 

Information, Lansavdelning, Namnden fOr stadsbiblioteket, Sekreterare och 

Stadsbibliotekarie (ibid. s.15). 

Barn- och ungdomsavdelningen vid stadsbiblioteket 

Foljande uppgifter i detta avsnitt baseras pa egna iakttagelser, broschyrer, intemt material 

och muntliga uppgifter fran en av vara informanter. 

Barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek ar belagen pa entreplanet, omgiven av en 

expeditionsavdelning och Avdelning 1. Pa Avdelning 1 finns medier om musik, konst, 

teater, film, arkitektur (se bilaga 1). Avdelningen, som ger ett ljust och luftigt intryck, ar 

indelad i en ungdomsdel och i en bamdel med en lag referensdisk dar i mellan. Pa 

avdelningen finns det tre datorterminaler som allmanheten kan soka i. 

Pa ungdomsavdelningen finns det ett stort bord dar man kan sitta och studera eller 

grupparbeta. Jamte det stora bordet vid ett stort fOnster fmns stolar dar man kan sitta och 

laser seriealbum eller studerar. Vid tidskriftssnurran, som star mellan ingangama till 

avdelningen, finns det en mjuk, rod soffa. Pa en bokhylla star en dinosaurie tillverkad av 

papier-macM. 

Pa barnavdelningen finns bam- och ungdomsbocker pa utlandska sprak. Vid de 

utlandska bockerna finns ett runt bord dar man kan sitta och studera o.dyl. Pa 

bokhylloma star det flaggor fran olika lander. Vid ett stort fonster finns sma, ronda, laga 

bord som ar avsedda fOr bam. Tva rodrutiga, mjuka soffor star i vinkel mot fOnstret. 

Man kan aven sitta i fonstret pa sittplatser av tra. I fonstret hanger utsmyckningar, bl.a. 

en Linneadocka. Vid fOnstret finns det ett stort dockskap med olika motiv fran Elsa 

Beskows backer. 

Pa ena langvaggen ovanfor bokhylloma finns det en fris med motiv ur Per L~gerkvists 

Giist hos verkligheten. Pa vaggen intill ingangen finns en utsmyckning i f0rm av ett 

alfabet. Ovanfor en av ingangama hanger en skylt i form av en lila drake. Mellan 

referensdisken och ingangen finns ett hus av tra dar bamen kan leka. Under den veckan 
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vi var pa barnavdelningen hade Varldsnaturfonden en liten utstallning som bestod av en 

skann med information och bilder. 

Barn- och Uillgdomsavdelningen har skonlitteratur pa svenska och pa ca 40 andra sprAk, 

seriealbum, ,facklitteratur, tidskrifter, referenslitteratur inom barn- och ungdomsomradet, 

kassettbocker, musikkassetter, bok och band, talbocker och diabilder. Vid referensdisken 

fmns det spel och pussel som man kan anvanda pa plats. Vykort och affischer kan kopas. 

Barn- och ungdomsavdelningen har sammanlagt ca 70 000 volymer, vilket utgor ca 16% 

av bela stadsbibliotekets hestand. 1994 var antalet utlan av barnbocker pa stadsbiblioteket 

ca 170 000 stycken, dvs 17 % av alla medier som 1anades pa biblioteket (Goteborgs 

stadsbibliotek. Arsredovisning 1994 s. 6). Bokanslaget var 1996 ca 400 000 kronor. 

Barnavdelningen ar inte en lansavdelning for Goteborg och Bohus Ian pga att barnbocker 

ska finnas i alia kommuner i lanet. 

Barn- och ungdomsavdelningen har fyra fasta bibliotekarietjanster, varav en tjanst ar pa 

40 h, tva pa 35 h vardera och en pa 30 h. Sedan 1980 finns det en 

bambibliotekskonsulent for Goteborg som ska samordna barnbiblioteksverksamheten i 

staden. Hon ingar inte i barnavdelningens organisation men arbetar dar nagra timmar per 

manad. Hennes relation till barnavdelningen pa huvudbiblioteket ar likadan som till de 

andra biblioteken i Goteborg. Bland hennes uppgifter ingar t.ex. att samla 

bambibliot~kariema till moten, att ordna fOrfattarbesok till flera bibliotek, att anordna 

fortbildning fOr bambibliotekarier och forskollarare i Goteborg inom t.ex. pedagogik

eller barnlitteraturomrAdet. 

Pa barn- och. ungdomsavdelningen har man en rad olika verksamheter. Bibliotekariema 

haller ca 30 bokprat och har manga visningar fOr forskolor, skolor och larare varje ar. 

Barnavdelningen samarbetar dessutom med utbildningsinstitutioner som lararhogskolan 

och vardhogskolan, dar man informerar om betydelsen av att barn far hjalp av vuxna nar 

de ska erovra sprAket. Man informerar aven daghemspersonal om barnbocker (ibid. s.6). 

Enligt en informant koper barnavdelningen in backer till Goteborgs fOrskolor dar ett 

grundbestand placeras. Varje termin anordnas det pa barnavdelningen tre till fyra 

barnprogram. Varterminen 1996 bestod programmen av en teaterforestillning, ett rim

och ramskalas och en kortfllmsvisning. Det fmns en laseklubb for barn i Aldem 9-12 som 

barnen aktivt ska ha hand om sjalva. Varje Ar anordnas en barnkulturstafett som innebar 

att varje stadsdelsnamnd utformar sin egen barnkulturdag. Detta sker i samverkan mellan 

stadsbiblioteket, KULFI, skolan och kommunala musikskolan. Stafetten arrangeras av 

Bam- och ungdomskulturgruppen i vilken barnbibliotekskonsulenten pa stadsbiblioteket 

1 Kultur i forskolan 
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ingar. Farra aret (1995) anordnades pa stadsbiblioteket bl.a. en konsert av elever fran 

kommunala musikskolan i Centrum. Sedan 1985 har Goteborg en ungdomskulturvecka 

som gar under namnet Unga Kontraster. Ungdomar mellan 12 och 25 ar kap vara med 

och bygger sjalva upp en utstallning i stadsbibliotekets utstallningshall och sammanstaller 
I 

program i Horsalen. Programmen inkluderar foto, teater, dans och poesi oyh mycket 

annat. Arrangorer ar Barn- och ungdomskulturgruppen. Stadsbibliote;ket, flera 
I 

bokhandlare och bokforlag arrangerar varje ar en bamboksmarknad dar bes0kama bl.a. 

kan mota fOrfattare och tecknare och kopa barn- och ungdomsbocker till ett rabatterat 

pris. Under 1996 kommer ett serierum byggas i anslutning till parn- och 

ungdomsavdelningen. Aven en IT -satsning kommer att ske pa barn- och 

ungdomsavdelningen. Det ska finnas tre stycken PC med bl.a. kunskapsprogram, 

kreativitetsprogram och bibliotekskunskap. IT-satsningen ar ocksa en del av ~n satsning 

pa olika medier fOr dyslektiker, da 1996 ar dyslexiar. 

Barnavdelningen vid stadsbiblioteket har samlat sina mal och riktlinjer for 

barnbiblioteksverksamheten i ett hafte som kallas Mal och riktlinjer for 

bambiblioteksverksamheten vid Goteborgs stadsbibliotek. Dessa mAl och riktlinjer bestar 

av: 

+ De kulturpolitiska mMen (1974) 

+ De barnkulturpolitiska mMen (Barnkulturpropositionen 1978) 

+ Den allmanna mMsattningen och mMen for den allmankulturella verksamheten fOr 

Goteborgs stadsbibliotek 

+ SAB:s mMsattning fOr barnbibliotek (1975-76) 

+ Riktlinjer fOr inkop av barn- och ungdomslitteratur till Goteborgs stadsbibliotek 

+ Riktlinjer for mediaurvalet till grundskolebiblioteken i Goteborg 

+ Riktlinjer for inkop av tecknade serier vid Goteborgs stadsbibliotek (1985) 

I den allmanna miUsattningen for Goteborgs stadsbibliotek star det bl.a. att 

stadsbiblioteket skall lagga okad vikt vid verksamheten fOr barn i forskole- och 

grundskoleMdern. Detta skall syfta till att grundlagga goda lasvanor och detta ska ske 

genom sagolasning, teater mm. Biblioteket skall samarbeta med skolor, fritids- och 

socialforvaltning. Allmankulturell verksamhet for barn ar sarskilt viktig och bor inriktas 

pa att ge dem stimulans och impulser till estetisk och social utveckling. 

I riktlinjerna for inkop av barn- och ungdomslitteratur till stadsbiblioteket ~ags det att 

barnbiblioteken skall ha ett allsidigt utbud av bade skonlitteratur och facklitteratur som 

skall vara utvalt med tanke pa mMgruppen barn och ungdom. 
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7. Presentation av anvandarintervjuer 

I detta kapitel presenteras resultatet av vara kvantitativa anvandarintervjuer pa bam- och 

ungdomsavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek, utforda under perioden 11-17 mars 

1996. Sammimlagt gjordes 420 intervjuer, varav 417 stycken var bearbetningsbara. Det 

ska dock papekas att intervjupersonema inte alltid har svarat pa alla fragor. Darfor kan 

summan av 
1

Svaren variera i de olika redovisningskategoriema. Da inget annat anges ar 

det 417, svar som bearbetats. 

Resultaten askadliggors i form av tabeller och diagram och fortydligas av en IOpande text. 

I kapitel 7 redovisas svaren fran fragoma. I kapitel 8 kommer vi att redovisa en mer 

detaljerad : framstallning av resultatet fran intervjuerna utifran olika 

sysselsattningskategorier. Da vi oftast avrundat procenttalen, blir summan inte alltid 

100%. 

Kon 

I var undersokning framkom det att andelen Flicka/kvinna av besokarna pa 

bamavdelningen var storre an andelen Pojke/man. 264 var av kvinnligt kon och 153 var 

av manligt dvs 63% respektive 37%. I Diagram 1 visas konsfordelningen i procent. 

Mim 
37% 

Diagram 1. Konsfordelning, i procent. 

Alder 

Kvinna 
63% 

I var intervju stallde vi en oppen fraga om besokarens alder. Som vi tidigare namnt 

intervjuade vi inte barn under sex ar. Vi gjorde en aldersindelning i atta grupper. 

Eftersom var undersokning genomfOrdes pa en bamavdelning och manga av besokama 

kunde form@das ga i grundskolan, ville vi se pa vilket stadium de gick. Da personema 

som var sex· ar endast var fyra stycken har vi fOrt samman dem med personerna i 

Iagstadiealder. Al.dersfordelningen presenteras i Diagram 2. 
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1 6-9 ar 
2 10-12 ar 

120 115 3 13-15 ar 
4 16-19 ar 
5 20-30 ar 

100 6 31-44 ar 
7 45-64 arl 

80 8 65-

60 

40 

20 

0 
2 3 4 5 6 7 8 

Diagram 2. Aldersindelning, faktiskt antal personer/a.Idersindelning. 

Av de fyra grupperna som ar inde1ade i sko1stadier var 26 personer (6%) i gruppen 6-9 

ar, 28 personer (7%) i gruppen 10-12,41 personer (10%) i gruppen 13-15 ochi gruppen 

16-19 var det 62 personer (15%). Det skall dock betonas att eftersom vi inte intervjuade 

de barnen som kom med sin klass eller fOrskolegrupp sa kan det verka som om fa barn 

besoker barnavde1ningen. Hade vi intervjuat samtliga barn hade de tre forsta grupperna 

blivit betydligt starre. 

Av de fyra resterande grupperna var 115 personer (28%) i gruppen 20-30, 95 personer 

(23%) var i gruppen 31-44, 38 personer (9%) i gruppen 45-64 och 12 personer (3%) var 

65 ar eller aldre. 

Bostadsort 

Vi stlillde besokarna fragan "Var bor du?" och de fick antingen svara Goteborg eller 

Annan ort. Om de bodde i Goteborg fragade vi i vilken stadsdel de bodde i eller vilken 

gata de bodde pa. Anledningen till att vi inte fragade efter stadsdelsnamnd var att vi 

trodde det skulle vara svart for besokarna att uppge i vilken stadsde1snamnd de bodde i. , 

Man vet oftast i vilken stadsde1 man bor. Vid genomgang av materialet de1ade vi in svaren 

i de 21 stadsde1snamnder som finns (se bilaga 4). Att ha en indelning pa 94 

primaromriiden (stadsdelar) vore opraktiskt och inte sarskilt givande. I var uppdelning 

och i tabellen nedan fmns Hisingen och Vastra FrOlunda med. Dessa tva omraden bestar 

av flera stadsde1snamnder. Hisingen, som ar en o, bestar av sex stadsde1snamnder (nr 

16-19, se bilaga 4). Vastra Frolunda ar ett omrade ide sydvastra delarna av Goteborg .. 

Det ar svart for oss att veta vilka stadsdelsnamnder som ingar i detta omrade. Troligtvis 
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har de intervjuade personema avsett mlgon av stadsdelsnamndema 10, 11, 12 eller 14 (se 

bilaga 4). Vid intervjutillfl:i.llena upplevde vi att manga inte ville svara specifikt var de 

bodde utan endast ville ange Hisingen eller Vastra Frolunda. I vissa fall tror vi att det 

kunde bero pa att stadsdelen som de bodde i allmanhet anses ha lag status. 

Svarsalternativet Annan ort delade vi in i grupperna StorgOteborg och Ovrigt. Till 

Storgoteborg raknas kranskommunerna, dvs Ale, Harryda, Kungsbacka, Kunga.Iv, 

Lerum, MOlndal, Partille, Stenungsund, Tjorn och Ockero. Vi fann det intressant att fa 

recta pa hur stor andel fran kranskommunerna som anvande sig av barnavdelningen under 

denna period. Till Ovrigt raknas ovriga orter i Sverige och utomlands. I Tabell 1 

redovisas var besokarna bodde vid undersokningstillfaJlet. 

Stadsdelsnamnd Antal % Stadsdelsnamnd/Ort Antal % 

1. Gunnared 13 3,1 16. Torslanda 3 0,7 
2. Laxjedalen 7 1,7 17. Biskopsgarden 11 2,6 
3. Kortedala* 12 2,9 18. Lundby* 6 1,4 
4. Bergsjon 5 1,2 19. Tuve-Save 1 0,2 
5. Harlanda 13 3,1 20. Backa 13 3,1 
6. brgryte 30 7,2 21. Karra-ROdbo 2 0,5 
7. Centrum 109 26,1 
8. Linnestaden 45 10,8 Hisingen** 13 3,1 
9. Majoma 22 5,3 Vastra FrOlunda** 12 2,9 
10. ~ogsbo 3 0,7 
11. Alvsborg 3 0,7 ~torgOteborg 56 13,4 
12. Frolunda* 8 1,9 Ovrigt 14 3,4 
13. Askim 14 3,4 
14. Tynnered 2 0,5 Summa 417 99,9 
15. Styrso 0 0,0 ""100 

Tabelll. Var besokarna bodde, faktiskt antal och i procent. 

* I dessa stadsdelsnarnnder ligger regionbibliotek. 
* * Dessa ar inte stadsdelsnarnnder utan st6rre olllr3.den i Goteborg. 

StOrst andel av besokarna angav att de var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum, 109 

personer. Ffan de centrala stadsdelsnamnderna, Orgryte, Centrum och Linnestaden, kom 

det sammanlagt 184 personer dvs 44,1% av de intervjuade. Nasta stora grupp, 56 

personer, kom fran Storgoteborg. Majoriteten av dessa uppgav att de kom fran Molndal 

eller Molnlycke. Fran Majorna, som ar en relativt central stadsdelsnamnd, kom det 22 

personer. 13 personer kom fran Harlanda, som aven den ligger relativt centralt. Den enda 

stadsdelsnamnd som ingen besokare sade sig bo i var Styrso, som ar en stadsdelsnamnd 

som bestar av flera oar i Goteborgs skargard. Vad som avgor mangden av besokare fran 

de olika stadsdelsnamndema ar svart att saga. Om de centrala stadsdelsnamnderna kan vi 

med ganska stor sakerhet saga att avstandet ar en betydande faktor vid valet av 

huvudbiblioteket. Nar det galler de ovriga stadsdelsnamnderna verkar inte mangden 

besokare alltid sta i relation till det geografiska avstandet fran huvudbiblioteket. I Styrsos 
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fall skulle det kunna bero pa att den ligger sa Iangt fran buvudbiblioteket. Men 

stadsdelsnamnden Askim ligger ungefar lika langt ifran ocb antalet intervjuade som kom 

darifran var 14 personer, dvs 3,4 %. 

Sysselsattning 

Vi stall de besokarna fragan "Vad ar din sysselsattning?". Vi delade in svarsalternativen i 

tio olika sysselsattningskategorier. Anledningen till att vi inte redovisar alla studerande i · 

en gemensam kategori ar att vi fann det intressant att fa veta pa vilken utbildningsniva de 

studerande befann sig pa. Utifran de bar tio kategorierna kommer vi senare att redovisa 

bur de olika sysselsattningskategoriema skiljer sig at. Sysselsattningskategorierna 

presenteras i Diagram 3. 

1 Forskola 

116 2 Grundskola 
120 3 Gymnasium 

4 Universitet/ 
100 hogskola 

5 Komvux el. annan 

80 vuxenutbildning 
6 Arbetar 
7 Arbetslos 

60 8 Barnledig 
9 Pensionar 

40 10 Annat 

20 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagram 3. Sysselsattning, faktiskt antal personer/sysselsattningskategori. 

A v diagrammet framgar det att av de besokare vi intervjuade gick fyra personer i 

forskolan. 94 personer (23%) gick i grundskolan, klass 1-9 ocb 54 personer (13%) gick 

pa gymnasiet, 73 personer (18%) gick pa universitetlhogskola ocb 17 personer ( 4%) gick 

pa komvux eller annan vuxenutbildning. 238 personer (57%) gick alltsa pa nagon 

utbildning. Antal personer som angav att de arbetade var 116 stycken (28%) och de som 

uppgav att de var arbetslOsa var 17 stycken (4%). 12 personer (3%) var barnlediga, 18 

personer (4%) var pensionarer och 12 personer (3%) passade bast in i kategorin annat. I 

annat ryms bl.a. personer som gick pa vissa privata utbildningar, var sjukskrivna eller 

som bade arbetade ocb studerade. 
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Orsak en • till valet av , huvudbibliotekets barnavdelning 

Vi sta.Ilde en oppen fdiga till besokama om varfor de hade valt just huvudbibliotekets 

bamavdelning. Alia utom fyra personer uppgav orsaken till besoket. Efter en genomgang 

av de oppna svaren delade vi in svaren i olika grupper vilket vi fann det sva.rt: att gora 

eftersom svaren var av sa skilda slag. Svarigheten lag i det att svaren ofta inte var 

formulerade pa det vis att det framgick om man hade valt bamavdelningen av en speciflk 

orsak. Detta kan tankas bero pa att man inte alltid har en uttalad orsak till valet av 

huvudbibliotekets bamavdelning. Det kan ocksa tl:inkas att man kom av flera orsaker men 

bara angav en. Anledningen till att vi inte kommer att redovisa svaren i form av diagram 

eller tabeller beror pa att vi kanner att en kvantifiering av svaren inte vore korrekt pa 

grund av var subjektiva indelning i grupper. Ista.Ilet redovisas de olika gruppema i 

storleksordning i form av lopande text. 

Den sWrsta gruppen bestod av svar av typen "skulle lana/leta efter en 

boklseriealbum/tidskrift" eller liknande. 

En nagot mindre grupp av svar hade karakta:ren av att man inte hade valt bamavdelningen 

av nagon speciflk orsak. T.ex. kunde man svara att man var dar for att man vantade pa 

migon person eller att en teaterforesta.Ilning skulle borja. Manga av de tillfragade fOljde 

bara med en kompis till bamavdelningen. En del gick bara runt och tittade och andra hade 

gatt in pa bamavdelningen av misstag. 

En ungefar lika stor grupp valde just huvudbibliotekets bamavdelning av en specifik 

orsak bl.a. darfor att man ansag att utbudet pa huvudbibliotekets bamavdelning var stOrre 

och battre an pa andra bibliotek och manga uppgav att huvudbiblioteket var det narmaste 

biblioteket,. antingen till hemmet, skolan eller arbetet. En annan orsak till att en del 

besokte barhavdelningen var for att lana en bok som enbart fanns pa huvudbibliotekets 

bamavdelning. Dessutom var huvudbiblioteket oppet pa sondagar vilket inga andra 

bibliotek i Goteborg ar. 

Att lana material till nagot eller nagra bam var nagot som en annan grupp uppgav som 

orsak till val av just huvudbibliotekets bamavdelning. 

En ungefar lika stor grupp som den forra var personer som sokte material till sitt 

skolarbete. Till denna grupp raknade vi ocksa de personer som var pa bamavdelningen 

for sitt yrkes skull, sa som larare eller forskollarare, antingen for att traffa sin klass dar 

som man stamt mote med eller fOr att lana backer till skolan. 

Andra orsaker till valet av bamavdelningen vid huvudbiblioteket var bl.a. att 

datorkatalogen oftare var tillganglig dar an pa de ovriga avdelningama pa biblioteket och 

att det fanns plats att sitta och studera. Manga tyckte ocksa att bamavdelningen var lugn. 

En del vuxna kom till bamavdelningen fOr att lamna sina bam dar medan de sjalva 

besokte nagon annan avdelning. 
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Besok pa andra bibliotek 

Vi stlillde besokarna fragan om de brukade ga till andra bibliotek an huvudbiblioteket. Vid 

intervjuerna fick besokarna svara ja eller nej. Vi var intresserade av att fa reda pa hur 

manga av besokarna som endast anvande sig av huvudbiblioteket samt vilka andra 

bibliotek som resten av besokarna anvande sig av. Nedan i Diagram 4 visas hur manga av 

besokarna som svarade ja respektive nej. Om de tillfragade svarade ja fick de i ett oppet 

svar ange vilket eller vilka andra bibliotek de brukade besoka. 

Nej 
41.0/0 

Ja 
59% 

Diagram 4. Om anvandama brukar besoka andra bibliotek, i procent. 

414 personer svarade pa denna fraga. De tre personer som inte svarade var i :lldrarna sex 

till sju ar. 244 personer, dvs 59 %, svarade att de brukade besoka annat eller andra 

bibliotek. 170 personer, dvs 41 %, uppgav att de endast brukade besoka 

huvudbiblioteket. 

A v de 184 personer som var bosatta i de tre centrala stadsdelsnamnderna, Orgryte, 

Centrum och Linnestaden, var det 110 stycken som uppgav att de endast brukade besoka 

huvudbiblioteket. Av dessa 110 var 77 bosatta i stadsdelsnamnden Centrum. De som 

uppgav att de brukade besoka andra bibliotek och var bosatta i Centrum brukade nastan 

alia besoka ett universitetsbibliotek, Guldhedens bibliotek (ligger i Centrum) eller ett 

filialbibliotek i en angransande stadsdelsnamnd. A v de 70 personer som var bosatta 

utanfor Goteborgs kommun uppgav 60 stycken att de brukade ga till andra bibliotek 

varav 57 gick till bibliotek i sin hemkommun. 

Vi tog sedan reda pa hur manga ganger varje folkbibliotek i Goteborg namndes i de 

oppna svaren. Detta fOr att se vilka stadsdelsnamndsbibliotek som aven anvandes av 

besokarna pa barnavdelningen vid stadsbiblioteket. De stadsdelsnamndsbibliotek som 

namndes oftast var: Majornas bibliotek (22 ganger), Linnestadens bibliotek (20 ganger), 

Redbergslids bibliotek (18 ganger), Vastra Frolunda regionbibliotek (17 ganger), 

Hisingens regionbibliotek (10 ganger), Biskopsgardens bibliotek (10 ganger) och 

Guldhedens bibliotek (9 ganger). Fern stadsdelsnamndsbibliotek namndes iJ?.te nagon 
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gang, namligen: Gardstens bibliotek, Kyrkbyns bibliotek, Karra bibliotek, Lovgardets 

bibliotek och Tuve bibliotek. 

Vi ville aven ta reda pa vilken typ av bibliotek de tillfragade anvande sig av och om man 

besokte flera typer av bibliotek. Resultatet redovisas i Diagram 5. Vi delade in de oppna 

svaren i sex kategorier: 

1. Besokte endast andra folkbibliotek i Goteborg, inklusive bokbuss och 

sjukhusbibliotek. 

2. Besokte nagot universitetsbibliotek i Goteborg och eventuellt nagot/nagra 

folkbibliotek pa annan ort. 

3. Besokte nagot skolbibliotek i Goteborg och eventuellt nagot/nagra folkbibliotek pa 

annan ort. 

4. Besokte nagot/nagra folkbibliotek pa annan ort. 

5. Besokte nagot/nagra folkbibliotek i Goteborg och nagot/nagra folkbibliotek pa annan 

ort. 

6. De tillfragade besokte annat bibliotek men angav inte vilken typ av bibliotek. 

140 136 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
2 3 4 5 6 

Diagram 5. Bruk av olika typer av bibliotek, faktiskt antal personer/typ av bibliotek. 

136 personer besokte endast andra folkbibliotek i Goteborg, inklusive bokbuss och 

sjukhusbibliotek. 34 personer besokte nagot av universitetsbiblioteken i Goteborg och 

eventuellt nagot eller nagra folkbibliotek pa annan ort. Elva personer besokte nagot 

skolbibliotek i Goteborg och eventuellt nagot eller nagra folkbibliotek pa annan ort. 55 

personer besokte endast nagot eller nagra folkbibliotek pa annan ort. Fyra personer 

besokte nagot eller nagra folkbibliotek i Goteborg och nagot eller nagra folkbibliotek pa 
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annan ort. Fyra av de tillfragade uppgav att de besokte nagot annat bibliotek men angav 

inte vilken typ av bibliotek det var. 

Anvandarroller 

Vi var intresserade av att fa reda pa i vilken roll som besokarna anvande barnavdelningen 

dvs om de var dar som privatperson, i studiesyfte eller for sitt yrkesutOv~de. Vid 

intervjuema hade vi fyra svarsaltemativ; privat, jobbet, studier och annat. Altemativet 

annat var ett oppet svar. I var presentation har vi valt att dela upp svaren fran annat i tre 

kategorier; privat+studier, privat+jobb och annat. Detta gor vi darfor att de v~r sa pass 

manga som anvande barnavdelningen i flera anvandarroller. I Diagram 5 som fO~er nedan 

innebar annat personer som inte kunnat definiera sin anvandarroll och inte tycjkte att de 

passade in i nagon kategori. 

300 
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250 

200 

150 
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50 
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Diagram 5. Anvandarroller, faktiskt antal personer/anvandarroll. 

1 Privatperson 
2 Jobbet 
3 Studier 
4 Privat+studier 
5 Privat+jobb 
6 Annat 

5 6 

Tre personer svarade ej pa denna fraga. Detta berodde formodligen pa att de var barn i 

aldrarna 6-8 ar. Den vanligaste anvandarrollen bland de som svarade var som 

privatperson, vilket 271 personer uppgav, dvs 65%. Nast stOrsta kategorin var studier, 

vilket 72 personer angav, dvs 17%. 25 personer, dvs 6%, anvande sig av 

barnavdelningen for sitt yrkesutOvande. 23 personer, dvs 6%, anvande barnavdelningen 

bade privat och i studiesyfte. De som uppgav annat var 18 stycken (4%) och 5 personer 

(1%) uppgav att de anvande barnavdelningen privat och i sitt yrkesutovande. 
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Bibliotekariehjiilp 

Vi var intresserade huruvida besokarna hade fnlgat nagon bibliotekarie pa 

barnavdelningen om hjalp vid besokstillfallet. Nar vi intervjuade var vi noga med att 

poangtera att vi just avsag barn- och ungdomsavdelningens bibliotekarier. I nedanstaende 

diagram illustreras resultatet. 

Diagram 6. Antal procent som hade fragat en bibliotekarie om hjaJ.p. 

Tva personer besvarade inte fragan. Den ena var sex ar och den andra 53 ar. 87 personer 

svarade att de hade fragat en bibliotekarie om hjalp och 328 sade att de inte hade gjort det. 

Det bor dock tillaggas att en del personer som svarade nej sade att de brukade gora det 

men att de inte hade gjort det just ida g. En del sade aven att de inte hade gjort det an men 

skulle gora det senare. 

Besok pa enbart barnavdelningen 

Vi ville fa recta pa om de intervjuade besokt enbart barnavdelningen vid besokstillfallet. 

Vi stallde tva fragor (fraga 9 och 10, se bilaga 2) for att fa svar pa denna fraga. En 

anledning till att vi stallde tva fragor var for att de yngre besokarna lattare skulle forsta. 

Pa fraga 9 kunde man svara ja eller nej och pa fraga 10 kunde man svara ja, nej eller vet 

ej. I diagrammet nedan har vi slagit ihop resultaten fran fragoma. 
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Ja 
22% 

Vet ej 
8% 

Nej 
70% 

Diagram 7. Svar i procent om besokarna enbart besokt barnavdelningen. 

416 svar kunde bearbetas. 292 personer, dvs 70 %, uppgav att de hade besokt och/eller 

tankte besoka nagon annan avdelning pa biblioteket. 92 personer, dvs 22%, svarade att 

de enbart besokt barnavdelningen och inte tankte besoka nagon annan avdelning. 32 

personer, dvs 8 %, uppgav att de besokt bamavdelningen och inte visste om de skulle 

besoka nagon annan avdelning. 

Besoksfrekvens 

Vi ville fa en bild av hur ofta de tillfragade brukade besoka barn- och 

ungdomsavdelningen pa stadsbiblioteket. Vi bad dem att ge en uppskattning om deras 

besoksfrekvens pa barnavdelningen. Fern svarsaltemativ fanns att valja mellan. 

Svarsaltemativet att man besokte barnavdelningen for fOrsta gangen hade vi med da vi 

tankte att det framst var sma bam som var dar for forsta gangen. Det visade sig dock att 

aldem pa de som angav det svarsaltemativet var varierad. Besoksfrekvensen redovisas 

ned an i Diagram 8. 

140 134 1 Mindre an 1 ghir 
2 Nagra g/ar 

120 3 Minst 1 g/manad 
4 Minst 1 g/vecka 

100 5 Forsta gangen 

80 

60 

40 

20 

0 
2 3 4 5 

Diagram 8. Besoksfrekvens, faktiskt antal personer/besoksfrekvens. 
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Sju stycken av 417 tillfragade personema svarade inte pa denna fraga. Fyra av dessa var 

sex och sju ar gamla. Nar vi stiillde fragan till dessa fyra personer forstod de inte den utan 

svarade t.ex. "ibland". De ovriga tre personema var i vuxen Alder. 

Antalet besokare som var pa stadsbibliotekets bamavdelning fOr forsta gangen var 60 

stycken (15%), 58 personer (14%) brukade besoka bamavdelningen mindre an en gang 

om aret, 118 personer (29%) brukade besoka den nagra ganger om aret, 134 personer 

(33%) brukade besoka den minst en gang i manaden och 40 personer (10%) brukade 

besoka den minst en gang i veckan. Jamfor man fordelning av besoksfrekvensen hos alla 

intervjuade med besoksfrekvensen hos de personer som var bosatta i Centrum, ser den 

ungefar likadan ut. 

Aktivitet pi barnavdelningen 

Pa stadsbibliotekets bamavdelning fmns det tillgang till en mangd olika aktiviteter. For att 

fa reda pa vad besokama hade gjort pa bamavdelningen vid besokstilWillet stallde vi 

fragan "Vad har du gjort pa bamavdelningen idag?". Besokama hade mojlighet att valja 

ett eller flera av de 16 svarsaltemativen. I Tabell 2 visas hur manga ganger varje 

svarsaltemativ forekom. 

Akti.vitet Antal Akti.vitet 

Lastllanat bOcker 192 Sokt i datorkatalogen 
Lastllanat ti.dsl¢fter 25 Pluggat 
Lastllanat serier 37 Tra:ffat kompisar 
Lanat kassettbocker* 8 Spelat spel 
Lanat musild:dssetter 11 Lekt 
Lanat talbOcker 1 Kopt vykortlaffisch mm 
Bestii.llt bOcker 3 Strovat runt 
Sokt litteratur el. annat material 101 Annat 

Tabell2. Vad besokarna hade gjort pa barnavdelningen, faktiskt antal. 
* Bok och band ingar hii.r. 

Antal 

76 
29 
27 
20 
18 
2 

134 
33 

Sju personer angav inget altemativ ails. Av de 417 intervjuade personema uppgav 219 

personer endast ett av altemativen i ovanstaende tabell. 191 personer uppgav tva eller 

flera altemativ. 

Den vanligaste aktiviteten pa bamavdelningen var att lasa/lana backer, 192 personer 

svarade detta. Den nast vanligaste aktiviteten var att man hade strovat runt, vilket 134 

personer svarade. Strovat runt definierar vi som att man bara spankulerat runt pa 

bamavdelningen utan att ha nagot speciellt mal. A v de har 134 personema var det 42 

stycken som angav att det enda de hade gjort pa bamavdelningen var att strova runt. Ett 

altemativ som ocksa fick manga svar var att man hade sokt litteratur eller annat material, 
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101 personer svarade detta. Manga hade aven sokt i datorkatalogen, nlirmare bestamt 76 

stycken. 33 personer angav svarsalternativet annat. Detta svarsalternativ var delvis tippet, 

dvs den tillfragade kunde specificera sitt svar. Exempel pa svar var; "kom precis", "tittat 

pa dockskapet", "lanat bildband", "jag gick fel" och "skrivit brev". 27 personer sade sig 

ha traffat kompisar, 20 personer hade spelat spel och 18 personer hade lekt. En person 

sade sig ha lanat en eller flera talbocker. Tyvarr har inte barn- och ungdomsavdelningen 

nagon statistik over utlaningen av de olika medietyperna sa en jamforelse med vart 

resultat ar inte mojlig. 

Nojd med besoket? 

Vi fragade besokarna om de var nojda med sitt besok pa barnavdelningen den dagen. 

Svarsalternativen var ja eller nej. I Diagram 9 nedan illustreras resultatet. 

Nej 
6% 

Ja 
94% 

Diagram 9. Om besokama var nojda med sina besok, i procent. 

15 personer svarade inte pa den har fragan. Fyra av dessa var menan sex och atta ar och 

vi tror att det formodligen berodde pa att de inte fOrstod fragan. V arfor de ovriga elva 

personerna inte svarade pa fragan vagar vi inte spekulera i. Aldern pa dessa personer var 

mellan 13 och 62 ar. 379 personer sade sig vara nojda med sitt besok och 23 personer var 

inte nojda. Vi fragade aven varfor de tyckte sa och de fick da fritt besvara den fragan. 

Svaren pa denna oppna fraga delade vi in i grupper efter vad vi tyckte var ungefar 

lik:alydande svar. 

Av de 379 personer som sade sig vara nojda med sitt besok angav ungefar en tredjedel, 

den sttirsta gruppen, att orsaken till att de var nojda var att de hade funnit det material de 

sokte eller tatt svar pa nagon fraga. 
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Nasta stora grupp angav att de var nojda diirfor att barnavdelningens miljo var trevlig och 

mysig. Flera sade att de tyckte att barnavdelningen hade en god atmosfar. Manga ansag 

aven att det var lugnt, rent, valorganiserat, gott om sittplatser och skona soffor och stolar. 

En nastan lika star grupp tyckte att det gada utbudet pa barnavdelningen var orsaken till 

att man var nojd. Man tyckte att utbudet, framst av backer, seriealbum och spel, var start 

och varierat. 

En grupp specificerade inte direkt varfor de var nojda, utan kan enligt var bedomning 

kategoriseras som mer allmant nojda. Man sade t.ex. "det ar bra", "all tid nojd i start sett", 

"infriat mina forvantningar" och "bra bibliotek". 

En annan ungefar lika star grupp tyckte att bemotandet fran barnavdelningens personal 

var positivt och detta angav man som orsak till att man var nojd med besoket. Man tyckte 

att personalen var kunnig, trevlig och hjalpsam. Servicen upplevdes som snabb och man 

tyckte att det var bra att bibliotekariema kom fram och fragade om man ville ha hjalp. 

Flera personer besokte barnavdelningen med sina bam och en grupp var nojda med 

besoket eftersom deras bam var nojda. Kommentarer kunde t.ex. vara: "ungama ar 

nojda, da ar jag nojd", "dottern tycker det ar roligt att vara har" eller "min dotter far 

intellektuell stimulans". 

Svaren fran den minsta gruppen av de som var nojda med sitt besok var av skilda slag. Vi 

fann det svart att kategorisera dessa svar eftersom de var av sA varierande karaktar. 

Exempel pa sactana svar var: "nojd an sa lange", "inget att gora hemma", "det ar kul att 

lasa" och "blev intervjuad, det roligaste idag". En del angav in get svar alls varfor de var 

nojda. 

A v de 23 personer som sade att de inte var nojda med sitt besok pa barnavdelningen 

angav 17 personer att anledningen till att de inte var nojda var att de inte hade tatt tag pa 

den boken de sokte efter. Antingen var skalet att boken inte fanns pa avdelningen eller sa 

var den utlanad. De ovriga sex personerna uppgav olika orsaker till att de var missnojda, 

bl.a. att utbudet av talbocker var for litet eller att det var jobbigt att ga upp for trappoma i 

biblioteket for att hamta boken man sokte. 

Spontana kommentarer 

Den avslutande frAgan i var intervju med besokama var oppen, Besokarna ombads ge en 

kommentar angaende vad de tyckte om barnavdelningen. Svaren var av mycket 

varierande slag och alla kan naturligtvis inte redovisas har. Vi delade aven har in svaren i 

grupper efter vad vi tyckte var nagorlunda likalydande svar. 

Den starsta gruppen av de tillfragade var de som sade sig inte ha nagon speciell 

kommentar om barnavdelningen. I vissa fall tror vi det dels kunde bero pa att man redan 
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gett en kommentar i fragan om man var nojd med sitt besok, dels att man inte hade hunnit 

hilda sig nagon uppfattning om barnavdelningen pga att de inte hade varit dar sa lang tid. 

Den nast st5rsta gruppen bestod av kommentarer som tyckte att barnavdelningen var bra. 

Den vanligaste kommentaren var "den ar bra" eller "det ar bra". Vanligt var aven att man 

sade att det var bra att barnavdelningen fanns eller att man hoppades att den skulle finnas 

kvar sa lange som mojligt. En del papekade ocksa att de tyckte att det var viktigt med 

barnavdelningen, som man tyckte var mycket bra, och att det var viktigt med litteratur for 

barn. 

En annan stor grupp gav positiva kommentarer angaende barnavdelningens miljo. Manga 

kommenterade inredningen och sade att de tyckte att den sag trevlig ut. Man tyckte att det 

var mysigt med stolarna och sofforna och man tyckte att utsmyckningen var fin. 

Barnavdelningen ansags aven av manga att vara lugn, trivsam och viii anpassad for yngre 

barn. Nagra personer uttryckte Asikter om fOrbattring av mil jon och om uppstiillningen av 

medierna pa barnavdelningen, t.ex. "borde finnas fler myssoffor som man kan sjunka ner 

i", "kunde goras lite roligare", "fattas lasplatser", "lite svart att hitta" eller "krangligt 

uppbyggd". 

Utbudet pa barnavdelningen, friimst av bocker, kommenterades av en annan stor grupp. 

Man tyckte att urvalet var stort och allsidigt, t.ex. "viildigt manga bocker for manga olika 

a.Idrar" eller "det finns det mesta". En del sade ocksa att urvalet var stOrre eller battre pa 

huvudbibliotekets barnavdelning an pa andra bibliotek, t.ex. "viildigt bra sortiment, finns 

ingen annanstans". En del av de tillfragade hade aven synpunkter angaende vad de tyckte 

barnavdelningen kunde fOrbattra. De fiesta av dessa personer ville ha fler bocker inom de 

olika litterara genrerna eller fler spel och pussel. 

Ett fatal av kommentarerna kunde vi inte placera in i nagon grupp. Har fOljer nagra 

exempel pa sadana kommentarer: "det rader brist pa barn", "fler barn an pa andra 

bibliotek", "biblioteket ska forsoka marknadsfora sig hardare" och "det ar skont att bora 

smabarn skrika". 
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8 . Presentation av resultat efter 
sysselsattningskategorier 

I detta kapitel avser vi att redovisa resultatet fran var undersokning utifran olika 

sysselsattningskategorier. I vart utformande av dessa sysselsattningskategorier har vi 

utgatt fran de kate gorier vi anvande oss av vid intervjuema med besokama. I detta kapitel 

har vi slagit ihop nagra kategorier sa att vi nu har sju istallet fOr de ursprungliga tio. 

Forskola och grundskola har vi slagit ihop till en kategori som vi kallar grundskola. Detta 

gor vi darfor att av de personer som vi intervjuade som gick i forskolan endast var fyra 

stycken och alia var sex ar. Att lata den vara en egen kategori anser vi inte vara givande. 

Gymnasium och komvux eller annan vuxenutbildning har vi slagit ihop till en kategori 

som vi kallar studerande. De som angivit universitetlhogskola som sin sysselsattning 

kallar vi har studenter. Kategorin annat var mojlig att valja vid intervjuema, men da de 

personer som svarade detta altemativ hade sa olika sysselsattningar har vi valt att inte 

redovisa denna grupp som en sysselsattningskategori. Vad som kan sagas ar att de var 

tolv stycken, de var i a.Idrama 16-49 ar och att sju stycken var kvinnor och fern stycken 

var man. De ovriga sysselsattningskategoriema ar de samma som vid intervjuema med 

besokama. 

De aspekter vi bl.a. kommer att ta upp ar anvandarroller, var besokama bor, om 

besokama anvander andra bibliotek, besoksfrekvens och vad de har gjort vid besoket pa 

barnavdelningen. Vi kommer aven att redogora fOr de olika anvandargruppemas 

begagnande av bambibliotekarierna och om de var nojda med sitt besok. 

Nar vi redovisar var de olika sysselsattningskategorierna angav att de var bosatta behovs 

kanske nagra uttryck forklaras. Som vi tidigare namnt i kapitel 7, raknas Goteborgs 

kranskommuner till Storgoteborg. Ovrigt innebar ovriga orter i Sverige och utomlands. 

Hisingen och Vastra Frolunda ar stOrre omraden som bestar av flera stadsdelsnamnder 

men de tillfragade uppgav endast dessa omraden som bostadsort. 

Vissa sysselsattningskategorier i var undersokning, de arbetslosa, de barnlediga och 

pensionarerna, ar mycket sma, fran tolv till18 personer. Som Sven G. Hartman skriver i 

Handledning. Liten handbok for den som arbetar med projekt, specialarbeten eller 

rapporter bor man inte anvanda sig av procentberakning nar grupperna ar sa sma att 

vardena kan bli missvisande (Hartman 1993 s.105). Vi instammer med honom och har 

darfor valt att inte anvanda oss av procentberakning nar vi redovisar dessa kategorier. 
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Grundskoleelever 

Som vi tidigare namnt, raknar vi forskoleelever och grundskoleelever (klass 1-9) till 

denna kategori. Sammanlagt tillhorde 98 personer kate gorin grundskoleelever. A v 

grundskoleelevema var 72 personer, dvs 73%, av kvinnligt kon och 26 personer, dvs 

27%, av manligt kon. Grundskoleelevema var i aldrama 6-16 ar. Delar vi in dessa 

personer ide alderskategorier vi tidigare anvant oss av, ar 26 personer mellan 6 och 9 ar, 
28 personer mellan 10 och 12 ar, 41 personer menan 13 och 15 ar och 3 personer menan 

16 och 19 ar. 

I Tabell 3 redo visas i vilken stadsdelsnamnd eller pa vilken ort grundskoleelevema angav 

att de bodde vid undersokningstillfillet. 

S tadsdelsnamnd/Ort Antal Stadsdelsnamnd/Ort Antal 

Centrum 28 Biskopsgarden 2 
Storgoteborg 15 Hisingen 2 
Linnestaden 12 Hogsbo 2 
A skim 7 Gunnared 2 
Lfujedalen 5 Kortedala 2 
Orgryte 5 Lundby 2 
lliirlanda 4 Karra-Roobo 1 
Backa 3 Alvsborg 1 
Vastra FrOlunda 3 Summa: 98 
bvri~t 2 

Tabel13. Var grundskoleeleverna bodde, faktiskt antal. 

I ovanstaende tabell ser man att de flesta av grundskoleeleverna var bosatta i 

stadsdelsnamnden Centrum. 28 personer, dvs 29% av de 98 grundskoleeleverna, uppgav 

att de bodde i Centrum. Den nast st5rsta gruppen sade sig bo i Storgoteborg, vilket 15 

personer, dvs 15%, uppgav. Nastan lika manga personer angav att de bodde i 

stadsdelsnamnden Linnestaden. De var tolv stycken, vilket utgjorde 12% av 

grundskoleeleverna. Sju personer (7%) sade sig bo i Askim, fern personer (5%) angav att 

de bodde i Ui.rjedalen och fern personer sade sig bo i Orgryte. I stadsdelsnamnden 

Harlanda sade sig fyra personer (4%) bo i, medan tre personer {3%) bodde i vardera 

Backa och Vastra FrOlunda. Pa Hisingen, i stadsdelsnamderna Biskopsgarden, Hogsbo, 

Gunnared, Kortedala och Lundby och i kategorin ovrigt bodde det tva personer i var och 

en av dessa orter/stadsdelsnamnder. 

Om man slar samman de centrala stadsdelsnamndema, dvs Orgryte, Centrum och 

Linnestaden, var sammanlagt 46% av grundskoleelevema bosatta i dem. 37% var bosatta 

i ovriga delar av Goteborg och 17% var bosatta utanfOr Goteborgs kommun. 

49 



Nar det galler de olika sysselsattningskategoriemas orsak till valet av huvudbibliotekets 

bamavdelning har vi har i kapitel8 samma indelning av svaren i grupper som vi hade i 

kapitel 7. Nedan presenteras gruppema i storleksordning. 

Den vanligaste orsaken till valet av huvudbibliotekets bamavdelning som 

grundskoleelevema uppgav var att man skulle Hi.na eller leta efter bocker eller annat 

material till sig sjalv genom att ga och titta i hyllorna eller genom att soka i 

datorkatalogen. 

En nastan lika star grupp av svar hade karaktaren av att anvandama inte hade nagon 

speciflk orsak till valet av bamavdelningen. Exempel pa svar kunde vara att man vantade 

pa nagon person, att man fOljde med nagon kompis eller att man inte visste varfor de 

besokte bamavdelningen. Flera av de tillfragade angav som orsak att man tyckte om att 

las a. 

En nagot mindre grupp av besokare valde barnavdelningen av en specifik orsak. De 

intervjuade ansag att huvudbibliotekets bamavdelning hade storst och/eller bast urval eller 

att huvudbiblioteket Jag narmast bostaden eller skolan. Nagra sade aven att 

huvudbibliotekets oppettider var battre (dvs oppet pa sondagar) eller att man hade bestallt 

en bok pa bamavdelningen. 

En grupp hade valt bamavdelningen fOr att fa litteratur till nagot skolarbete eller for att 

lana en skonlitterar bok for svenskaamnet. 

Den minsta gruppen av grundskoleelevema sade att de hade valt huvudbibliotekets 

bamavdelning for att spela spel eller titta pa dockskapen. 

En person uppgav att honlhan skulle lana en bok till sin lillasyster som orsak till valet av 

bamavdelningen. 

Var huvudbiblioteket det enda bibliotek som grundskoleelevema brukade besoka? Tre av 

de 98 grundskoleelevema svarade inte paden har fragan. 50 personer (53%) uppgav att 

huvudbiblioteket var det enda bibliotek som man brukade besoka och 45 stycken (47%) 

uppgav att de brukade besoka ett eller flera andra bibliotek. 42 av dessa 45 personer 

angav att de brukade besoka bibliotek i Storgoteborg, vilket formodligen beror pa att de 

var bosatta utanfor GOteborgs kommun och brukade besoka nagot/nagra bibliotek i 

hemkommunen. De ovriga tre personema brukade besoka bibliotek i annan kommun eller 

narliggande stadsdelsnamnd. 

A v de 45 personer som var bosatta i de tre centrala stadsdelsnamndema, Orgryte, 

Centrum och Linnestaden, angav 32 att de endast brukade besoka huvudbiblioteket. A v 

de 28 personer som uppgav att de bodde i stadsdelsnamnden Centrum var det 24 

personer som sade att de endast brukade besoka huvudbiblioteket. 

Pa fragan i vilken roll man anvande biblioteket uppgav grundskoleelevema sasom visas i 
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diagram 10 nedan. 
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Diagram 10. Grundskoleelevers anvandarroller, faktiskt antal personer/anvandarroll. 

Tre personer svarade inte pa denna fraga. 66 grundskoleelever, dvs 69%, svarade att de 

hade anvant barnavdelningen i egenskap av privatperson. En person uppgav att hon/han 

hade besokt bamavdelningen for sitt yrkes skull, 15 personer, dvs 16%, uppgav att de 

hade besokt bamavdelningen for sina studiers skull, 10 personer, dvs 11%, uppgav att 

de hade besokt barnavdelningen bade som privatperson och for sina studier och tre 

personer, dvs 3%, kunde inte specificera sin anvandarroll. Ingen av de som tillhorde 

kategorin grundskoleelever uppgav att de hade besokt bamavdelningen bade som 

privatperson och for sitt yrkes skull. 

Pa fragan huruvida man hade bett en bibliotekarie pa bamavdelningen om hjalp svarade 

76 personer (78%) att de inte hade gjort det och 21 personer (22%) svarade att de hade 

bett om hjalp. En person svarade inte paden har fragan. Av de 21 personer som hade bett 

en bibliotekarie om hjalp var 15 personer av kvinnligt kon och sex personer av manligt 

kon. 

Av grundskoleelevema var det 25 stycken (26%) som kunde uppge att de enbart hade for 

avsikt att besoka barnavdelningen vid undersokningstillfallet. 15 stycken (15%) var inte 

sakra pa om de skulle besoka nagon annan avdelning pa biblioteket. Resterande 58 

personer (59%) uppgav att de hade varit eller hade for avsikt att besoka nagon annan 

avdelning pa biblioteket. 

I Diagram 11 illustreras hur ofta grundskoleelevema besoker bamavdelningen vid 

stadsbiblioteket. 
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Diagram 11. Gnmdskoleelevers besoksfrekvens, faktiskt antal personerlbesoksfrekvens. 

Fern personer svarade inte pa denna fraga. De fiesta av grundskoleeleverna, 29 stycken, 

dvs 31%, uppgav att de brukade besoka barnavdelningen minst en gang i manaden. 25 

personer, dvs 27%, sade att de brukade besoka barnavdelningen nagra ganger om aret. 

17 stycken, dvs 18%, av grundskoleeleverna uppgav att de besokte barnavdelningen for 

forsta gangen. 14 personer, dvs 15%, sade att de brukade besoka barnavdelningen minst 

en gang i veckan och atta personer, dvs 9%, sade att de brukade besoka den mindre an en 

gang om aret. 

Grundskoleelevernas aktivitet pa barnavdelningen kan man se i tabellen nedan. Summan 

av antalet aktiviteter blir mer an 98 da flera alternativ var mojliga att valja. 

Aktivitet Antal Aktivitet Antal 

Lastllanat bOcker 47 Pluggat 4 
Strovat runt 39 Spelat spel 4 
Sokt litteratur el. annat material 37 Uist/lanat tidskrifter 3 
Soktidatorkatalogen 28 Bestiillt bOcker 2 
Traffat kompisar 15 Lekt 2 
Lastllanat serier 12 Lanat kassettbOcker 1 
Annat 5 

Tabell4. Grundskoleelevemas aktivitet pa bamavdelningen, antal ganger de namnts. 

De vanligaste aktiviteterna bland grundskoleeleverna var att Hisa och/eller lana backer, 

strova runt, soka litteratur eller annat material och soka i datorkatalogen. Av de 98 

grundskoleeleverna svarade nastan halften, 47 stycken, att de hade last och/eller lanat 

backer vid besokstillfallet. 39 personer sade att de hade strovat runt pa barnavdelningen. 

37 personer hade sokt efter litteratur eller nagot annat material. Att soka i datorkatalogen 

hade 28 personer gjort. Andra vanliga aktiviteter var ocksa att traffa kompisar, 15 

stycken, och lasa och/eller lana serier, vilket 12 stycken namnde. Andra aktiviteter var 
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inte lika ofta f6rekommande och altemativen att Hina talbocker och att kopa vykort/affisch 

narnndes inte av mlgon. Fyra stycken av grundskoleeleverna sade att de hade pluggat pa 

bamavdelningen. Sam tidigare namnts hade 15 av grundskoleeleverna kommit till 

bamavdelningen enbart fOr sina studiers skull. Darfor antar vi att de grundskoleelever 

sam kom till bamavdelningen enbart for sina studiers skull framst Ui.ste/lanade becker 

och/eller sokte efter litteratur eller annat material. 

Var grundskoleelevema nojda med sitt besok pa bamavdelningen? Sju personer svarade 

inte pa denna fraga. A v de sam inte svarade var det tva personer sam var sex ar, resten 

var 8-14 ar. Av de 91 personer sam svarade var 85 stycken, dvs 93%, nojda och sex 

stycken, dvs 7%, var inte nojda. 

Har foljer en kart sammanfattning av vad sam frarnkom ur. intervjuerna med 

grundskoleeleverna. 73% var av kvinnligt kon och 27% av manligt kon. De fiesta, 29%· 

av grundskolee1everna uppgav att de bodde i Centrum och den nast stOrsta gruppen, 

15%, uppgav att de bodde i Storgoteborg. Det vanligaste orsaken till valet av 

huvudbibliotekets bamavdelning var att man skulle lana eller leta efter backer eller annat 

material till sig sjalv. 53% av grundskoleelevema uppgav att huvudbiblioteket var det 

enda bibliotek de brukade besoka. Den vanligaste anvandarrollen .var att man anvant 

barnavdelningen i egenskap av privatperson, 69% uppgav det. 22% av 

grundskoleelevema hade bett en bibliotekarie pa bamavdelningen om hjalp. 26% uppgav 

att de enbart hade haft for avsikt att besoka bamavdelningen vid undersokningstillfallet. 

De fiesta grundskoleelevema, 31%, sade att de brukade besoka bamavdelningen minst en 

gang i manaden. Den vanligaste aktiviteterna var att lasa och/eller lana backer, strova . 

runt, soka litteratur eller annat material och att soka i datorkatalogen. 93% av 

grundskoleelevema uppgav att de var nojda med sitt besok pa bamavdelningen. 

Studerande 

Till sysselsattningskategorin studerande har vi, sam vi tidigare namnt, raknat 

gymnasieelever och studerande vid komvux eller annan vuxenutbildning. 71 personer 

angav att de var studerande. Av de studerande var 47 personer kvinnor och 24 personer 

man. Kvinnorna utgjorde 66% och mannen utgjorde 34%. De studerande var mellan 16 

och 44 ar. 52 studerande tillhorde alderskategorin 16-19 ar, 13 personer tillhorde 

alderskategorin 20-30 ar och sex personer tillhorde aldersgruppen 31-44 ar. 

I nedanstaende tabell visas var de 71 studerande angav att de var bosatta vid 

undersokningstillfallet. 
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Stadsdelsnamnd/Ort Antal Stadsdelsnamnd/Ort Antal 

Storgoteborg 11 Askim 2 
Centrum 8 Bergsjon 2 
Frollmda 6 Biskopsgflrden 2 
Majoma 6 Hisingen 2 
Orgryte 6 Kortedala 2 
Gmmared 5 Klirra-ROdbo 1 
IDirlanda 4 Torslanda 1 
Lundby 4 Tynnered 1 
Vastra Frolunda 4 Alvsborg 1 
Linnestaden 3 Summa: 71 

Tabell5. Var studerande bodde, faktiskt antal. 

Som man kan se i Tabell 5 var spridningen stor och jamn vad galler de studerandes 
bostadsort. Den storsta gruppen av de studerande, elva stycken (15%), var bosatta i 
Storgoteborg, dvs i nagon av kranskommunema till Goteborg. Atta personer, dvs 11%, 
var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum. Sex personer, dvs 8%, var bosatta i vardera 
FrOlunda, Majoma och Orgryte. Fern personer, 7%, var bosatta i stadsdelsnamnden 
Gunnared. I vardera Harlanda, Lundby och Vastra Frolunda var fyra personer, dvs 6%, 

bosatta. Tre personer, 4%, angav att de bodde i stadsdelsnamnden Linnestaden medan 
tva personer, 3%, bodde i vardera Askim, Bergsjon, Biskopsgarden, Hisingen och 

Kortedala. I Karra-Rodbo, Torslanda, Tynnered och Alvsborg bodde det en person, 1%, 
i var och en av dessa stadsdelsnamnder. 

Vid en sammanslagning av antalet studerande bosatta i de centrala stadsdelsnamndema, 
Orgryte, Centrum och Linnestaden, var 24% bosatta idem. 61% var bosatta i ovriga 
delar av GOteborg och 15% var bosatta utanfor Goteborgs kommun. 

Bland de studerande var den stOrsta gruppen av svar pa fragan varfor man hade valt 

huvudbibliotekets bamavdelning, att man hade en specifik orsak till besoket. De fiesta 

uppgav att huvudbiblioteket lag narmast bostaden eller skolan. V anligt var ocksa att man 

ansag att bamavdelningen pa huvudbiblioteket hade storst utbud av litteratur. Nagra 

personer sade att boken de letade efter endast fanns pa huvudbiblioteket. 
Den nast stOrsta gruppen hade valt att besoka bamavdelningen fOr att lAna, lamna eller leta 
efter backer, serier eller tidskrifter till sig sja.Iva. 

En nastan lika stor grupp av studerande uppgav att miljon var orsak till valet av 
bamavdelningen. MAnga tyckte att miljon var lugn. Vidare sade mAnga att de var pa 

bamavdelningen for att dar fanns plats att sitta och plugga och/eller fOr att datorema var 

tillgangliga. 

En nagot mindre grupp an den fOregaende kategoriserar vi som att de inte hade nagon 

specifik orsak till valet av bamavdelningen. Nagra sade att de hade gatt fel och nagra 

vantade pa, fOljde med eller satt och pratade med kompisar. 
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En mindre grupp hade valt bamavdelningen fOr skolarbetets skull och en person hade valt 

den fOr sin skolpraktik. 

Nigra fa studerande hade valt den fOr att de skulle lana becker till sina bam. Dessa 

studerande gick alla pa komvux eller annan vuxenutbildning. 

29 stycken, dvs 41%, uppgav att huvudbiblioteket var det enda bibliotek de brukade 

besoka och 42 stycken, dvs 59%, uppgav att det inte var det. Alla de tillfragade 

studerande svarade pa denna fraga. A v de 42 personer som brukade besoka andra 

bibliotek gick alia utom fern, antingen til] sitt lokala filialbibliotek, sitt skolbibliotek eller 

till bokbussen. Av de fern som inte gick till sitt narmaste bibliotek gick en till sitt 

regionbibliotek och en till ett bibliotek i en angransande stadsdelsnamnd. De ovriga tre 

gick till andra bibliotek som inte var belagna i narheten av deras bostadsort. 17 personer 

var bosatta ide tre centrala stadsdelsnamndema och 13 av dessa uppgav att de endast 

brukade besoka huvudbiblioteket. Atta personer var bosatta i Centrum och endast en 

person av dem brukade besoka nagot annat bibliotek an huvudbiblioteket, namligen 

Linnestadens bibliotek, vilket ligger i en angransande stadsdelsnamnd. Alia studerande 

som var bosatta i Storgoteborg utom en sade att de besokte bibliotek i sin hemkommun. 

Personen som inte besokte nagot bibliotek i sin hemkommun gick till Redbergslids 

bibliotek. 

I Diagram 12 visas i vilka anvandarroller som de studerande uppgav att de hade anvant 

bamavdelningen. Alia de studerande svarade pa denna fraga. 
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Diagram 12. Studerandes anvandarroller, faktiskt an tal personer/anvandarroll. 

38 av de 71 studerande uppgav att de hade anvant barnavdelningen i egenskap av 

privatperson, vilket var 54%. En person uppgav att hon!han hade anvant bamavdelningen 
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fOr sitt yrkes skulL 25 personer, dvs 35%, sade att de anvant barnavdelningen fOr sina 

studiers skull medan fern personer, dvs 7%, uppgav att de anvande barnavdelningen bade 

som privatperson och fOr sina studiers skull. lngen av de studerande besokte 

barnavdelningen bade som privatperson och for sitt yrkes skull. Tva personer, dvs 3%, 

kunde inte defmiera sin anvandarroll utan uppgav altemativet annat. 

Vi stallde de studerande fragan om de hade bett nagon bibliotekarie pa barnavdelningen 

om hjalp. Alia studerande svarade pa denna fraga. 50 stycken, dvs 70%, hade inte bett 

om hjalp medan 21 personer, dvs 30%, hade gjort det. Av de 21 personer som hade 

fragat en bibliotekarie var 17 personer kvinnor och fyra personer man. 

Sju av de studerande (1 0%) angav att de en bart hade fOr avsikt att besoka 

barnavdelningen vid undersokningstillfallet. Sex personer (8%) var inte sakra om de 

skulle besoka nag on annan avdelning medan de resterande 58 personema (82%) hade 

varit pa eller hade for avsikt att besoka nagon annan avdelning. 

De studerandes besoksfrekvens pa barnavdelningen visas i Diagram 13 nedan. Samtliga 

av de 71 studerande besvarade denna fraga. 
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Diagram 13. Studerandes besoksfrekvens, faktiskt an tal personerlbesoksfrekvens. 

Den starsta gruppen av de studerande uppgav att de brukade besoka barnavdelningen 

minst en gang i manaden. 23 personer, dvs 32%, uppgav detta. Nast st5rsta gruppen, 20 

personer (28% ), sade att de brukade besoka barnavdelningen nagra ganger om aret. 14 

personer (20%), uppgav att de brukade besoka barnavdelningen mindre an en gang om 

aret. Nio personer (13%) sade att de besokte barnavdelningen fOr fOrsta gangen. Fern 

personer (7%) sade att de brukade besoka den minst en gang i veckan. 
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Vad de studerande angav att de hade gjort pa barnavdelningen vid undersokningstillfallet 

redovisas i Tabell6. Summan av antalet aktiviteter ar stOrre an 71 da flera altemativ var 

mojliga att vaija. 

Aktivitet Antal Aktivitet Antal 

Liist/lanat rocker 27 Trtiffat kompisar 7 
Strovat runt 17 Spelat spel 3 
Pluggat 13 Annat 2 
Lastllanat serier 11 Lekt 2 
Liistllanat tidskrifter 11 Kopt vykort/affisch mm 1 
Sokt litteratur el. annat material 11 LanatkasseUlX)cker 1 
Sokt i datorkatalo~en 8 Unat musikkassetter 1 

Tabell 6. Studerandes aktivitet pa barnavdelningen, antal ganger de namnts. 

Den klart vanligaste aktiviteten bland de studerande var att Uisa och/eller lana backer vilket 

27 stycken sade sig ha gjort vid besokstillfallet. Att man hade strovat runt pa 

barnavdelningen svarade 17 personer att de hade gjort. 13 personer sade att de hade 

pluggat och elva personer hade vardera Iast/lanat serier, lastllanat tidskrifter och sokt 

litteratur eller annat material. Atta personer uppgav att de hade sokt i en datorkatalog och 

sju personer hade traffat kompisar. Andra aktli.viteter tex. spelat spel, lanat kassettbocker 

och lekt, fOrekom som svar men inte speciellt ofta. Ingen av de studerande angav att de 

hade bestallt nagon bok eller lanat nagon talbok. 

Av de studerande uppgav 65 personer, dvs 93%, att de var nojda med sitt besok pa 

barnavdelningen. Fern personer, dvs 7%, uppgav att de inte var nojda med sitt besok. En 

person kunde inte svara pa fragan. 

Sammanfattningsvis kan sagas att spridningen var star och jamn vad galler de 

studerandes bostadsort, men den stOrsta gruppen, 15%, var bosatta i Storgoteborg. 66% 

av de studerande var kvinnor och 34% var miin. Den vanligaste svaret pa fragan varfor 

man hade valt just huvudbibliotekets bamavdelning var att man hade haft en specifik 

orsak till sitt besok, t.ex. att huvudbiblioteket var det bibliotek som lag narmast bostaden 

eller skolan. 41% uppgav att huvudbiblioteket var det enda bibliotek de brukade besoka. 

Den vanligaste anvandarrollen bland de studerande var privatperson, vilket 54% uppgav. 

30% hade bett en bibliotekarie pa barnavdelningen om hjalp. 10% sade att 

barnavdelningen var den enda avdelningen de hade for avsikt att besoka vid 

undersokningstillfallet. Den stOrsta gruppen av studerande, 32%, uppgav att de brukade 

besoka barnavdelningen en gang i manaden. Den vanligaste aktiviteten pa 

bamavdelningen var att lasa ochleller lana becker. V anligt var ocksa att man hade strovat 

runt och att man hade pluggat. 93% uppgav att de var nojda med sitt besok. 
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Stud enter 

Studentema, dvs universitets- och hogskolestuderande, var 73 personer. Av dessa var 45 

stycken kvinnor och 28 stycken man, dvs 62% respektive 38%. Studentema var mellan 

19 och 40 ar. Sex personer var 19 ar, medan 58 personer tillhorde aldersgruppen 20-30 

ar och nio personer tillhorde iildersgruppen 31-44 ar. 

I tabellen nedan kan man se var studenterna angav att de bodde vid 

undersokningstillfailet. 

Stadsdelsnamnd/Ort Antal Stadsdelsnamnd/Ort Antal 

Centrum 22 Gunnared 2 
Storgoteborg 8 Kortedala 2 
Majorna 7 brgryte 2 
Linnestaden 6 Bergs jon 1 
bvrigt 5 Fro lunda 1 
Backa 3 ffiirlanda 1 
Hisingen 3 Uiljedalen 1 
Lundby 3 Torslanda 1 
A skim 2 Vastra Fro lunda 1 
Biskopsgarden 2 Summa: 73 

Tabell 7. Var studenterna bodde, fak.tiskt antal. 

Den stOrsta andelen av studenterna, 22 stycken (30% ), angav att de bodde i 

stadsdelsnamnden Centrum. Sedan ar det ett stort hopp ner till atta personer (11%) som 

angav att de bodde i Storgoteborg. Sju (10%) respektive sex personer (8%) bodde ide 

relativt centrala stadsdelsnamndema Majoma och Linnestaden. Fern personer (7%) toll 

inom den kategorin vi har kallat ovrigt. Backa, Hisingen respektive Lundby hade var och 

en tre personer ( 4%) som angav des sa som bostadsort. I var och en av 

stadsdelsnamndema Askim, Biskopsgarden, Gunnared, Kortedala och Orgryte sade sig 

tva personer (3%) bo i. I var och en av stadsdelsnamnderna Bergs jon, Fro lunda, 

Harlanda, Uirjedalen, Torslanda och orten Vastra FrOlunda bodde det en person (1% ). 

Om man slar samman antal studenter bosatta i de tre centrala stadsdelsnamndema, 

Orgryte, Centrum och Linnestaden, utgor dessa 41%. 41% var bosatta i ovriga delar av 

Goteborg medan 18% var bosatta utanfor Goteborgs kommun. 

Bland studentema var de olika gruppema av svar pa fragan om orsaken till varfor man 

hade valt huvudbibliotekets barnavdelning praktiskt taget lika stora. Orsaker som 

studentema uppgav var att miljon var trevlig eller att det fanns plats att sitta pa 

bamavdelningen, att de var dar for en skoluppgift, att de var dar for sina bam eller for 

sina syskons skull, att man hade valt huvudbiblioteket pga dess narhet till bostaden eller 
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att utbudet var stort, att man skulle Htsa eller lana backer eller serier till sig sjalva och att 

man hade gatt fel eller foljde med en kompis. 

Majoriteten av studentema vid universitet och hogskola uppgav att de brukade besoka 

andra bibliotek, 55 personer av 73, dvs 75%. 18 personer, dvs 25%, sade att de inte 

brukade besoka nagot annat bibliotek an huvudbiblioteket. Alla studenter svarade pa den 

bar fragan. 47 personer av de som brukade besoka andra bibliotek gick till sitt lokala 

filialbibliotek eller till nagot av universitetsbiblioteken i Goteborg. Av de ovriga 

personerna som brukade besoka andra bibliotek gick sju till sitt regionbibliotek eller till ett 

bibliotek i en angransande stadsdelsnamnd och en gick till ett folkbibliotek i Lidkoping. 

30 personer uppgav att de var bosatta i nagon av de tre centrala stadsdelsnamndema och 

13 av dem sade att huvudbiblioteket var det enda bibliotek de brukade besoka. 22 

studenter angav att de bodde i stadsdelsnamnden Centrum och elva av dessa brukade 

endast ga till huvudbiblioteket. 

Studentemas anvandarroller illustreras i diagrammet nedan. Samtliga studenter besvarade 

denna fraga. 
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Diagram 14. Studenters anvandarroller, faktiskt antal personer/anvandarroll. 

Av de 73 studentema angav 39 stycken, dvs 53%, att de hade anvant bamavdelningen 

som privatperson. 25 personer, dvs 34%, uppgav att de besokte barnavdelningen for sina 

studiers skull. Att de anvande bamavdelningen som bade privatperson och for sina 

studier svarade fyra personer, dvs 5%. Fern personer, dvs 7%, kunde inte specificera sin 

anvandarroll. Ingen av studentema anvande barnavdelningen for sitt yrkes skull eller 

bade som privatperson och for sitt yrkes skulL 
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Att fraga en bibliotekarie om hjalp var inte sarskilt vanligt bland studentema. A v samtliga 

73 studenter hade en bart atta stye ken, dvs 11%, bett om hjalp. A v dessa atta var halften 

kvinnor och halften man. 65 stycken, dvs 89%, hade inte bett nagon bibliotekarie pa 
barnavdelningen om hjalp. 

14 personer (19%) av de 73 studentema uppgav att de hade for avsikt att enbart besoka 

barnavde1ningen vid stadsbiblioteket vid u:ndersokningstillfallet. Fyra studenter (5%) 

sade sig inte veta om de skulle besoka nagon annan avdelning. 55 personer (75%) hade 

varit pa eller hade fOr avsikt att senare besoka nagon annan av bibliotekets avdelningar. 

I Diagram 15 askadliggors studentemas besoksfrekvens pa bamavdelningen vid 

stadsbiblioteket. Samtliga studenter svarade pa denna fraga. 
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Diagram 15. Studenters besoksfrekvens, faktiskt antal personerlbesoksfrekvens. 

Den stOrsta gruppen av studentema, 21 stycken (29%), uppgav att de brukade besokta 

barnavdelningen nagra ganger om aret. 18 personer, dvs 25%, uppgav att de brukade 

anvanda sig av den mindre an en gang om aret. Nastan lika manga, 17 stycken (23% ), 

angav att de brukade ga till barnavdelningen minst en gang i manaden. 14 personer, dvs 

19%, sade att de besokte barnavdelningen for forsta gangen. Endast tre personer, dvs 

4%, angav att de brukade anvanda barnavdelningen minst en gang i veckan. 

Studentemas aktivitet pa barnavdelningen vid undersokningstillfaJ.let kan man se i tabellen 

nedan. Summan av antalet aktiviteter ar hogre an antalet studenter eftersom flera altemativ 

var mojliga att valja. 
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Aktivitet Antal Aktivitet Antal 

Uistllanat rocker 23 Uist/lanat tidskrifter 4 
Strovat runt 23 Annat 3 
Sokt i datorkatalogen 19 Spelat spel 3 
Sokt litteratur el. annat material 18 Traffat kompisar 3 
Pluggat 9 Lekt I 
Ui.stllanat serier 5 

Tabell 8. Studentemas aktivitet pa bamavdelningen, antal ganger de namnts. 

De vanligaste aktivitetema bland studentema var att Hisa och/eller lana backer respektive 

att strova runt pa barnavdelningen. 23 personer angav att de hade agnat sig at respektive 

altemativ. 19 personer uppgav att de hade sokt i datorkatalogen. Nastan lika manga, 18 

personer, angav att de hade sokt litteratur eller annat material. Nio personer angav att de 

hade pluggat pa bamavdelningen. Ovriga aktiviteter som namndes men inte var sa vanligt 

forekommande var bl.a. att man hade Hi.st/lanat serier, spelat spel och traffat kompisar. 

lngen av studentema sade sig ha lanat kassettbocker, musikkassetter, talbocker, bestiillt 

backer eller kopt vykort/affisch. Vi har ovan namnt att 25 personer besokte 

bamavdelningen enkom for sina studiers skull. Eftersom endast nio av studentema 

uppgav att de hade pluggat pa bamavdelningen antar vi att de fiesta av studentema som 

kom for sina studiers skull framst Histe/lanade backer och/eller sokte litteratur eller annat 

materiaL 

Pa fragan om studentema var nojda med sitt besok pa bamavdelningen svarade 65 

personer, dvs 90%, att de var nojda och sju personer, dvs 10%, att de inte var nojda. En 

person svarade inte pa den har fragan. 

Vid en summering av vad som framkommit ur intervjuema med studentema kan man se 

att 62% var kvinnor och 38% var man. Den klart storsta andelen, 30%, var bosatta i 

Centrum. De olika gruppema av svar varfor man hade valt just huvudbibliotekets 

bamavdelning var bland studentema ungefar lika stora. 25% sade att huvudbiblioteket var 

det enda bibliotek de brukade besoka. Den vanligaste anvandarrollen var att man hade 

anvant bamavdelningen som privatperson, 53% svarade det. 11% hade bett en 

bibliotekarie pa bamavdelningen om hjiilp. 19% uppgav att bamavdelningen var den enda 

avdelning pa biblioteket de hade haft fOr avsikt att besoka. Den storsta gruppen av 

studentema, 29%, uppgav att de brukade besoka bamavdelningen nagra ganger om aret. 

Den vanligaste aktiviteten bland studentema var att lasa och/eller lana backer, strova runt, 

soka i datorkatalogen och att soka litteratur eller annat material. 90% av studenterna 

uppgav att de var nojda med sitt besok. 
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Y rkesarbetande 

De personer som tillhorde sysse1sattningskategorin yrkesarbetande var 116 styckeri. 

KonsfOrdelningen i denna grupp var 67 kvinnor och 49 man, dvs 58% respektive 42%. 

De yrkesarbetande var i aldrarna 20-63 ar. A v dessa var 23 personer mellan 20 och 30 ar, 

64 personer var mellan 31 och 44 ar och 29 personer mellan 45 och 64 ar. 

I Tabell 9 askadliggors var de yrkesarbetande var bosatta vid undersokningstillfa.I1et. 

Stadsdelsnamnd/Ort Antal Stadsdelsnamnd/Ort Antal 

Centrum 33 Gunnared 3 
Linnestaden 21 Vastra Frolnnda 3 
Storgoteborg 15 Biskopsglirden 2 
Qrgryte 10 Backa 1 
Ovrigt 6 Bergs jOn 1 
Majoma 5 Uil:jedalen 1 
Kortedala 4 Tuve-Save 1 
A skim 3 Tynnered 1 
Hisingen 3 Summa: 116 
Harlanda 3 

Tabell 9. V ar yrkesarbetande bodde, faktiskt an tal. 

Som man kan se i Tabell 9 sa bodde den starsta andelen av yrkesarbetande personer i 

stadsde1snamnden Centrum, namligen 33 stycken (28%). Nasta stora grupp, 21 personer 

(18%) angav att de bodde i stadsdelsnamnden Linnestaden. 15 personer (13%) sade att 

de var bosatta in om Storgoteborg. I Orgryte var 10 personer (9%) bosatta och i kate gorin 

ovrigt bodde sex personer (5%). I Majoma bodde fern personer (4%) och i Kortedala 

fyra personer (3%). I var och en av stadsdelsnamndema Askim, Harlanda, Gunnared och 

pa Hisingen och i Vastra FrOlunda bodde det tre personer (3% ). I Biskopsgarden bodde 

det tva personer (2% ). I vardera Backa, Bergsjon, Larjedalen, Tuve-Save och Tynnered 

var en yrkesarbetande person (1%) bosatt. 

Vid en sammanslagning av antalet yrkesarbetande som uppgav att de var bosatta i de tre 

centrala stadsdelsnamndema, Orgryte, Centrum och Linnestaden, var 55% bosatta i dem. 

27% var bosatta i andra delar av Goteborg och 18% var bosatta utanfOr Goteborgs 

kommun. 

Pa fragan varfor man hade valt just huvudbibliotekets barnavdelning svarade den starsta 

gruppen av de yrkesarbetande att de skulle lana backer till sina barn eller att de var dar 

med sina bam. 

Den nasta starsta gruppen uppgav att de valt bamavdelningen av specifika orsaker, t.ex. 

att urvalet var bra och att huvudbiblioteket var det narmaste biblioteket fran bostaden eller 
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arbetet. Tva personer uppgav att det endast var pa huvudbibliotekets barnavdelning som 

boken de sokte fanns och tva personer sade att huvudbiblioteket var de enda biblioteket 

som hade sondagsoppet (de besokte biblioteket pa en sondag). 

En tredje grupp angav att de hade valt barnavdelningen for sitt arbetes skull. Dessa 

personer var i huvudsak larare eller forskollarare och skulle ha backer eller annat material 

till skolan. Nagra av Hirama hade bestamt med sin klass att de skulle traffas pa 

barnavdelningen. Under undersokningsveckan intervjuades nio larare och sju 

forskollarare. 

En annan grupp av de yrkesarbetande uppgav att de hade valt att besoka barnavdelningen 

fOr att soka efter information om t.ex. en fOrfattare eller leta efter eller lana nagon bok 

eller nagot annat material till sig sjalva. 

En mindre grupp sade att orsaken till att de var pa barnavdelningen var for att de vantade 

pa nagon eller att de hade gatt in dar av misstag. Nag on uppgav att de hade gatt dit av en 

impuls. 

Resten av de yrkesarbetande uppgav ganska blandade skiD till att de valt barnavdelningen. 

Nagon sade att de skulle lamna sin lillebror dar medan de gjorde nagot annat pa 

huvudbiblioteket och nagon sade att det var lattare att hitta nagon ledig datorterminal pa 

barnavdelningen an pa de andra avdelningarna. 

Hur stor andel av de yrkesarbetande personema uppgav att de endast brukade besoka 

huvudbiblioteket? 69 personer, dvs 59%, av de 116 yrkesarbetande uppgav att de 

brukade besoka ett eller flera andra bibliotek an huvudbiblioteket. 47 personer, dvs 41%, 

uppgav att de endast brukade besoka huvudbiblioteket. Av dessa 47 var 35 personer 

bosatta i centrum och uppgav att de endast brukade besoka huvudbiblioteket. A v de som 

var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum uppgav 22 av 33 att huvudbiblioteket var det 

enda bibliotek de brukade besoka. Av de 69 personema som brukade besoka andra 

bibliotek brukade 48 personer besoka ett folkbibliotek dar de var bosatta. 21 personer 

brukade besoka bibliotek som inte var belagna dar de var bosatta. A v dessa 21 personer 

brukade tolv ga antingen till ett fllialbibliotek i en angransande stadsdelsnamnd, till sitt 

regionbibliotek eller till en bokbuss. Tva personer brukade besoka sjukhusbibliotek och 

en uppgav att honlhan brukade ga till sitt arbetsplatsbibliotek. De ovriga sex personema 

brukade besoka bibliotek som var belagna langt ifran dar de bodde. 

Den roll i vilken de yrkesarbetande besokte huvudbibliotekets barnavdelningen vid 

undersokningstillfallet visualiseras i Diagram 16. Samtliga personer svarade pa fragan. 
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Diagram 16. Yrkesarbetandes anvandarroller, faktiskt antal personer/anvandarroll. 

En overvagande maJontet av de yrkesarbetande, 80 personer (69%), besokte 

barnavdelningen i egenskap av privatperson. Nastan en femtedel, 22 personer (19% ), 

anvande barnavdelningen for sitt yrkes skull. De ovriga anvandarrollema namndes lika 

ofta av de yrkesarbetande. Tre personer (3%) uppgav att de besokte barnavdelningen for 

sina studiers skull. Endast en person (1%) uppgav att man var dar bade som privatperson 

och fOr studier. Sex personer (5%) angav att de var dar bade som privatperson och fOr 

sitt yrkes skull. Fyra personer (3%) kunde inte specificera sin anvandarroll. 

Av de 116 yrkesarbetande var det 93 personer, dvs 80%, som inte hade fnlgat nagon 

bibliotekarie pa barnavdelningen om hjalp vid undersokningstillfa11et. 23 personer, dvs 

20%, angav att de hade gjort det. 13 av dessa 23 var kvinnor och tio var man. 

I vilken utstrackning var barnavdelningen den enda avdelningen som de yrkesarbetande 

besokte vid undersokningstillfaJJ.et? 34 personer, dvs 29%, angav att barnavdelningen var 

den enda avdelning de hade for avsikt att besoka. Fyra personer, dvs 3%, visste inte om 

de skulle besoka nagon annan avdelning. De resterande 78 personema, dvs 67%, hade 

varit pa eller hade fOr avsikt att besoka nagon annan av bibliotekets avdelningar. 

De yrkesarbetandes besoksfrekvens illustreras i diagrammet nedan. 
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Diagram 17. Y t'kesarbetandes besoksfrekvens, faktiskt antal personerlbesoksfrekvens. 

En av de yrkesarbetande besvarade inte den har fragan. De fiesta av de yrkesarbetande, 

47 personer (41% ), uppgav att de brukade besoka barnavdelningen vid stadsbiblioteket 

minst en gang i manaden. 37 personer (32%) uppgav att de brukade besoka 

barnavdelningen nagra ganger om Aret. Tolv personer (10%) sade att de brukade besoka 

den mindre an en gang om Aret medan nio personer (8%) brukade besoka den minst en 

gang i veckan. Tio personer (9%) av de yrkesarbetande uppgav att de vid 

undersokningstillfallet besokte barnavdelningen for forsta gangen. 

Vad de yrkesarbetande hade gjort pa bamavdelningen vid undersokningstillfallet visas i 

Tab ell 10 ned an. Summan av antalet aktiviteter blir fler an 116 da flera altemativ var 

mojliga att valja. 

Aktivitet Antal Aktivitet Antal 

Ui.stllanat oocker 65 Lanat kassettbOcker 5 
Strovat runt 36 Lastllfmat tidskrifter 5 
Sokt litteratur el. annat material 25 Last/Ianat serier 2 
Annat 15 Triiffat kompisar 2 
Sokt i datorkatalogen 14 Bestiillt bOcker 1 
Umat musikkassetter 10 Kopt vykort/affisch mm 1 
Lekt 9 Unat talbOcker 1 
Spelat spel 7 Plug gat 1 

TabelllO. Yrkesarbetandes aktivitet pii barnavdelningen, antal ganger de namnts. 

Alia de alternativ som i var intervju var mojliga, namndes nagon gang av de 

yrkesarbetande. Den klart vanligaste aktiviteten pa barnavdelningen bland de 116 

yrkesarbetande var att lasa och/eller lana backer. Detta uppgav 65 personer. Pa andra 

plats kom att strova runt vilket 36 personer uppgav att de hade gjort. Sokt litteratur eller 

annat material hade 25 personer agnat sig at medan 15 personer hade gjort sactant som fall 

under var kategori annat. 14 personer av de yrkesarbetande hade sokt i datorkatalogen, 
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tio personer hade lanat musikkassetter och nio personer hade lekt. Sju personer uppgav 

att de hade spelat spel. Fern personer hade lanat kassettbocker, lika manga hade last 

ochfeller lanat tidsk:rifter. Tva personer hade last ochfeller lanat seriealbum och lika manga 

hade tra:ffat kompisar. Pa var och en av altemativen bestallt backer, kopt vykort/affisch, 

lanat talbocker och pluggat svarade en person. 

Av de yrkesarbetande uppgav 108 stycken, dvs 96%, att de var nojda med sitt besok pa 

bamavdelningen. Fyra personer, dvs 4%, sade sig inte vara nojda och fyra personer 

svarade inte pa fragan. 

Sammanfattningsvis var 58% av de yrkesarbetande kvinnor och 42% var man. De fiesta, 

28%, var bosatta i Centrum och nasta stor grupp, 18%, var bosatta i Linnestaden. Den 

vanligaste orsaken till valet av huvudbibliotekets bamavdelning som de yrkesarbetande 

uppgav var att man skulle lana backer till sina bam eller att de var dar med sina bam. 

41% uppgav att huvudbiblioteket var det enda bibliotek man brukade besoka. 

Privatperson var den vanligaste anvandarrollen som de yrkesarbetande uppgav, vilket 

69% uppgav. 20% hade fragat nagon bibliotekarie pa bamavdelningen om hjalp. 29% 

uppgav att bamavdelningen var den enda avdelning pa biblioteket de hade for avsikt att 

besoka vid undersokningstillfallet. Att man brukade besoka bamavdelningen minst en 

gang i manaden var det vanligaste altemativet bland de yrkesarbetande, 41% uppgav det. 

Den klart vanligaste aktiviteten pa barnavdelningen var att lasa ochfeller lana backer. 96% 

uppgav att de var nojda med sitt besok. 

Arbetslosa 

Av de tillfragade uppgav 17 personer att de var arbetslOsa. Av dessa 17 var tio man och 

sju var kvinnor. De arbetslosa personerna var mellan 21 och 50 ar. Nio personer var i 

Aldersgruppen 20-30 ar, sex personer var i Aldersgruppen 31-44 ar och tva personer var i 

Aldersgruppen 45-64 ar. 

Var de arbetslosa bodde vid undersokningstillfallet redovisas nedan i Tabell11. 

Stadsdelsnamnd/Ort Antal Stadsdelsnamnd/Ort Antal 

Centrum 4 Linnestaden 1 
brgryte 3 Lundby 1 
~ajoma 2 Latjedalen 1 
Ovrigt 1 Storgoteborg 1 
Biskopsgarden 1 Vastra Frolunda 1 
Gunnared 1 Summa: 17 

Tabell 11. V ar arbetslosa bor, faktiskt an tal. 
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Spridningen var de 17 personer som var arbetslOsa bodde var ganska jamn. Fyra 

personer uppgav att de var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum, tre personer var bosatta i 

Orgryte, tva personer var bosatta i Majoma och en person var bosatt i var och en av 

stadsdelsnamnderna/orterna Biskopsgarden, Gunnared, Linnestaden, Lundby, 

Larjedalen, Storgoteborg, Vastra Frolunda eller ovrigt. 

Om man slar samman antalet arbetslosa fran de tre centrala stadsdelsnamndema, Orgryte, 

Centrum och Linnestaden, uppgav atta av 17 att de var bosatta dar. Sju av 17 uppgav att 

de var bosatta i andra delar av Goteborg medan tva personer uppgav att de var bosatta 

utanfor Goteborgs kommun. 

Pa fragan varfor de hade valt just huvudbibliotekets bamavdelning svarade nastan en 

tredjedel av de arbetslosa att besoket inte var planerat utan att det var ett spontant infall. 

Den nast stOrsta gruppen uppgav att de valt huvudbibliotekets bamavdelning fOr att lana 

eller lasa backer eller seriealbum till sig sjalva. 

Nagra personer uppgav att det fanns lediga platser pa bamavdelningen och att detta var 

orsaken till att man hade valt den. 

Tre personer angav att de var dar for att de skulle lana backer till sina bam. 

Av de 17 arbetslOsa personema uppgav sex personer att huvudbiblioteket var det enda 

bibliotek de brukade besoka. Elva personer sade att de brukade besoka andra bibliotek. 

Samtliga personer svarade pa denna fraga. Av de sex personer som endast brukade 

besoka huvudbiblioteket var fyra personer bosatta i centrum. Av de elva som brukade 

besoka andra bibliotek gick sju till ett bibliotek som lag nara deras bostadsort, tre 

personer gick till ett bibliotek i en angransande stadsdelsnamnd och!eller till sitt 

regionbibliotek och en person gick till ett bibliotek i en stadsdelsnamnd som lag langt fran 

dennes bostadsort. 

De arbetslOsas anvandarroller redovisas har inte i nagot diagram som fOr de fiesta av de 

andra sysselsattningskategoriema. Orsaken till detta ar att samtliga av de arbetslosa 

uppgav att de var pa bamavdelningen i egenskap av privatperson. 

Pa fragan om man hade bett bibliotekarien pa barnavdelningen om hjalp svarade 14 av de 

17 arbetslosa personema att de inte hade gjort det. Tre personer uppgav att de hade bett 

om hjalp. Konsfordelningen mellan dessa tre personer var tva man och en kvinna 

Tva personer av de 17 arbetslOsa uppgav att bamavdelningen var den enda av 

stadsbibliotekets avdelningar som de hade fOr avsikt att besoka. Tva personer kunde inte 

sakert saga om de tankte besoka nagon annan avdelning. Resterande 13 personer hade 
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besokt eller amnade besoka mlgon annan avdelning pa biblioteket. 

I Diagram 18 illustreras hur ofta de arbetslosa personema angav att de brukade besoka 
stadsbibliotekets bamavdelning. 
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Diagram 18. Arbetslosas besoksfrekvens, faktiskt antal personer/besoksfrekvens. 

En person besvarade inte den har fragan. De fiesta av de arbetslosa, sex personer, 

uppgav att de brukade besoka bamavdelningen minst en gang i manaden. Fern personer 

svarade att de brukade besoka bamavdelningen nagra ganger om aret. Tre personer sade 

att de brukade besoka bamavdelningen minst en gang i veckan. Tva personer uppgav att 

det var forsta gangen de var pa bamavdelningen. Ingen av de arbetslosa uppgav att de 

brukade besoka bamavdelningen mindre an en gang om aret. 

De arbetslosa personemas aktivitet pa bamavdelningen vid undersokningstillfa.Ilet visas i 

Tabell 12 nedan. Summan av antalet aktiviteter blir fler an antalet personer da flera 

altemativ var mojliga att valja. 

Aktivitet Antal Aktivitet Antal 

LastllAnat bOcker 9 Annat 2 
Uist/lanat serier 5 Lekt 1 
Strovat runt 4 Uist/la:nat tidsk:rifter 1 
Soktidatoikatalogen 4 Sokt litteratur el. annat material 1 

Tabell12. Arbetslosa personers aktivitet pa barnavdelningen, antal ganger de namnts. 

Den vanligaste aktiviteten pa bamavdelningen bland de arbetslOsa var att lasa och/eller 

lana backer, nio personer angav detta alternativet. Att lasa och/eller lana serier sade fern 

personer att de hade gjort pa bamavdelningen vid undersokningstillfallet. Strovat runt och 

sokt i datorkatalogen hade vardera fyra personer gjort. Tva stycken uppgav att de hade 
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gjort annat medan en person hade vardera lekt, last ochleller lanat tidskrifter och/eller sokt 

litteratur eller annat material. 

Var de arbetslosa nojda med sitt besok pa barnavdelningen? 16 av 17 personer uppgav att 

de var nojda och en sade sig vara missnojd. 

Vid en summering av intervjuema med de arbetslOsa var tio man och sju var kvinnor. 

Spridningen av var de arbetslOsa var bosatta var ganska jamn, men de fiesta, fyra av 17, 

var bosatta i Centrum. Den vanligaste svaret man uppgav som orsak till att man besokte 

huvudbiblioteket var att besoket inte var planerat. Sex personer uppgav att 

huvudbiblioteket var det enda bibliotek de brukade besoka. Alia de arbetslOsa uppgav 

privatperson som anvandarroll. Tre personer uppgav att de hade bett en bibliotekarie pa 

barnavdelningen om hjalp. Tva personer sade att barnavdelningen var den enda avdelning 

de hade fOr avsikt att besoka vid undersokningstillflillet. De fiesta, dvs sex personer, 

uppgav att de brukade besoka barnavdelningen minst en gang i manaden. Den vanligaste 

aktiviteten var att llisa ochleller lana backer. Alla utom en uppgav att de var nojda med sitt 

besok. 

Barnlediga 

De barnlediga personema var tolv stycken, en pappaledig och elva mammalediga. 

Personerna var mellan 22 och 38 ar, vilket inneblir att fern personer horde till 

a.Idersgruppen 20-30 ar och sju personer horde till a.Idersgruppen 31-44 ar. 

I tabellen nedan redovisas var de barnlediga personema angav att de var bosatta. 

Stadsdelsnarnnd/Ort Antal Stadsdelsnamnd/Ort Antal 

Centrum 4 Hogsbo 1 
Linnestaden 2 Majoma 1 
Biskopsgarden 1 Tynnered 1 
FrOlunda 1 Summa: 12 
Harlanda 1 

Tabell13. Var barnlediga bodde, faktiskt antal. 

Samtliga tolv barnlediga foraJ.drar uppgav att de var bosatta i Goteborg. En tredjedel av de 

som var bamlediga var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum, vilket fyra personer 

uppgav. Tva personer uppgav att de var bosatta i Linnestaden medan en person var bosatt 

i vardera Biskopsgarden, FrOlunda, Hlirlanda, Hogsbo, Majoma och Tynnered. 

Vid en sammanslagning av antalet bamlediga som uppgav att de bodde i de centrala 
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stadsdelsnamndema Centrum och Linnestaden, var hlilften bosatta dar, hlilften var bosatta 

i ovriga delar av Goteborg och sclledes var ingen bosatt utanfor Goteborgs kommun. 

Som orsaktill varfor man valt just huvudbibliotekets bamavdelning uppgav den st6rsta 

gruppen av de bamlediga att manvar dar for att lasa och/eller Hina backer och/eller 

tidskrifter till sig sjlilva. 

Tre personer uppgav att det besokte bamavdelningen for att huvudbiblioteket lag niirmast 

bostaden och for dess goda utbud. 

Tre personer sade att de var dar for sina barns skull och resten av de bamlediga uppgav 

att de var dar for att de stamt traff dar med nagon person eller att de var inne i stan och 

passade pa att besoka biblioteket. 

Hlilften av de bamlediga personema, sex stycken, uppgav att huvudbiblioteket var det 

enda bibliotek de brukade besoka. Av dessa var fyra bosatta i centrum, varav alla i 

stadsdelsnamnden Centrum. De sex personema som brukade ga till andra bibliotek gick 

antingen till en bokbuss eller sitt fllialbibliotek dar de var bosatta. 

Vad galler de bamledigas anvandarroll sa uppgav samtliga tolv personer art de vid 

undersokningstillfallet hade anvant bamavdelningen i egenskap av privatperson. Vi 

kommer dlirfor inte att ha nagot diagram som illustrerar de bamledigas anvandarroller. 

Pa fragan om de hade fragat nagon bibliotekarie pa bamavdelningen om hjlilp svarade tre 

kvinnor att de hade gjort det. De ovriga nio personer uppgav att de inte hade gjort det vid 

undersokningstillflillet. 

Fern personer av tolv bamlediga hade fOr avsikt att enbart besoka bamavdelningen vid 

undersokningstilWUlet. Sju stycken hade besokt eller tankte besoka nagon annan 

avdelning pa biblioteket senare. 

De bamledigas besoksfrekvens askiidliggors i Diagram 19 nedan. Samtliga bamlediga 

besvarade den har fragan. 
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Diagram 19. Bamledigas besoksfrekvens, faktiskt antal personerlbesoksfrekvens. 

Halften av de tolv bamlediga uppgav att de brukade besoka bamavdelningen minst en 

gang i manaden. Tva personer uppgav vardera att de brukade komma till bamavdelningen 

mlgra ganger om aret och att de brukade besoka bamavdelningen minst en gang i veckan. 

Tva personer sade att det var fOrsta gangen de var dar. 

I Tabell 14 visas de bamledigas aktiviteter pa bamavdelningen. Summan av antalet 

aktiviteter blir stOrre an antalet barnlediga personer eftersom flera altemativ var mojliga att 

valja. 

Aktivitet Antal Aktivitet Antal 

Lastllanat bOcker 9 Annat 1 
Strovat runt 4 Lanat kassettbOcker 1 
Lekt 3 Lastllanat tidskrifter 1 
Spelat spel 2 Sokt litteratur el. annat material 1 

Tabell 14. Bamledigas aktivitet pa bamavdelningen, antal ganger de niim.nts. 

Tre fjardedelar av de barnlediga, nio personer, uppgav att de hade last och/eller lanat 

backer under sitt besok. Fyra personer uppgav att de hade strovat runt pa 

bamavdelningen. Tre personer hade lekt och tva personer hade spelat spel. En person 

vardera uppgav altemativen annat, lanat kassettbocker, lastllanat tidskrifter och sokt 

litteratur eller annat material. 

Samtliga tolv bamlediga var nojda med sitt besok pa bamavdelningen vid 

undersokningstillfallet. 

Sammanfattar vi vad de barnlediga personema uppgav var en person pappaledig och elva 
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personer var mammalediga. Samtliga barnlediga var bosatta i Goteborg och en tredjedel 

av dem var bosatta i Centrum. Den vanligaste orsaken man uppgav till valet av 

huvudbibliotekets bamavdelning var att man hade kommit for att Hisa ochleller lana 

bocker och!eller tidskrifter till sig sjalva. Halften av de bamlediga uppgav att 

huvudbiblioteket var det enda bibliotek de brukade besoka. Alia barnlediga var pa 

barnavdelningen i egenskap av privatperson. Tre stycken uppgav att de hade bett mlgon 

bibliotekarie pii barnavdelningen om hja.Ip. Fern av tolv personer hade haft for avsikt att 

en bart besoka barnavdelningen. Ha.Iften av de barnlediga uppgav att de brukade besoka 

bamavdelningen minst en gang i manaden. Den vanligaste aktiviteten var att man hade 

last ochleller lanat bocker, vilket tre fjardedelar uppgav. Samtliga barnlediga var nojda 

med sitt besok. 

Pensionarer 

Till sysselsattningskategorin pensionarer horde 18 personer i iildrarna 39-86 iir. Av dessa 

var tio man och iitta kvinnor. Majoriteten av pensionarema, tolv stycken, var over 65 iir. 

Fern personer tillhorde iilderskategorin 45-64 iir och en person tillhorde iilderskategorin 

31-44 iir. 

I tabellen nedan visas i vilka stadsdelsnamnder eller orter pensionarema angav som 

bostadsort. 

Stadsdelsnamnd/Ort Antal Stadsdelsnmnnd/Ort Antal 

Centrum 6 Bergsjon 1 
Storgoteborg 4 Kortedala 1 
Orgryte 3 Alvsborg 1 
Backa 2 Summa: 18 

Tabell15. Var pensionarer bodde, faktiskt antal. 

En tredjedel av pensionarerna, sex personer, uppgav att de var bosatta i 

stadsdelsnamnden Centrum. Fyra pensionarer sade att de var bosatta inom Storgoteborg. 

Tre pensionarer bodde i Orgryte medan tvii pensionarer bodde i Backa. I Bergsjon, 

Kortedala och i Alvsborg bodde det i var och en av stadsdelsnamndema en person. 

Om man adderar antalet pensionarer som uppgav att de var bosatta i de centrala 

stadsdelsnamndema Orgryte och Centrum, var ha.Iften bosatta dar. Fern av 18 var bosatta 

i andra delar av Goteborg medan fyra av 18 var bosatta utanfor Goteborgs kommun. 

Den vanligaste orsaken som pensionarerna angav till valet av huvudbibliotekets 

barnavdelning var att man var dar fOr sina barnbarns skull. En tredjedel av pensionarerna 
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uppgav det. 

Den nast vanligaste orsaken som pensionarema uppgav var att de sokte becker eller 

information om mlgot amne till sig sjalva. 

Nagra av pensionarema tyckte att utbudet pa bamavdelningen var sa bra och att det var 

orsaken till att de var dar. 

Resten av pensionarema uppgav varierande skal till att de var pa bamavdelningen. 

Exempel var att de hade gatt fel eller att de vantade pa nag on. En person uppgav att han 

var fast vid bam som orsak till valet av huvudbibliotekets bamavdelning. 

Hur manga av pensionarema brukade endast besoka huvudbiblioteket? Atta personer 

uppgav att de brukade gora det medan tio inte gjorde det. A v dessa atta personer var fern 

bosatta i centrum, varav fyra i Centrum och en i Orgryte. Sju av de tio som brukade ga till 

andra bibliotek brukade ga till nagot bibliotek som lag i narheten av deras bostadsort. De 

andra tre uppgav att de brukade ga till sitt regionbibliotek eller till ett filialbibliotek i en 

angransande stadsdelsnamnd. 

Pa fragan i vilken roll som pensionarema anvande bamavdelningen uppgav de sasom det 

visas i Diagram 20 nedan. Alia personer svarade pa denna fraga. 
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Diagram 20. Pensionarers anvandarroller, faktiskt antal personer/anvandarroll. 

Tolv av de 18 pensionarema, dvs tva tredjedelar, uppgav att de anvande bamavdelningen 

som privatperson. Tre personer kunde inte definiera sin anvandarroll. Tva personer 

uppgav att de var dar for sina studiers skull och en person uppgav att hon/han var dar 

bade som privatperson och fOr sina studiers skull. Vi tror att de tva personer som uppgav 

att de var dar for sina studiers skull, menade att. de var dar fOr att bilda sig sjalva. Detta 

kallar vi, enligt Skoglunds definition "sjalvstyrt larande" (Skoglund 1987 s.89). 

Tre av 17 pensionarer uppgav att de hade fragat en bibliotekarie pa bamavdelningen om 

hjalp. Tva av dessa var man och en var kvinna. 14 personer hade inte bett om hjalp. En 
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person svarade inte pa denna fraga. 

A v pensionarema var det tva stycken som amnade att en bart besoka bamavdelningen vid 
undersokningstillfaJ.let. En person kunde inte med sakerhet saga om hon/han skulle 

besoka nagon annan avdelning. De ovriga 14 personema hade besokt eller tankte besoka 
nagon annan avdelning pa biblioteket. 

I nedanst:lende diagram illustreras pensionaremas besoksfrekvens vid bamavdelningen. 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

6 

2 3 4 5 

1 Mindre an 1 g/ar 
2 Nagra g/ar 
3 Minst 1 g/mimad 
4 Minst 1 g/vecka 
5 Farsta gangen 

Diagram 21. Pensionarers besoksfrekvens, fak:tiskt antal personerlbesoksfrekvens. 

En person svarade inte pa fragan. Sex av pensionarema sade att de brukade besoka 

bamavdelningen nagra ganger om :lret. Fyra sade sig ga dit mindre an en gang om aret. 

Tre personer uppgav att de brukade besoka bamavdelningen minst en gang i manaden. 

Tre personer uppgav att det var fOrsta gangen de besokte bamavde1ningen. Tva personer 
sade att de brukade ga dit minst en gang i veckan. 

Tabell 16 visar pensionarernas aktivitet pa barnavdelningen. Summan av antalet 
aktiviteter blir sWrre an 18 da flera altemativ var mojliga att viilja. 

Ak:tivitet Antal Ak:tivitet Antal 

Strovat runt 8 Lastllanat b6cker 4 
Sokt litteratur e. annat material 7 Lastllanat serier 1 
Annat 4 ~elat~el 1 

Tabell16. Pensionarers ak:tivitet pa barnavdelningen, antal ganger de namnts. 

Atta personer angav att de hade strovat runt pa bamavdelningen. Sju personer uppgav att 

de hade sokt litteratur eller annat material. Fyra personer uppgav att de hade gjort annat 
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och fyra personer sade att de hade last och/eller Hinat backer. En person uppgav vardera 

att de hade last ochfeller lanat serier och spelat spel. 

Var de tillfn1gade pensionarema najda med sitt besak pa bamavdelningen? En person 

svarade inte pa denna fraga. A v de 17 som svarade var samtliga personer najda med sitt 
besak. 

Vid en summering av vad pensionarema uppgav vid intervjuema ser man att tio personer 

var man och atta personer var kvinnor. De fiesta, en tredjedel, uppgav att de var bosatta i 

Centrum. Den vanligaste orsaken till att man hade valt just huvudbibliotekets 

bamavdelning var att man var dar med sina bambam eller att man skulle lana backer till 

sina bam bam. Atta av pensionarema uppgav att huvudbiblioteket var det enda bibliotek 

de brukade besaka. De fiesta, tva tredjedelar, av pensionarema uppgav att de anvande 

bamavdelningen som privatperson. Tre hade bett en bibliotekarie pa bamavdelningen om 

hjalp. Tva personer kunde med sakerhet saga att bamavdelningen var den enda 

avdelningen de tankte besaka vid undersakningstillfallet. Den starsta gruppen av 

pensionarema brukade besaka bamavdelningen nagra ganger om aret. De vanligaste 

aktivitetema var att strava runt och att saka litteratur eller annat material. Alia pensionarer, 

utom en som inte svarade, var najda med sitt besak. 
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9. Intervjuer med personalen 

I detta kapitel redovisas i korta referat vad som framkommit ur vara fern intervjuer med 

personal med anknytning till barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek. Som vi 

namnt tidigare var var avsikt med intervjuema dels att fa bakgrundsinformation om 

huvudbibliotekets barnavdelning och dess verksamhet och dels att fA personalens 

uppfattning om barnavdelningens besokare. De aspekter vi har kommer att ta upp av det 

som framkommit ur intervjuema med personalen ar deras uppfattning om vilka besokarna 

ar, varfor besokama kommer till barnavdelningen, hur besokama anvander 

bamavdelningen samt behovet av en barnavdelning vid huvudbiblioteket. Vi kommer 

sedan aven gora en kortare jamforelse, pa vad vi anser vara jamforbart, mellan 

personalens uppfattning och vad som framkommit ur vara intervjuer med besokarna pa 

barnavdelningen. 

For att fOrsakra informantemas konfidentialitet har vi givit informantema olika 

beteckningar. Personema har inte samma beteckningar ide olika styckena nedan dar 

svaren redovisas, t.ex. personen som har beteckningen Informant A i ett stycke kan vara 

Informant C i ett annat stycke. 

Vilka iir besokarna? 

Enligt Informant A ar det framst fOrskolan som kommer till bamavdelningen. 

Informanten ser barnavdelningen som ett narbibliotek som ska vara noga med att serva 

naromradet och skoloma som ligger runt omkring. Det ar skola och fOrskola som ar 

bamavdelningens huvudsakliga uppgift men friskoloma upplevs som lika viktiga. 

Barnavdelningen utnyttjas oerhort mycket av kranskommunema. Studerande kommer 

och vill ha handledning och det ar viktigt att personalen pa barnavdelningen kan hjalpa 

dem. Pa lOrdagar och sondagar kommer det en viktig malgrupp vilken ar fOraldrar och 

barn. Manga pappor kommer pa sondagarna. Skoloma och daghemmen som kommer 

ligger i centrum och de studerande kommer fran hela staden. Larare kommer fran hela 

kommunen och fran grannkommunerna. Hela skolklasser kommer fran centrum och 

enskilda besokare kommer fran ytteromractena (Informant A). 

Informant B sade att det ar lag- och mellanstadiet som besoker barnavdelningen mest. 

A ven manga friskolor som ar belagna i naromradet kommer ofta. Studerande kommer 

ocksa i ganska stor utstrackning och de kommer stotvis nar en ny kurs borjar. 

Daghemmen kommer ocksa, men det ar inte lika ofta nu for tiden som man kommer med 

hela forskolegruppen och det beror enligt Informant B pa personalsituationen. Ofta ar det 

bara forskollararen som kommer for att lana. HemsprAkslarare kommer liksom en hel del 
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fori:ildrar som vill fOrkovra sig in om barnlitteraturomractet. Informant B ·sager att det inte 

kommer sa manga tonarmgar i Aldrarna 15-17 ar. Barnen kommer fran hela Goteborg och 

de kommer aven fran kranskommunema. Flera av barnen som besoker barnavdelningen 
bor i narheten av biblioteket. Informant B kan inte peka ut nagon speciell grupp som 
kommer, utan i och med att det ar ett huvudbibliotek kommer besokarna fran hela 
Goteborg och fran andra orter (Informant B). 

Informant C anser att alla slags besokare kommer, men i huvudsak ar det de som bor i 

narheten. Det som kommer ar barn fran daghemmen och elever fran skoloma som ligger i 
narheten, studenter pa lararhogskolan och universitetet, far- och morforaldrar, BHS

elever och bibliotekarier fran andra kommuner. Nu for tiden ar det fler man som kommer 
med sina bam eller barnbarn. Skolelever, aven fran privatskolor, kommer fran hela 
staden. Detta gi:iller aven dagisbarn, gymnasieelever, studenter och invandrare .. De i:ildre 
besokarna bor oftast i narheten av biblioteket (Informant C). 

Enligt Informant D kommer det hela familjer till barnavdelningen pa IOrdagar och 
sondagar. Under helgen kommer det aven manga tonanngar. Yngre barn kommer inte 
ensamma pga bibliotekets lage utan kommer tillsammans med sina fori:ildrar. lnformanten 

gissar att ganska manga besokare kommer fran den centrala staden, sarskilt skol- och 

forskoleelever. De studerande som kommer kan enligt Informant D vara bosatta var som 
heist och det gi:iller aven de besokare som kommer pa helgema (Informant D). 

Informant E sager att det ar skolklasser, dagisgrupper och fori:ildrar som kommer till 

barnavdelningen. Det kommer skolklasser i st5rre utstrackning nu an forr. Skolelevema 
kommer i grupper och ar ditskickade av sina larare. Forskolebarn kommer tillsammans 
med forskolepersonal. Studerande av alia slag kommer ocksa, t.ex. de som laser till 
forskollarare, BHS-studenter och de som laser svenska. Skolor och daghem som ligger i 
centrum, studerande fran hela staden, larare fran hela kommunen och fran 

grannkommunerna besoker barnavdelningen. De enskilda besokare kommer fran 

ytteromradena (Informant E). 

Varfor kommer besokarna? 

Enligt Informant A skiljer sig inte syftet med besoket pa barnavdelningen fran det pa 
andra bibliotek. Besokarna kommer fOr att spela spel, lasa, lana bocker och kursbocker, 

lana videofilmer, ga pa barnprogram, sla i uppslagsbocker, lasa tidningar, vara med i 

tavlingar, spela schack, studera, lasa laxan, fika och traffa kompisar. Ganska manga 

besokare kommer och fragar efter bocker som de laste nar de var sma (Informant A). 
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Enligt Informant B kommer besokarna for att lana bocker och lyssna pa musik. Hon 

anser att biblioteket har blivit en traffpunkt fOr ungdomar overhuvudtaget och man traffas 

pa biblioteket pa ett helt annat si:i.tt an fOrr. Besokarna kan aven komma for att ga pa nagot 

av barnprogrammen men dear bara tre stycken per termin (Informant B). 

Informant C sager att forskolan kommer for att lana bocker. Skolklasser kommer for att 

de antingen ska ha en klassbok eller material till nagot arbete i skolan (Informant C). 

Informant D sager att skolelever kommer for att de vill ha facklitteratur for att kunna 

besvara fn1gor lararna gett dem. Studerande kommer for att studera nagot de ska tenta av. 

Om besokaren vill ha skonlitteratur ar syftet ofta att man vill ha en lasupplevelse men om 

svensklararen har skickat dem till bamavdelningen ar det for att battra pa sin svenska 

(Informant D). 

Enligt Informant E kommer skolelever i grundskolan fOr att de har uppgifter i skolan och 

har uppsatser att skriva. De har aven upplevelselasning vilket innebar att de ska ha en bok 

i banken och en bok att lasa hemma. Sexarsverksamheten, de s.k. bamskolorna, lanar 

mer bilderbocker eller upplevelselasning. Hon sager att en del invandrare och 

invandrarstuderande kommer for att lana kassettbocker t.ex. fOr att lara sig att tala 

svenska med ratt intonation. En del besokare kommer for att grupparbeta. 

Barnavdelningen kan aven fungera som en samlingsplats. Enligt informanten fungerar 

den ibland som en barnvakt men det ar en mindre del i det hela. En del kommer fOr att 

spela spel, Iasa tidningar och lasa serier. Andra kommer for att ga pa nagot barnprogram 

och da kommer de fOr att fa kulturellt utbyte av musik, teater eller dans. Framst kommer 

besokarna for att lana bocker men de kan aven ha andra syften (Informant E). 

Bur anvander besokarna barnavdelningen? 

Enligt Informant A letar besokarna efter bocker och ber barnavdelningens personal om 

hjalp att hitta litteratur. Tidskrifter och seriealbum lases ocksa en hel del. Forskolan lanar 

mycket skonlitteratur, framst bilderbocker. Informanten sager att eftersom 

barnavdelningen har mest bocker ar det de som anvands mest. Tidigare var det mest 

skonlitteratur som Ianades ut men enligt informanten finns det inga statistiska bevis pa 

detta. Manga av forskollararna vill ha hjalp att plocka ihop bilderbocker till t.ex. ett 

temaarbete. Hon sager att personalen far manga fragor fran invandrare som vill ha 

litteratur pa lattlast svenska som inte ar fOr bamslig. Personalen som sitter i 

referensdisken far svara pa en del telefonfOrfragningar och informanten upplever att 

manga Staller vuxenfragor i disken (Informant A). 
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Informant B sager att nar fOrskolan kommer byter de bocker och H'tnar nya. Om de ska 

arbeta med nagot tema sa hor de ofta av sig innan och vill ha hjalp med att plocka ut 

bocker. Manga foraldrar och barn lagger pussel, spelar spel, tittar pa bocker och laser 

hogt ur dem. Informanten menar att det verkligen inte bara ar bockema som anvands pa 

barnavdelningen. Besokama sitter oftast inte pa bamavdelningen med facklitteraturen 

utan den lanas hem. Studentema sitter pa bamavdelningen med sitt eget material och 

pluggar. Informanten upplever att det material som utnyttjas flitigast ar bilderbockema. 

Skolklasser som kommer lanar bocker fOr att anvanda dem i skolarbetet. Bibliotekariema 

ger bokprat i skolor som ar belagna i naromradet. Informanten anser att bibliotekariema 

som sitter i referensdisken far manga fragor fran besokama och hon upplever att de ar 

lika avancerade som pa de andra avdelningama pga att bamavdelningen servar alia typer 

av besokare. Da regionbiblioteken inte kan hjalpa filialema vander de sig till 

barnavdelningen pa huvudbiblioteket och det sker i ganska stor utstrackning. Studenter 

som gar pa utbildningar som har anknytning till bam anvander bamavdelningen nar de 

vill ha bamlitteratur och personalen handleder dem vid projekt och uppsatser (Informant 

B). 

Enligt Informant C lanar besokama valdigt mycket fackbocker, bade till skolarbeten och 

till fritidsintressen. Speciellt mellanstadieelevema lanar fOr sina specialintressen. Men 

hon upplever att det anda ar skonlitteraturen som anvands mest. Bamavdelningens 

personal ger bokprat och visningar fOr skolklasser. Informanten sager att det ar 

skolelevema som stiller mycket fragor i referensdisken (Informant C). 

Informant D sager att fOrskolorna lanar valdigt mycket litteratur fastan de har sina 

grundbestand av bocker. Facklitteratur lanas en hel del av manga olika grupper, inklusive 

fOrskolan (Informant D). 

Informant E tror att det ar bilderbockerna som anvands och Ianas ut mest pa 

bamavdelningen. Aven seriema lanas ut och lases mycket. Hcg-bockema anvands flitigt 

da manga mellanstadieklasser kommer till bamavdelningen. Informant E sager att 

bamavdelningen inte har speciellt mycket fackbocker. Besokama anvander spelen 

mycket.lnformanten upplever att personalen alltid bor finnas i referensdisken. Fragoma 

som besokama stiller kan rora vad som heist, t.ex. om artiklar om en fOrfattare eller om 

att man vill ha en lista over alia bocker om Goteborg. Bamavdelningen hjalper 

filialbiblioteken med fragor men det kommer aven fragor fran andra delar av landet. Hon 

sager att det beror pa att bestandet pa huvudbibliotekets bamavdelning ar stOrre an pa 

filialbiblioteken (Informant E). 
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Behovet av en barnavdelning pa huvudbiblioteket 

Informant A tycker att det verkligen behovs en barnavdelning. I och med att 

huvudbiblioteket samtidigt ar ettstadsdelsbibliotek menar hon att biblioteket inte skulle 

fungera utan en barnavdelning. Innerstadens barn skulle bli lidande om de fick fOr langt 

till narmaste bibliotek. Aven forskoloma skulle bli lidande eftersom de inte kan ge sig ut 

pa langa resor da de har for lite personal. Hon anser att huvudbiblioteket ska vara ett 

kvartersbibliotek for den centrala stadsdelen och ett filialbibliotek for Orgryte och 

innerstaden. Hon tycker att det vore hemskt om bamavdelningen inte fanns eftersom det 

sags, bade pa kommunal niva och pa riksplanet, att man ska prioritera barn och ungdom. 

lnformanten tycker att barnavdelningen ska vara lite av en specialistavdelning for 

studerande och foraldrar och att den ska ha ett annorlunda bokbestand, framst ett 

annorlunda referensbestand (Informant A). 

Informant B anser att det vore bisarrt att inte ha nagon bamavdelning pa huvudbiblioteket 

darfor att det ligger i centrum. Informanten tror ocksa att man fran bibliotekets sida vill ha 

vuxna lantagare, dessforinnan medfOr barn bara stoj och obehag. Hon fragar sig hur man 

ska lara bamen att komma till stadsbiblioteket om de inte ar valkomna forran dear 15 ar. 

Informanten sager att det aldrig ar nagon som ifragasatter tidningsrummets existens 

(Informant B). 

Informant C ar upprord over att det alltid ar bamen som ska ifragasattas. Det ar aldrig 

nagon som ifragasatter andra avdelningar men nar det handlar om barn- och 

ungdomsverksamhet SOII1 kostar pengar sa ifragasatts den. lnformanten tycker att det ar 

vansinne att lagga ner barnavdelningen och tycker att man borde satsa annu mer pa den. 

Informanten tror att man vill att barnavdelningen ska bli en utlAningsstation dar besokarna 

gar och plockar sjalva, vilket hon anser vara valdigt dalig service. Hon tycker att 

bamavdelningen ar mycket mer an en utlaningsstation, utgor en stor resurs och har ett 

stort existensberattigande (Informant C). 

Informant D tycker att det ar sjalvklart med en bamavdelning pa ett huvudbibliotek. Hon 

undrar varfor man ska utesluta en kategori av manniskor. Informanten forstar inte hur det 

skulle fungera utan en bamavdelning och vet att man fyller en funktion. Det ligger manga 

skolor, aven friskolor, runt omkring huvudbiblioteket. Hon undrar vad friskoloma skulle 

gora om barnavdelningen inte fanns. Personalen pa bamavdelningen har forsokt att fA 

friskoloma att skaffa egen litteratur da bamavdelningen har svart att serva alia friskoloma 

med facklitteratur, men det har de inga resurser till. lnformanten sager att skonlitteraturen 

ar en naturlig del i elevemas skolarbete och att det ar viktigt att som en bamavdelning vid 
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ett stort bibliotek, ha ett stort utbud och visa pa vad som finns, vilket man inte har 

mojlighet till pa mindre bibliotek (Informant D). 

Informant E sager att vid en k:rympande ekonomi sklirskadas alia verksamheter. Men hon 

tycker att det vore befangt om det inte fanns en barnavdelningen pa ett huvudbibliotek da 

den lir en del av all annan kultur. Informanten upplever det som om barnavdelningen och 

barnbibliotekarierna lir vlildigt efterfragade och uppskattade av manga olika grupper. 

Barnavdelningen har flera uppgifter, den ska serva nliromradet och vara ett 

huvudbibliotek, dvs ett stOd fOr filialerna. Den ska vara som en specialistavdelning som 

ska hjlilpa filialerna med fragor och med invandrarlitteratur nlir inte regionbiblioteken kan 

hjlilpa dem. Barnavdelningens utbud ska liven innehilla det lite mer udda och kanske vara 

lite bredare lin fllialernas. Informanten tycker det lir viktigt att barnavdelningen lir en del 

av barnkulturen i den centrala staden och fungerar som en motvikt till annan kultur som 

inte ar sa bra. Hon anser att det vore mlirkligt att inte ha nagon barnverksamhet pa 

biblioteket eftersom bibliotek och becker ar en stor del av kulturen i vart samhlille 

(Informant E). 

Personal- och anvandarintervjuer: en jamforelse 

I detta avsnitt amnar vi gora en jamforelse mellan delar av intervjuerna med personalen 

och delar av intervjuerna med besokarna. Vi tar upp olika aspekter, namligen besokarnas 

sysselsattning, var besokarna var bosatta, varfor besokarna kom till barnavdelningen och 

hur besokarna anvande barnavdelningen. Vi tar i varje stycke forst upp en kort 

sammanfattning av personalens uppfattning om besokarna och jlimfor den sedan med vad 

som framkom i vara intervjuer med besokarna. 

Personalens uppfattniug om vilka som besokte barnavdelningen skiljer sig inte slirskilt 

mycket fran varandra. Personalen ansag att det var forskolegrupper, far- och 

morforlildrar, skolklasser, studerande och forlildrar som kom till barnavdelningen. Det 

var framst boende i narheten av biblioteket eller elever fran skolor eller forskolor som lag 

i nlirheten som besokte barnavdelningen. Informanterna trodde att de studerande bodde 

over hela staden, att larare kom fran hela kommunen och fran grannkommunerna och att 

enskilda besokare kom fran ytteromradena. Enligt en informant bodde de lildre besokarna 

oftast i nlirheten av biblioteket. En informant sade att det inte kom sa manga tonanngar i 

a! drama 15-17 ar. En annan sade att det kom manga tonanngar pa helgerna. Tva personer 

sade att det kom fOrlildrar med barn pa helgerna. 

A v det som framkommit ur intervjuema med besokarna stammer personalens uppfattning 

om vilka besokarna lir ganska vlil overens. Enligt vara intervjuer med besokarna var 
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flertalet av dem bosatta i stadsdelsnamnden Centrum, dvs dar huvudbiblioteket ar belaget. 

Adderar man antalet besokare som var bosatta i Centrum med besokare fran de relativt 

centrala stadsdelsnamnderna Orgryte och Linnestaden utgjorde dessa sammanlagt 44,1% 

av alla de tillfragade. lnformanterna trodde att de studerande var bosatta over hela staden. 

Vi ar inte s!:i.kra pa vad personalen avsag med begreppet studerande, men om vi jamfor 

med den gruppen vi kallar studerande, dvs gymnasister och studerande vid komvux eller 

annan vuxenutbildning sa stammer det. Om man jamfor den har gruppen med de ovriga 

sysselsattningskategorierna, sa var en betydligt starre andel av de studerande bosatta over 

hela staden. En av informanterna trodde att de aldre besokarna, pensionarerna, oftast var 

bosatta i narheten av huvudbiblioteket. Detta stammer delvis da halften av de 18 

pensionarerna uppgav att de bodde i nagon av de centrala stadsdelsnamnderna. Om 

informanten asyftar att pensionarerna i storre utstrackning an de andra 

sysselsattningskategorierna skulle vara bosatta i centrum, sa stammer det inte. I de ovriga 

syssels!:i.ttningskategorierna, med undantag av de studerande, var ungefar halften bosatta i 

de centrala stadsdelsnamnderna. En annan informant sade att en hel del mor- och 

farforaldrar kom till barnavdelningen. I vara intervjuer med pensionarerna framkom det 

att en tredjedel av dem hade kommit till barnavdelningen med sina barnbarn eller fOr att de 

skulle lana bocker till sina barnbarn. En av informanterna sade att det kom manga 

tonanngar under helgerna. Under den helgen vi utforde var undersokning kom det 19 

personer i aldrama 13-19 ar. Sammanlagt intervjuade vi 119 personer under lOrdag och 

sondag. Under den aktuella helgen var det i genomsnitt farre t6nanngar som kom jamfort 

med resten av veckan. Vad galler informanternas uppgifter om att invandrare kommer till 

barnavdelningen kan vi inte jamfora detta da vi valt att inte undersoka besokarnas 

ursprungsnationalitet. 

I stort hade personalen en ungef!:i.r likadan uppfattning om varfor besokarna kom till 

barnavdelningen, man kom for att lana bocker. Skolelever och studerande kom fOr att 

lana backer till sina skoluppgifter. Tre av informanterna trodde att man aven kom till 

barnavdelningen for att traffa kompisar. Besokarna kom aven for att spela spel, studera, 

ga pa barnprogram, lasa tidskrifter och seriealbum. En informant sade att ett fatal 

personer kom for att lamna sina barn pa barnavdelningen, som da fungerade som 

barnvakt. 
I vara intervjuer med besokarna framkom det att den vanligaste orsaken till valet av 

barnavdelningen var fOr att man skulle lana eller leta efter en bok, ett seriealbum eller en 

tidskrift. Informanterna sade att skolelever och studerande kom for att lana backer till 

nagon skoluppgift. Ur intervjuerna med besokarna framkom det att relativt fa inom 

syssels!:i.ttningskategorierna grundskoleelever och studerande angav att de hade valt 

barnavdelningen vid huvudbiblioteket fOr att lana material till skolarbetet. Men 
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informantema hade inte helt fel i sitt antagande da en hel del av grundskoleelevema och 

de studerande uppgav att de hade anvant bamavdelningen for sina studiers skulL Som vi 

tidigare sagt i kapitel 7 ar det mojligt att besokarna hade valt huvudbibliotekets 

bamavdelning av fiera orsaker men angav bara en. Huruvida var fraga om varfor man 

hade valt huvudbibliotekets barnavdelning var oklar eller om de intervjuade 

missuppfattade fragan vet vi inte. Att traffa kompisar var ocksa nagot som informantema 

trodde att besokama var en orsak till att de kom till bamavdelningen. Ingen av besokama 

angav att orsaken till att man var pa bamavdelningen var fOr att traffa kompisar. Daremot 

angav nagra besokare som aktivitet att man hade traffat kompisar. Ingen av de tillfragade 

angav att man skulle ga pa bamprogram vilket kan forklaras med att inget bamprogram 

agde rum vid undersokningstillfallet. For att sitta och studera var nagot som personalen 

uppgav som orsak till besoket och det stammer med vad en del av besokama som orsak 

till valet av bamavdelningen. En informant sade att bamavdelningen ibland kunde fungera 

som en barnvakt och en del av besokarna uppgav att de lamnade sina barn pa 

bamavdelningen medan de sjalva skulle besoka nagon annan avdelning. 

Enligt en informant brukade studentema sitta och plugga pa barnavdelningen. De fiesta av 

informantema upplevde att manga besokare stallde, ofta avancerade, fragor till 

bibliotekariema i referensdisken. En informant papekade att bland de som stallde fragor 

aterfanns manga skolelever. De fiesta av informantema upplevde att det var bockema som 

anvandes mest. Nagra av informantema sade att aven seriealbumen lastes och lanades 

fiitigt, och en sade att tidskriftema Uistes en hel del. 

Av de besokare som vi intervjuade som tillhorde kategorierna grundskoleelever, 

studerande eller studenter uppgav sammanlagt en tiondel att de hade pluggat vid 

besokstillfallet, alltsa inte nagon sarskilt stort antal. Av 415 personer som svarade pa 

fragan om de hade bett nag on bibliotekarie om hjalp uppgav 87 stycken att de hade gjort 

det. En informant ansag att manga skolelever stallde fragor i referensdisken. Om man 

raknar grundskoleelever samt studerande till skolelever, stallde dessa grupper inte, enligt 

var undersokning, fragor i stOrre utstrackning an de ovriga sysselsattningskategoriema. 

Informantema sade att det var bockema, seriealbumen och tidskriftema som anvandes 

mest pa barnavdelningen. Resultatet fran var undersokning visar att det ar det var 

lastllanat backer var den vanligaste aktiviteten pa bamavdelningen. Last/lanat serier kom 

pa femte plats medan last/lanat tidskrifter forst kom pa nionde plats. 

Informantema hade alia en god bild av var besokama var bosatta, att manga var bosatta i 

centrum och att studerande var bosatta over hela kommunen. Vad som inte helt stamde 

med vad som framkom i vara intervjuer med besokama var en informants uppfattning om 

att de aldre besokama ofta skulle bo i narheten av huvudbiblioteket. Att det skulle komma 
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mycket tonaringar pa helgen stamde inte med det resultat vi fick vid var undersokning, 

utan det kom snarare farre an under vardagama Vad personalen trodde var syftet med 

besoket kanske inte helt stamde overens med vad besokama sjalva angav. Daremot hade 

personalen en battre bild av vad besokarna gjorde pa bamavdelningen. Pa det stora hela 

verkade personalen med anknytning till barnavdelningen ha en god uppfattning om vilka 

besokarna var. 
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10. Diskussion och slutsatser 

I det ha.r kapitlet kommer vi att diskutera och forsoka besvara de delfragor vi still.lde i 
borjan av var uppsats, namligen: 

- Skiljer sig, utifran sysselsattningskategorier, besokarna pa barnavdelningen vid 

Goteborgs stadsbibliotek fran varandra och i sa fall hur? 

- Vilka biblioteksroller har bamavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek gentemot 

besokama? 

- Fungerar barnavdelningen som ett lokalt bibliotek fOr de som bor i de centrala delarna 

eller som ett huvudbibliotek fOr hela Goteborg? 

Vi kommer aven att diskutera de anvandarroller besokarna kan inneha samt behovet av en 

bamavdelning vid ett huvudbibliotek i en stOrre kommun. 

I var diskussion kommer vi att knyta an tilllitteratur som vi tagit upp i kapitel 4 Tidigare 

forskning, detta for att kunna diskutera undersokningens resultat och uppsatsens 

delfragor. 

Allman diskussion av resultatet fran anvandarintervjuerna 

KonsfOrdelningen i var undersokning var 63% kvinnor och 37% man. I 

anvandarundersokningar som utforts pa hela huvudbiblioteket (se Nystrom 1973, Graner 

1989) var de undersokta besokarna overvagande man. Detar enligt Graner van1igt att 

mannen utgor en majoritet av besokama vid de stOrre biblioteken (ibid. s.12). Men i 

allmanhet ar det fler kvinnor an man som besoker folkbibliotek vilket bl.a. framkommer i 

Granheims artikel (Granheim 1990 s.10). Aven Kulturbarometem visar att kvinnor gar i 

genomsnitt nagot mer pa folkbibliotek an man (Nordberg 1994 s.18). Dock ar skillnaden 

i allmanhet inte lika stor som i var undersokning. Denna hoga andel kvinnor tror vi beror 

pa att var undersokning genomfordes pa en bamavdelning och att barnverksamhet 

fortfarande ar ett traditionellt kvinnligt omrade. 

Vli.d en jamfOrelse mellan Nystroms och var undersokning skiljer sig Aldersfordelningen 

at. I var undersokning var andelen yngre besokare stOrre vilket kan forklaras med att viir 

undersokning utfordes pii en barnavdelning. I Graners undersokning var mer al!"hill.ften 

av de tillfriigade under 31 ar och farre an 10% var over 65 ar (Graner 1989 s.13). I var 

undersokning var motsvarande siffror 65% respektive 3%. 

Var undersokning visar att en stor CVIdel av besokama var bosatta i centrum. Detta 

framkommer aven i undersokningar utforda pii hela huvudbiblioteket (se 

Publikundersokning vid G6teborgs museer, teatrar och bibliotek 1974, Graner 1989). 
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Andelen besokare fran Storgoteborg, inklusive Goteborgs kommun, var i var 

undersokning stOrre an i undersokningen som beskrivs i Publikundersokning vid 

Goteborgs museer, teatrar och bibliotek. I Graners undersokning var 17% av de 

tillfragade bosatta i andra kommuner vilket var fler an de som var bosatta i t.ex. 

stadsdelarna Linnestaden och Majoma. Detta stammer val overens med resultatet fran var 

undersokning. Papekas skall att Graners undersokning agde rum fore 

stadsdelsniimndsreformen och idag ar stadsdelsnamndema Majoma och Linnestaden inte 

identiska med stadsdelarna med samma namn. 

Fordelningen av sysselsattningskategorierna i var undersokning kan i viss man jiimforas 

med vad som framkom ur Graners och Nystroms undersokningar. I var undersokning 
utgjorde personer som gick pa nagon utbildningsinstitution 57%. I Nystroms 

undersokning var motsvarande siffra 42% (Nystrom 1973 s.17). I Graners undersokning 

var siffran 49% men hennes undersokning inkluderade personer fran 15 ar och uppat sa 

en jiimfOrelse med var iir inte riktigt korrekt (Graner 1989 s.16). Dock kan sagas att 

andelen universitets- och hogskolestudenter och andelen yrkesarbetande var lagre i var 

undersokning. En av orsakema till att den sammanlagda andelen studerande iir stOrre i var 

undersokning beror formodligen pa att vi genomforde den pa en barnavdelning. Aven i 

Skoglunds undersokning framkom det att skolungdom och studerande var den stOrsta 
lantagargruppen (Skoglund 1987 s.72). 

Enligt Graners undersokning anvande 45% av de tillfragade huvudbiblioteket som enda 

folkbibliotek . Vi ar hiir inte siikra pa om Graner inkluderar andra typer av bibliotek, t.ex. 

universitetsbibliotek, men om vi antar att hon inte gor det ar motsvarande siffra i var 

undersokning 41%. Graners konstaterande att besokare som var bosatta i andra 

kommuner anvande bibliotek i hemkommunen stammer val overens med resultatet fran 

var undersokning (Graner 1989 s.27). 

I bade var och Graners undersokning var andelen som uppgav att de brukade besoka 

bamavdelningen respektive huvudbiblioteket minst en gang i manaden nastan lika stor. 

Detta var det vanligaste svaret i bada undersokningarna. Pa det stora hela uppgav 

besokarna i Graners undersokning att de brukade besoka huvudbiblioteket oftare an vad 

besokarna i var undersokning brukade gora. 
I en undersokning pa Malmo stadsbibliotek framkom det att besokarna vanligtvis gor 

flera saker under sitt biblioteksbesok och att man oftast besoker flera avdelningar under 

besoket (Lindstrom 1994 s.281). Nastan halften av besokarna i var undersokning uppgav 

att de hade utfort tva eller flera aktiviteter under sitt besok pa barnavdelningen. 70% 

uppgav att de hade besokt och/eller tiinkte besoka nagon annan avdelning pa biblioteket 

vid undersokningstillfiillet. 
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En jamforelse mellan sysselsattningskategorier 

I kapitel 8 presenterades resultaten fran vara intervjuer med besokarna utifran sju olika 

sysselsattningskategorier. I detta avsnitt avser vi att jamfora dessa kategorier for att se 

om, och i sa fall hur, de skiljer sig fran varandra i olika avseenden bl.a. var de var 

bosatta, besoksfrekvens och vad de hade gjort pa barnavdelningen. 

Vid en jamforelse mellan sysselsattningskategoriemas konsfOrdelning visar det sig att 

kvinnoma var i majoritet i alla sysselsattningskategorier utom bland de arbetslOsa och 

pensionarema. 

Nar det galler var de tillfragade var bosatta var de olika sysselsattningskategoriema 

ganska lika varandra, fOrutom kategorin studerande, som skiljer sig markant fran de 

andra. I alia kategorier, utom i kategorin studerande och bamlediga, var den starsta 

andelen bosatt i centrum, dvs de tre centrala stadsdelsnamndema. I kategoriema 

grundskoleelever, studenter och yrkesarbetande var mellan 41-55% bosatta dar. Vanligast 

bland dessa var att yrkesarbetande var bosatta i centrum, 55% var det. Inom gruppen 

studerande var denna siffra endast24%. Majoriteten av de studerande, 61%, var bosatta i 

ovriga Goteborg. Bland de bamlediga var halften bosatta i centrum och halften i ovriga 

delar av Goteborg, vilket innebar att ingen barnledig person var bosatt utanfor Goteborgs 

kommun. Bland de arbetslOsa var atta av 17 bosatta i centrum. Den grupp som hade flest 

an del besokare som var bosatta utanfor Goteborgs kommun var pensionarema. Det kan 

verka anmarkningsvart att inom gruppen studerande var endast 24% bosatta i centrum 

och att 61% var bosatta i ovriga delar av staden. Vi tror att den laga siffran kan ha att gora 

med att gymnasieelever idag far valja pa vilket gymnasium de vill ga och att manga valjer 

de mer populara gymnasieskoloma som ligger i centrum. Fyra fristaende och sex 

kommunala gymnasieskolor ar belagna dar. Visserligen far e1evema i grundskolan ocksa 

valja skola men vi tror att man i grundskoleAldem hellre valjer att ga pa en grundskola i 

narheten av bostaden. Bland de barnlediga var halften bosatta i centrum och ingen var 

bosatt utanfor kommunen. Det kan fOrmodas bero pa att man som barnledig inte gama 

beger sig ut pa langa resor rued smabam. 

De sju sysselsattningskategorierna skilde sig fran varandra nar det giller deras orsaker till 

valet av huvudbibliotekets bamavdelning. De yrkesarbetande och pensionarema uppgav 

att de kom framst for sitt barn eller bambams skull. Grundskoleelever och bamlediga 

kom framst for att lana/leta efter backer eller annat material till sig sjalva. A ven bland de 

andra kategorierna var att lana/leta efter backer till sig sjalva en vanlig orsak till valet av 

bamavdelningen. De barnlediga uppgav fOrst pa tredje plats att de lanade till nagot barn, 
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vilket kan vara lite fOrvanande. Den vanligaste orsaken som de studerande angav var att 

utbudet pa huvudbibliotekets barnavdelning var stOrst och bast och/eller biblioteket Jag 

narmast bostaden eller skolan. Bland de arbetslOsa var den vanligaste orsaken att man inte 

hade planerat besoket. Bland grundskoleeleverna och de studerande var det inte sa vanligt 

fOrekommande att man angav skolarbetet som orsak till valet av barnavdelningen. Bland 

studenterna var svaret att man angav skolarbetet som orsak, lika ofta forekommande som 

nagon annan Orsak. 

Vid en jamforelse mellan sysselsattningskategorierna om huvudbiblioteket var det enda 

bibliotek som man brukade besoka, kan man se att den grupp som i st5rst utstrackning 

enbart brukade besoka huvudbiblioteket var grundskoleeleverna, vilket 53% uppgav. Den 

grupp som i minst utstrackning enbart brukade besoka huvudbiblioteket var studenter, 

vilket 25% uppgav. Bland de ovriga gruppema var det ungefar lika vanligt att man enbart 

brukade besoka huvudbiblioteket. A v de personer in om alia sysselsattningskategorier 

som uppgav att de var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum brukade majoriteten enbart 

besoka huvudbiblioteket. Skoglund (Skoglund 1987 s.65) kommer i sin undersokning 

fram till att studenter sag huvudbiblioteket som ett komplement till hogskolebiblioteken. I 

rapporten Ett bildat folk : de ho gskolestuderande och folkbiblioteken. (Statens kulturrad 

1995 s.S) konstateras att de studerande anvander flera olika bibliotek parallellt. 

Studerande i detta fall innebar gymnasie- och komvuxelever och studenter. I var 

undersokning anvande alia kategorier andra bibliotek paraliellt men studentema gjorde det 

i storst utstrackning. 75% brukade besoka andra bibliotek an huvudbiblioteket. Nastan 

alia brukade ga till sitt lokala bibliotek eller till nagot universitetsbibliotek. De studerande i 

var undersokning brukade inte besoka andra. bibliotek i hogre utstrackning an de andra 

kategoriema. 

Den klart vanligaste anvandarrollen bland alia sysselsattningskategorier var att man hade 

anvant barnavdelningen som privatperson. Kategorierna arbetslosa och barnlediga 

uppgav endast denna anvandarroll. Bland de personer som gick pa nagon 

utbildningsinstitution var den nast vanligaste anvandarrollen att man kom for sina studiers 

skulL Aven tva av pensionarema uppgav att de kom fOr sina studiers skull, vilket var den 

tredje vanligaste anvandarrollen bland dem. Enligt White (White 1983 s.43) sker over 

halften av biblioteksanvandningen av barn och studenter i nagot slags utbildningssyfte. 

Om man ser till vad grundskoleeleverna och de studerande angav som orsak till valet av 

huvudbibliotekets barnavdelning var det inte sa vanligt fOrekommande att man angav 

skolarbetet s0m orsak. Bland studentema var inte denna orsak mer vanlig an nagot 

annan. Sruedes stammer inte riktigt Whites konstaterande med vad som framkommit ur 

var undersokning. White menar aven att "folkets universitet" ar en tom fras eftersom 
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vuxna anvander biblioteket for noje. Detta stammer val overens med vara resultat da 
majoriteten av personerna inom kategorierna yrkesarbetande och pensionarer uppgav att 

man hade anvlint barnavdelningen i egenskap av privatperson och samtliga barnlediga och 
arbetslOsa uppgav det. 

I vilken utstrackning hade de olika sysselsattningskategorierna bett nagon bibJ).otekarie pa 
barnavdelningen om hjalp? Den grupp som i stOrst utstrackning hade 1bett nagon 
bibliotekarie om hjalp var de studerande. Studenterna var den grupp som i minst 

utstrackning hade bett om hjlilp. Bland de ovriga kategorierna var andelen ungefar lika 
stor. Att studenterna ar den grupp som i minst utstrackning hade bett en bibliotekarie om 

hjlilp tror vi beror pa att studenterna ar mer vana biblioteksnyttjare lin personerna i de 
andra kategorierna. 

Den kategori i vilken den starsta andelen fanns som hade for avsikt att enbart besoka 

barnavdelningen var de barnlediga, vilket fern av tolv personer uppgav. Den grupp med 

minst andel var de studerande, sju av 71 (10%) uppgav det. Andelen av de arbetslosa var 

tva av 17 och bland pensionarerna var fordelningen densamma. Bland de andra 
grupperna var andelen i procent mellan 19 och 29%. 

Vanligast var det bland sysselsattningskategorierna att man brukade besoka 
barnavdelningen vid huvudbiblioteket minst en gang i manaden, forutom bland 
studenterna och pensionarerna, dar det vanligaste var att man brukade ga till 
barnavdelningen nagra ganger om aret. Studenter och pensionarer. uppvtsade exakt 

samma ordning av alternativen glillande besoksfrekvensen. Detsamma glillde studerande 

och yrkesarbetande samt arbetslOsa och barnlediga. Sysselsattningskategorin 

grundskoleelever uppvisade en ordning av alternativen som inte overensstamde med 

nagon annan kategori. Andelen av dem som uppgav att de besokt barnavdelningen fOr 
forsta gangen var ungefar lika stor i alia grupper. 

Den vanligaste aktiviteten som alia sysselsattningskategorierna hade agnat ~ig at var att 
man hade last/lanat backer, forutom bland pensionarerna dar den vanligaste aktiviteten 

var att man hade strovat runt. Att strova runt var fOr ovrigt den nast vanligaste aktiviteten 
bland de andra kategorierna, forutom hos de arbetslosa dar den nast vanligast~ aktiviteten 
var att lasallana serier. Bland de personer som gick pa nagon utbildningsinstitution var 

det vanligast i kategorin studerande att man hade pluggat pa barnavdelning~n. Att soka 

litteratur eller annat material var en ganska ofta forekommande aktivite~ bland alia 

sysselsattningskategorier utom bland gruppema arbetslasa och barnlediga dJar enbart en 
person i respektive grupp angivit denna aktivitet. Anvandning av datorkata}ogen var en 
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relativt vanlig a.k:tivitet bland sysselsattningskategoriema med undantag av gruppema 

pensionarer och barnlediga, dar ingen hade gjort det. 

Anvandarroller 

Vi bar tidigare i uppsatsen tagit upp Vestheims Folkebibliotek i forvandling (se s.14 

ovan). Han bar delat in biblioteksanvandarna i tre grupper; allmanheten, lasarenllanaren 

och brukaren. Trots att vi finner denna indelning vara tamligen grov, tycker vi att det ar 

intressant att diskutera dessa tre roller utifran vfut undersokningsresultat . Vestheim sager 

att gruppen allmiinheten ar ett abstra.k:t fenomen och innefattar alia potentiella mottagare av 

bibliotekets tjanster (Vestheim 1992 s.43). Enligt denna definition tillhor alia personer vi 

intervjuade inom de olika sysselsattningskategoriema gruppen allmanheten, eftersom alia 

de tillfragade kunde tankas ha nagot intresse i forhallande till biblioteket och var 

potentiella mottagare av bibliotekets tjanster. 

Som Vestheim skriver ar det svart att skilja mellan lasare/lanare och brukare och samma 

person kan tillhora bada grupperna (ibid. s.44). De fiesta personer inom alia 

sysselsattningskategorier uppgav att de hade anvant bamavdelningen som privatperson. 

Detta kan tyda pa att alla dessa personer tillhorde gruppen lasare!lanare. Men de personer 

som anvande barnavdelningen fOr sitt fritidsintresse uppgav troligen att "man var dar som 

privatperson. Vestheim menar att om man anvander biblioteket for sitt fritidsintresses 

skull tillhor man gruppen brukare (ibid. s.44). 

Inom alia sysselsattningskategorier i var undersokning aterfmns vad Vestheim definierar 

som brukare men framst anser vi att det ar in om kategoriema studerande och stud enter 

som brukarna aterfinns. Vi bar jamfort alia gruppers anvandarroller och funnit att 

studerande och studenter ar de grupper som i stOrst utstrackning angivit att man hade 

anvant barnavdelningen for sina studier eller JfOr sitt jobb. 

Vestheim talar om den malrationelle brukaren och menar att den bar typen av anvandare 

har okat och blivit ett problem fOr folkbiblioteken. Det uppstar en konflikt mellan 

folkbibliotekens folkbildningsideal och krav och forvantningar fran den ma.Irationelle 

brukarens sida (ibid. s.51). I var undersokning anser vi att studerande och studenter i 

bast passar in pa beskrivningen av en mllia1ionell brukare. I Ett bildat folk sags det att 

fler och fler hogskolestudenter vander sig till folkbiblioteken men att folkbibliotekens 

resurser inte racker till (Statens kulturrad 1995 s.9). I ett exempel fran en barnavdelning i 

Gavle upplever barnbibliotekariema de hogskolestuderande som ett stort problem, som 

fragar mycket och staller komplicerade langa fragor som tar lang tid att besvara (ibid. 

s.72). Enligt personalen pa barnavdelningen vid GOteborgs stadsbibliotekkom en bel del 

studenter men vi tick uppfattningen att man inte hade nagot uttalat problem med dem. Om 

detta i framtiden skulle bli ett uttalat problem, bade pa barnavdelningen och pa ovriga 
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huvudbiblioteket, maste man se over sin mrusattning och se vilk:a grupper man ska serva. 

Huvudbiblioteket namner idag inget om gymnasister och studenter i sin malsattning fOr 

verksamheten vilket aven Skoglund (1987) papekar i sin rapport. Hon skriver att det 

borde vara viktigt for stadsbiblioteket att klargora sin sti:illning huruvida denna grupp 

skall ses som en av de viktiga malgruppema eller om denna grupp aven i fortsattningen 

skall betjanas av skol- och forskningsbiblioteken (Skoglund 1987 s.87). 

Barnavdelningens roller 

De roller barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek har och kan ha gentemot 

besokama kommer vi att diskutera i fOljande avsnitt. Vart resonemang kommer att utga 

frAn McClure (1987), Eide-Jensen (1992) och Wideback (1992) som vi tog upp i kapitel 

4 och vi kommer att knyta an litteraturen till resultatet frAn vAr unders5kning. 

I Planning and role setting for public libraries: a manual of options and procedures (1987) 

presenterar McClure m.fl. atta biblioteksroller (se s.15 ovan). Biblioteket kan vi:ilja nagon 

eller nagra av rollerna och valet ar beroende av vilken bild man vill ge av sitt bibliotek 

(McClure 1987 s.32). Nagra av de roller vi tycker att barnavdelningen vid 

stadsbiblioteket innehar kommer vi att diskutera har. 

En av rollema som barnavdelningen innehar till viss del ar som independent learning 

center dvs att biblioteket stodjer personer som vill hilda sig pa egen hand t.ex. for 

hobbys, kulturella intressen eller fOr att fOrkovra sig inom sitt yrke (ibid. s.35). I var 

undersokning uppgav 7% av de intervjuade att de hade kommit till bamavdelningen fOr 

sitt yrkes skull. Bland pensionarema uppgav tre av 18 personer att de kom fOr sina 

studiers skull, vilket vi har tolkat som att de kom for att hilda sig pa egen hand. I vAra 

intervjuer med personalen uppgav en infonnant att det lAnas mycket fackbocker till 

fritidsintressen, sarskilt av personer i mellanstadieAlder som har specialintressen. 

Formodligen kom en hel del av de som angav att de kom som privatperson fOr sina 

fritidsintressen. 

En annan roll vi anser att barnavdelningen vid stadsbiblioteket innehar ar som formal 

education support center. Bibliotekariema pa bamavdelningen ger bokprat och visningar 

for skolor och larare och barnavdelningen samarbetar dessutom med 

utbildningsinstitutioner, t.ex. lararhogskolan. Av intervjuade som gick pa en 

utbildningsinstitution angav 42% av de studerande och 38% av studentema att man hade 

anvant bamavdelningen fOr sina studiers skull och bland grundskoleelevema var denna 

siffra 27%. Bland grundskoleelever, studerande och studenter var det dock inte sa vanligt 

att man angav skolarbetet som syfte med besoket. A v samtliga 417 intervjuade angav 29 

stycken att de hade suttit och pluggat pa bamavdelningen. A v dessa gick alia utom tre pa 

nagon utbildningsinstitution. Under den vecka vi var pa bamavdelningen fann vi att det 
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kom en hel del invandrare som laste svenska pa komvux. I vara personalintervjuer sade 

tva av informanterna att manga invandrare och invandrarstuderande kommer till 

barnavdelningen och viii bl.a. ha litteratur pa lattlast svenska. En del av de invandrare 

informanterna syftar pa ar nog komvuxstuderande men en del kommer fOrmodligen for 

att hilda sig pa egen hand. 

Rollen som preschoolers' door to learning anser vi att barnavdelningen innehar genom att 

erbjuda litteratur, barnprogram, bokprat och visningar till yngre barn. Barnavdelningen 

deltager aven vid den arliga barnkulturstafetten i Goteborg. Vid intervjuerna med 

personalen sade tva informanter att forskolan hor av sig till barnavdelningen fOr att fa 

hjalp med att plocka ihop becker till temaarbeten. Enligt en informant koper 

barnavdelningen in ett grundbestand av becker till forskolorna i Goteborg. Man 

informerar aven daghemspersonal om barnbocker. Under var undersokningsvecka 

intervjuade vi sju fOrskollarare som var dar fOr att liina becker till sin fOrskolegrupp. 

McClure m.fl. skriver att biblioteket i denna roll ska erbjuda tjanster som t.ex. 

barnprogram och sagostunder (ibid. s.37). Barnavdelningen vid stadsbiblioteket har haft, 

vad vi forstatt, knappa ekonomiska resurser vilket har fatt till fOljd bl.a. att 

barnprogrammen har minskat till att nu bara vara tre per termin. Som vi tidigare namnt 

planerar stadsbiblioteket en IT-satsning och rollen som preschoolers'door to learning 

uppfyller barnavdelningen i det har avseendet genom att man planerar att ha en PC avsedd 

for de yngre barnen. 

Rollen som community activities center anser vi att barnavdelningen innehar. 

Barnavdelningen erbjuder ett socialt och kulturellt utbud samt forstroelse. Exempel som 

tyder pa detta ar att en stor del besokare i var undersokning traffade kompisar, spelade 

spel, lekte och strovade runt. 

A v de fern verksamhetsomraden for Goteborgs stadsbibliotek som Inger Bide-Jensen 

diskuterar (se s.l6 ovan) vill vi knyta an fyra av dem till barnavdelningen. Det fOrsta 

verksamhetsomradet ar Goteborgs stadsbibliotek som central resurs. I tva av intervjuema 

med personalen framkom det att filialbibliotek vande sig till barnavdelningen i ganska hog 

grad och det forekom aven att bibliotek i andra delar av landet vande sig till 

barnavdelningen med fragor. Detta tyder pa att barnavdelningen utgor en viktig del i 

stadsbibliotekets roll som central resurs. 

I det litteraturpedagogiska arbetet ska biblioteket paverka och fOrandra lasvanor vilket ska 

ske bade i utanfor biblioteket. Barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek har en 

bokklubb och ger bokprat och visningar fOr fOrskole- och skolklasser, daghemspersonal 

och larare. Samarbetet med olika utbildningsinstitutioner kan ocksa ses som ett sactant 

arbete. 

Till identitetsskapande verksamheten vid barnavdelningen kan barnkulturstafetten, 

barnboksmarknaden och ungdomskulturveckan raknas. 
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Studiebiblioteket anser vi vara ett verksamhetsomn1de fOr bamavdelningen. I var 

undersokning uppgav sammanlagt 23% av de tillfragade att man hade anvant 

barnavdelningen for sina studiers skulL Den sysselsattningskategori som i stOrst 

utstrackning anvande barnavdelningen fOr studiernas skull var de studerande. Enligt 

Eide-Jensen ar det gymnasisterna som i storst utstrackning tar bibliotekariemas 

pedagogiska kompetens i ansprak. I var undersokning var det de studerande, dvs 

gymnasie- och komvuxelever som i storst utstrackning bad en bibliotekarie pa 

bamavdelningen om hja.Ip. I en av intervjuema med personalen sade informanten att; 

bamavdelningens personal brukar handleda vid projekt och uppsatser vilken ar en av 

studiebibliotekets funktioner. 

De tva roller Wideback tar upp i Serviceperspektiv for fornyelse (se s.l7 ovan) ar 

studiebiblioteket och lanebiblioteket. Widebacks definition av studiebiblioteket anser vi 

till stor del vara en sammansmaltning av McClures biblioteksroller formal education, 

support center och independent learning center. Vi har tidigare diskuterat dessa roller och 

tar har istallet upp bamavdelningens roll som lanebibliotek, som enligt Wideback ar 

folkbibliotekets traditionella roll. Vara intervjuer med besokarna visade att 

bamavdelningen till stor del anvandes som ett lanebibliotek. Den vanligaste aktiviteten pa 

bamavdelningen var bland alia sysselsattningskategorier, utom bland pensionarema, att 

lasallana bocker. Att lasa/lana serier och tidskrifter kom pa femte respektive nionde plats 

bland de vanligaste aktivitetema. En av rollema som bamavdelningen vid stadsbiblioteket 

innehar ar den traditionella rollen som Ianebibliotek. Som det har framgatt av var 

diskussion innehar bamavdelningen vid stadsbiblioteket, likval som ett folkbibliotek i sin 

helhet, flera olika biblioteksroller. 

Lokalt bibliotek eller huvudbibliotek? 

Det lokala biblioteket och folkbibliotekets roll i lokalsamhallet diskuteras av Marianne 

Andersson och Dorte Skot-Hansen i Det lokale bibliotek - ajvikling eller udvikling 

(1994). Andersson och Skot-Hansen tar upp fyra profiler for det lokala biblioteket (se 

s.18 ovan). Vi anser inte att nagon av dessa profiler helt kan appliceras pa 

bamavdelningen men att det ar profllema som kunskapscenter och som socialt center som 

mest stammer overens da barnavdelningen spelar en viktig roll i forhallande till 

utbildningsinstitutionema i det lokala naromradet. 

I en uppsats, Lokala bibliotek som studieomrllde (1995), definierar Persson och 

Wideback det lokala biblioteket som en roll som praktiskt taget alla folkbibliotek har (se 

s.18 ovan). I detta avsnitt skall vi diskutera om bamavdelningen vid stadsbiblioteket 

fungerar som ett lokalt bibliotek fOr naromradet eller som ett huvudbibliotek fOr hela 

Goteborg. Genom resultatet fran var undersokning framkom det att 44,1% av de 
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intervjuade besokarna var bosatta i Orgryte, Centrum och Linnestaden, dvs de 

stadsdelsnlimnder som utgor de centrala delarna av staden. Den klart stOrsta andelen av 

alla intervjuade, 109 personer, var bosatta i stadsdelsnamnden Centrum, dvs den 

stadsdelsnlimnd i vilken huvudbiblioteket ar belaget. Av dessa 109 personer uppgav 77 

stycken att huvudbiblioteket var det enda bibliotek man brukade besoka. I vara intervjuer 

med besokarna uppgav manga att huvudbiblioteket var det narmaste biblioteket, antingen 

till hemmet, skolan eller arbetet, och att det var orsaken till valet av huvudbibliotekets 

barnavdelning. Ett kriterium som Persson (1996) anser att ett lokalt bibliotek skall 

uppfylla ar att det skall anvandas av de som bor inom lokalsamhallet (Persson 1996 

s.35). Detta kriterium anser vi att barnavdelningen uppfyller. Persson sager att det ar i 

fOrhAllande till de institutioner som hor till Linnestaden som gor att biblioteket ar ett 

sjiHvklart lokalt bibliotek (ibid. s.33). Vi tycker att samma forhAllande galler fOr 

barnavdelningen vid stadsbiblioteket. Det ligger en rad fOrskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor i Centrum. Enligt personalen pa barnavdelningen kommer det manga 

forskoleelever och skolelever fran naromractet. Majoriteten av de larare och fOrskollarare 

vi intervjuade bland besokarna uppgav att de var fran skolor eller fOrskolor som lag i 

centrala staden. Genom att aktivt ge bokprat och visningar for skolklasser och 

fOrskolegrupper i naromradet servar barnavdelningen sitt naromracte i rollen som lokalt 

bibliotek. 

En faktor som tyder pa att bamavdelningen vid stadsbiblioteket fungerar som ett 

huvudbibliotek fOr hela Goteborg ar att utaver de 44,1% som var bosatta i centrum, var 

39,1% av de tillfragade bosatta i ovriga delar av Goteborg. Enligt personalen pa 

bamavdelningen vid stadsbiblioteket ger man service till filialema och aven till andra 

bibliotek i landet. Knyter vi an till diskussionen som vi fOrde tidigare om att 

bamavdelningen ar en viktig del av stadsbibliotekets roll som central resurs, fungerar 

barnavdelningen som ett huvudbibliotek fOr hela staden. Barnavdelningen fungerar aven 

som central resurs da de koper in ett grundbestand av backer till Goteborgs fOrskolor och 

vid samarbetet med utbildningsinstitutioner sa som lararhogskolan. Persson och 

Wideback (1995) menar att huvudbiblioteket lockar till sig besokare aven fran ftlialemas 

naromrade med sitt ofta stOrre och mera differentierade utbud (Persson 1995 s.3). I var 

undersokning framkom det att en hel del av besokama hade valt huvudbibliotekets 

barnavdelning for att utbudet var stOrre eller mer varierat dar an pa andra bibliotek. I den 

spontana kommentaren och pa fragan varfor besokarna var nojda med sitt besok svarade 

manga att de tyckte att utbudet pa barnavdelningen var stort och allsidigt. Knappt hiilften 

av de har besokama var bosatta i centrum. De ovriga var bosatta i andra delar av 

Goteborg eller i Storgoteborg. Perssons tes stammer overens med vad som framkom ur 

vara intervjuer med besokarna. I den norska brukarundersokning Granheim redovisar 

framkom det att 65% foredrog ett stort centralt belaget bibliotek med langre oppettider och 
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ett stOrre serviceutbud (Granheim 1990 s.8). 

Som Persson och Wideback (1995) skriver har huvudbiblioteken ett omedelbart 

naromdide som man betjanar men huvudbiblioteken har aven ett stOrre naromracte som 

omfattar kommunen i helhet. Alia bibliotek kan ha dubbla roller, bade en lokal och central 

roll (Persson 1995 s.3). Utifran resonemanget ovan drar vi slutsatsen att barnavdelningen 

vid stadsbiblioteket fungerar bAde som ett lokalt bibliotek och som ett huvudbibliotek. 

Behovet av en barnavdelning vid ett huvudbibliotek 

I detta avsnitt kommer vi att fora ett resonemang kring behovet av en barnavdelning vid 

ett huvudbibliotek i en stOrre kommun. I var diskussion kommer vi att anvanda 

bamavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek som exempel. I uppsatsens inledning 

skrev vi att man pa stadsbiblioteket i Goteborg ibland hor asikten att en bamavdelning 

inte behovs pa stadsbiblioteket eftersom det bor sa fa barn i den centrala staden. Centrum 

ar den folkrikaste stadsdelsnamnden med sina 47 359 invanare vilket ar drygt 15 000 fler 

personer an i den nast stOrsta stadsdelsnamnden. Procentuellt sett ar antalet barn farre an i 

de andra centrala stadsdelsnamndema men det faktiska antalet barn och ungdomar mellan 

6-18 ar som bor i Centrum ar ungefar detsamma som i de andra centrala 

stadsdelsnamndema. Oavsett om det skulle bo fa bam i den centrala staden skulle 

barnavdelningen anda ha en funktion att fylla. Som var undersokning visade var det inte 

endast barn och ungdomar som besokte barnavdelningen under var undersokningsvecka. 

Av de besokare vi intervjuade var nastan tva tredjedelar 20 ar eller aldre2. Bland dem 

ingick bl.a. foraldrar, studenter, pensionarer, arbetslosa och yrkesarbetande t.ex. larare 

och forskollarare. Redan 1977 skriver Kerstin Ullander i Barnbiblioteket- en resurs 

(1977) att en vaxande del av bambibliotekets besokare ar vuxna t.ex. fOraldrar och. 

yrkesarbetande inom barnomractet. Inom den da nya hogskolan fick bamlitteraturen en 

stOrre plats och Ullander skriver att det ar en villfarelse att tro att barnbocker lases och 

lanas bara av barn (Ullander 1977 s.35). 

Man kan stalla sig fragan om bamavdelningen skulle kunna fungera som enbart en 

referensavdelning utan bibliotekspersonal. I var undersokning framkom det att var femte 

person hade fragat en bibliotekarie pa barnavdelningen om hjalp. Den 

sysselsattningskategori som i storst utstrackning hade bett om hjalp var de studerande. 

Personalen pa bamavdelningen upplevde sjalva att de fick mycket fragor i referensdisken. 

Vi anser att barnavdelningen inte kan fungera som en utlAningsstation utan 

barnbibliotekariema behovs med sin kompetens och utgor en viktig resurs for besokarna. 

Bambibliotekarierna ska paverka lasvanor, inspirera och vagleda besokama i biblioteket. 

UtlAning av bocker ar bara en del av biblioteksverksamheten. 

2 Papekas bOr att om vi hade intervjuat barn under sex ar och samtliga barn och elever i forskolegrupper 
och skolklasser, bade antalet personer ide yngre aJ.derskategorierna blivit stOrre. 
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Tillsammans med White (se s.12 ovan) fOrvanas vi over bristen pa intresse for barn och 

ungdom. Enligt White ar det basta argumentet for att legitimera folkbibliotekets 

samhallsnyttiga roll servicen till barn och studenter (White 1983 s.IO). Han forklarar 

detta bristande intresse med bl.a. att saker som ror vuxna har hogre status (ibid. s.101). 

Detta gl:iller inte bara pa biblioteksomradet utan aven i samhl:illet i stort att barn ofta har en 

svag stallning. Den f.d. stadsbibliotekarien vid Goteborgs stadsbibliotek Sigurd 

Mohlenbrock tar upp i sin Biblioteksadministration 1. Om samverkan (1976) att 

barnbibliotek och vuxenbibliotek ar tva principiellt sett likstallda avdelningar. Han menar 

att "Det vore ( ... ) lika felaktigt som farligt att betrakta bambiblioteket som en 

organisatorisk utvaxt med mer eller mindre outtalat existensberattigande" (Mohlenbrock 

1976 s.99). Vid vara personalintervjuer uttryckte nagra informanter att man upplevde att 

det alltid ar barnverksamheten som ifragasatts i nedskamingstider och att barn upplevs 

som besvarliga kunder. En av informanterna sade att det vore hemskt om 

barnavdelningen inte fanns med tanke pa att barn och ungdom ska prioriteras bade pa det 

kommunala och pa riksplanet. Den senaste kulturutredningen Kulturpolitikens inriktning 

(1995:84) lagger inte i sin helhet sarskilt stor vikt vid bibliotek och bam, men anger 

speciellt barn och ungdom som ett omracte dar statliga insatser skall oka (Kulturpolitikens 

inriktning 1995 s.563). Utredningen skriver att besparingarna, som bl.a. drabbat bamen, 

inom biblioteksomradet, hat varit for kortsiktiga och har inte vagts mot de langsiktiga 

forlustema i fraga om kunskap och bildning (ibid. s.468). Vi anser att om biblioteket 

skulle stanga ute barn och ungdom fran biblioteksverksamheten sa skulle det strida mot 

folkbildnings- och demokratitanken. Det skulle aven vara svart att fa dem att komma till 

biblioteket som vuxna, vilket skulle paverka hela biblioteket i framtiden. Vi har tidigare 

diskuterat barnavdelningens olika roller gentemot anvandarna och aven huruvida det 

fungerar som ett lokalt bibliotek eller som ett huvudbibliotek. De olika roller som 

barnavdelningen innehar kan knytas an till den hl:ir diskussionen t.ex. i rollen som formal 

education support center samarbetar barnavdelningen med olika utbildningsinstitutioner 

som t.ex. lararhogskolan och i rollen som lokalt bibliotek har bamavdelningen en viktig 

roll att spela som narbibliotek for institutionema och de boende i Centrum och aven i 

rollen som huvudbibliotek utgor barnavdelningen en viktig central resurs. De roller som 

vi i var diskussion har kommit fram till att barnavdelningen innehar, visar pa dess 

mangsidighet och de viktiga funktioner i samhl:illet den har att fylla. Vi anser att 

bamavdelningen har en given plats i ett folkbibliotek och att ett folkbibliotek utan en 

barnavdelning ar ofullstandigt. 
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Slutsatser 

Har fOljer en kort summering av de viktigaste resultaten fn1n var undersokning utifn1n 
uppsatsens syfte och fragestallning. 

Syftet med var uppsats var att ta reda pa vilka som anvande barnavdelningen pa ett 

huvudbibliotek i en storre kommun och i vilket syfte de anvande den, exemplifierat 

genom en anvandarundersokning pa barn- och ungdomsavdelningen vid Goteborgs 

stadsbibliotek. 

63% av de tillfragade var kvinnor och 37% var man. Den stOrsta andelen av de tillfragade 

besokarna var yrkesarbetande. Grundskoleelever utgjorde den nast stOrsta gruppen och 

universitetsstuderande och gymnasister kom pa tredje respektive fjarde plats. 83,2% var 

bosatta i Goteborgs kommun. 44,1% var bosatta i nag on av de tre centrala 

stadsdelsnamnderna. Den stOrsta andelen av besokama, 26,1 %, var bosatta i 

stadsdelsnamnden Centrum. Den vanligaste orsaken till att besokarna hade valt just 

huvudbibliotekets barnavdelning var att man skulle lana/leta efter en bok eller liknande. 

De fiesta av besokama angav att man anvande bamavdelningen i egenskap av 

privatperson. Den nast vanligaste anvandarrollen var att man hade kommit fOr sina 

studiers skull. 

Delfragor som vi diskuterade var: 

+ Skiljer sig, utifran sysselsattningskategorier, besokarna pa barnavdelningens vid 

Goteborgs stadsbibliotek fran varandra och i sa fall hur? 

Sysselsattningskategoriema skiljer sig mer eller mindre fran varandra i olika avseenden. 

Kvinnoma var i majoritet bland alia sysselsattningskategorier utom bland de arbetslosa 

och pensionarema. Nar det galler var de tillfragade var bosatta skilde det sig inte sa 

mycket bland kategorierna: den storsta andelen var bosatta i de centrala 

stadsdelsnamndema utom bland de studerande och bamlediga. Kategoriema skilde sig 

inte heller sa mycket i besvarandet av fragan om huvudbiblioteket var det enda bibliotek 

man brukade besoka men den grupp som i minst utstrackning anvande huvudbiblioteket 

som enda bibliotek var studentema. Den klart vanligaste anvandarrollen bland alla 

sysselsattningskategorier var som privatperson. De barnlediga och de arbetslosa uppgav 

endast denna rolL Andelen som fragat en bibliotekarie pa bamavdelningen om hja.lp var 

ungefar lika stor bland kategoriema utom bland de studerande, som var de som i stOrst 

utstrackning bett om hja.lp. Den sysselsattningskategori som i storst utstrackning hade for 
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avsikt att enbart besoka bamavdelningen var de barnlediga. Det var vanligast att de 

tillfragade brukade besoka bamavdelningen minst en gang i manaden, utom bland 

studentema och pensionarema som brukade besoka den nagra ganger om aret. Bland de 

studerande var de vanligaste orsaken att man hade kommit fOr att utbudet pa 

huvudbibliotekets bamavdelning var storst eller bast eller att det var det bibliotek som lag 

narmast bostaden eller skolan. Bland de arbetslOsa var det vanligast att man sade att 

besoket inte var planerat. Bland studentema var ingen orsak till valet av huvudbibliotekets 

bamavdelning mer vanligt forekommande an nagon annan. Den vanligaste aktiviteten 

bland alla kate gorier var att man hade Htstllanat becker, fOmtom bland pensionarema dar 

det var att man hade strovat runt. Bland sysselsattningskategoriema skilde det sig nar det 

gallde orsaken till valet av barnavdelningen. Bland yrkesarbetande och pensionarer var 

den vanligaste orsaken att de hade kommit fOr sitt barns eller barnbams skull. Bland 

grundskoleelever var den vanligaste orsaken att man hade kommit fOr att lana/leta becker 

till sig sjalv. 

+ Vilka biblioteksroller har barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek gentemot 

besokama? 

Bamavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek innehar flera olika biblioteksroller. Nagra 

roller vi har funnit att bamavdelningen helt eller delvis innehar ar de som McClure 

definierar som independent learning center, formal education support center, 

preschoolers'door to learning och community activities center. De roller barnavdelningen 

innehar utifran verksamhetsomraden som Bide-Jensen definierar ar Goteborgs 

stadsbibliotek som central resurs, litteraturpedagogiskt arbete, identitetsskapande 

verksamhet och studiebibliotek. Vi har aven funnit att bamavdelningen innehar de roller 

som Wideback defmierar som studiebibliotek och lanebibliotek. 

+ Fungerar bamavdelningen som ett lokalt bibliotek fOr de som bor i de centrala de lama 

eller som ett huvudbibliotek for hela Goteborg? 

Barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek innehar dubbla roller. Den fungerar bade i 

rollen som ett lokalt bibliotek och som ett huvudbibliotek. Den ar ett lokalt bibliotek for 

invanama och institutionema i naromradet. I rollen som ett huvudbibliotek betjanar den 

ett storre naromrade som omfattar kommunen i sin helhet och fungerar som en central 

resurs for hela kommunen genom bl.a servicen till andra bibliotek. 
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Vidare forskning 

Nar vi befann oss i det inledande stadiet av vart uppsatsskrivande och gjorde 
litteratursokningar forvanades vi over bristen pa, eller snarare avsaknaden av 
anvandarundersokningar utforda pa barn- och ungdomsavdelningar pa folkbibliotek. 
White tar i sin anvandarstudie The public library in the 1980s. The problems of choice. 

(1983) upp 50 amerikanska anvandarundersokningar och av dem inkluderar endast tva 
ungdomar (White 1983 s.98). Att sa fa anvandarundersokningar rorande ungdomar 

gjorts menar White beror bl.a. pa att saker rorande vuxna har hogre status. En annan 

anledning vi kan se ar att det ar svart att genomfora anvandarundersokningar med barn 
och ungdomar. Som vi sjalva upptackte nar vi skulle konstruera fragor var det svart att 

finna en niva som passade bade barn och vuxna. Fragorna far inte vara for svara for 
barnen eller for barnsliga fOr de vuxna. Vi tycker att det ar viktigt att fler 
anvandarundersokningar, bade kvantitativa och kvalitativa, gors pa barn- och 

ungdomsavdelningar. lnte bara for att fa kunskap om barn- och ungdomsavdelningens 

anvandare utan aven for att fa fakta som man kan anvanda som underlag i det dagliga 
arbetet. 
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11. Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att ta reda pa vilka som anvander barnavdelningen pa ett storre 

huvudbibliotek i en st5rre kommun och i vilket syfte man anvander den, exemplifierat 

genom en anvandarundersokning pa barn- och ungdomsavdelningen vid Goteborgs 

stadsbibliotek. 

Bakgrunden till var problemstallning tas upp i kapitel 1 liksom definitioner av nagra 

begrepp som vi av anvander oss av i uppsatsen. 

I kapitel 2 tas syftet upp tillsammans med tre delfragor: Skiljer sig, utifran 

sysselsattningskategorier, besokarna pa bamavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek 

fran varandra och i sa fall hur? Vilka roller har barnavdelningen vid Goteborgs 

stadsbibliotek gentemot besokama? Fungerar bamavdelningen som ett lokalt bibliotek for 

de som bor ide centrala delarna eller som ett huvudbibliotek for hela staden? 

I kapitel 3 gar vi igenom den metod vi anvant vid vara kvantitativa intervjuer med 

besokarna och vid vara kvalitativa intervjuer med personal med anknytning till 

barnavdelningen. 420 intervjuer med besokare fran sex ar och aldre och fern intervjuer 

med personal med anknytning till barnavdelningen genomfordes. 

I Kapitel 4 gar vi igenom tidigare forskning vi funnit relevant fOr var uppsats. Vi gar 

igenom en norsk och fern svenska anvandarundersokningar som genomforts pa 

folkbibliotek. En rapport fran Statens kulturrad om studerandes anvandning av 

folkbibliotek tas upp. Vi tar aven upp en amerikansk anvandarstudie och debattbok. Vi 

gar aven igenom en amerikansk handbok i planering, matning och utvardering av 

folkbibliotek och tva svenska uppsatser om bibliotekets roller och verksamhetsomraden. 

Vidare gar vi igenom biblioteksanvandarens roller enligt Geir Vestheim och slutligen tar 

vi upp en dansk rapport samt tva svenska uppsatser som diskuterar det lokala 

folkbiblioteket. 

Bambibliotekets framvaxt och utveckling i Sverige tas upp i kapitel 5. Har gar vi bl.a. 

igenom barnbibliotekets historik och tar upp litteratur som har varit av betydelse fOr 

verksamheten. Tva statliga utredningar, Folkbibliotek i Sverige (1984:23) och 

Kulturpolitikens inriktning (1995:84) tas ocksa upp. 

Kapitel 6 agnas at G5teborg och biblioteksverksamheten i kommunen. En kortare historik 

om kommunen och biblioteksverksamheten ges, liksom faktauppgifter om dagens 

Goteborg och stadsbibliotek. Vi gar ocksa kort igenom stadsdelsnamndsreformen, som 

genomfordes 1990, och hur den paverkat biblioteken. 

I kapitel 7 presenteras resultatet fran vara intervjuer med besokarna. Vi presenterar 

resultatet med hjalp av diagram, tabeller och lopande text. Majoriteten av 

barnavdelningens besokare, 63%, var kvinnor och 37% var man. De fiesta av de 

tillfragade tillhorde alderskategorin 20-30 ar och den vanligast forekommande 
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sysselsattningskategorin var yrkesarbetande. De flesta var bosatta i stadsdelsnamnden 

Centrum, vilket 26,1% uppgav. Den nast stOrsta andelen var bosatta i Storgoteborg. 

V anligast var det att besokarna hade valt att besoka huvudbibliotekets barnavdelning for 

att Hina/lasa/leta efter bocker eller annat material. 41% av de tillfragade uppgav att 

huvudbiblioteket var det enda bibliotek de brukade besoka och de flesta av dem var 

bosatta i Centrum. Den klart stOrsta andelen av de tillfragade anvande barnavdelningen i 

egenskap av privatperson. Nast vanligast var det att man anvande den for sina studiers 

skull. 21% av de tillfragade hade fragat en bibliotekarie pa barnavdelningen om hjalp vid 

undersokningstillfallet och 22% uppgav att bamavdelningen var den enda avdelning pa 

biblioteket de hade for avsikt att besoka. Bland de tillfragade var det vanligas~ att man 

brukade besoka barnavdelningen minst en gang i manaden. Den vanligaste aktiviteten pa 

barnavdelningen var att man hade Hist/lanat backer. Nast vanligast var att man hade 

strovat runt. 94% av de intervjuade uppgav att de var nojda med sitt besok pa 

barnavdelningen. 

I kapitel 8 gar vi igenom resultatet utifran sju sysselsattningskategorier. 

Sysselsattningskategorierna ar grundskoleelever (forskola+grundskola), studerande 

(gymnasister+komvuxelever), studenter (universitet+hogskola), yrkesarbetande, 

arbetslosa, barnlediga samt pensionarer. 

De intervjuer vi gjorde med personalen med anknytning till bamavdelningen presenteras i 

kapitel 9 i form av kortare referat. Vi presenterar referaten utifran fyra fragestallningar 

vilka handlar om personalens uppfattning om vilka barnavdelningens besokare ar, varfor 

besokarna kommer till barnavdelningen, hur besokarna anvander barnavdelningen och 

behovet av en barnavdelning vid huvudbiblioteket. Vi gor sedan en jamforelse menan de 

tre forstnamnda fragorna och vad sam framkom i vara intervjuer med besokama. 

Kapitel 10 agnas at en diskussion av vad vi kommit fram till i vara intervjuer med 

besokarna. Vi knyter an tilllitteratur vi tagit upp i kapitel4 och vad sam framkom vid 

personalintervjuerna. Vi gor ocksa en jamforelse mellan de sju 

sysselsattningskategorierna. Sysselsattningskategoriema skiljer sig mer eller mindre fran 

varandra i olika avseenden. Pa de punkter sam sysselsattningskategorierna skilde sig 

mest fran varandra var nar det gallde orsaken till valet av barnavdelningen. Pa de ovriga 

punkterna var sysselsattningskategorierna mer lika men pa varje punkt var det alltid 

nagon kategori sam skilde sig at. I det avseende sam sysselsattningskategorierna var 

mest lika var nar det gallde anvandarrollen. Utifran Vestheims anvandarroller diskuterar 

vi bamavdelningens besokare. Vi fmner att det ar inom alla sysselsattningskategorier sam 

brukaren aterfinns och att det ar framst pa studerande och studenter sam beskrivningen av 

den malrationelle brukaren passar: Barnavdelningens roller gentemot anvandarna 

diskuteras utifran litteratur av McClure, Bide-Jensen och Wideback och vi kommer fram 

till att barnavdelningen vid stadsbiblioteket innehar flera olika biblioteksroller och 
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verksamhetsomn'iden, bl.a. som independent learning center, formal education support 

center, central resurs och studiebibliotek. Vi diskuterar aven om barnavdelningen 

fungerar som ett lokalt narbibliotek eller som ett huvudbibliotek for hela kommunen och 

vi knyter an till tva svenska uppsatser om det lokala biblioteket samt en dansk debattbok. 

Vi kommer fram till att barnavdelningen vid stadsbiblioteket fungerar bade som lokalt 

bibliotek och som huvudbibliotek. Behovet av en barnavdelning vid ett huvudbibliotek i 

en stOrre kommun diskuteras och barnavdelningen vid Goteborgs stadsbibliotek utgor 

exempel i diskussionen. 

Uppsatsen avslutas med en kort summering av vara slutsatser och ett kortare resonemang 

fors kring fOrslag till vidare forskning pa barnbiblioteksomractet. 
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Bilaga 1. 

Planritning over entreplan vid Goteborgs stadsbibliotek 

...:-!· 

~ 
Barn- och ungdomsavdelningen 

Klill.a: Ritning nummer IA40: 112 ritad av 
Lund& Valentin Design.- Goteborg, 1992 



Bilaga 2. 

1. Ardu 

Pojke/Man D 
Aicka!K vinna D 

2. Hur gammal iir du? ............. ar 

3. Var bor du? 

Goteborg, stadsdeU gata .......... ........................... ..... ......... .......... ..... ........... G 
Annan ort .................................................................................................... D 

4. Vad iir din sysselsattning? 

Forskola D Arbetar D 
Grundskola, klass 1-9 D Arbetslos D 
Gymnasium D Mamma-/pappaledig D 
Universitet/hogskola D Pensionar D 
Komvux eller annan vuxenutbildning D 
Annat. ........................................................................................................... 0 

S. Varfdr besoker du just huvudbibliotekets bamavdelning idag? 

6. Brukar du ga till migot annat bibliotek? 

Ja 0 omja, vilket/vilka? ..................................................................................... .. 

Nej 0 

7. Har du idag anvant barnavdelningen: 

som pri vatperson D 
fOrjobbet D 
for studi er D 
annat. ............................................................................................................ 0 

8. Har du fnigat migon bibliotekarie pa barnavdelningen om hjilp idag? 

Ja 0 
Nej 0 

9. Har du varit pa migon annan avdelning pa biblioteket idag? 

Ja D 
Nej 0 



Bilaga 2. 

10. Tanker du besoka nagon annan avdelning pa biblioteket idag? 

Ja 0 
Nej 0 
Vetej 0 

11. Hur ofta besiiker du bamavdelningen? 

Mindre an en gang om !ret 0 
Nagra ganger om aret D 
Minst en gang i manaden D 
Minst en gang i veckan D 
Det ar forsta gangen jag ar pa barnavdelningen D 

12. Vad bar du gjort pa barnavdelningen idag? 

Uistllanat backer D Sokt i datorkatalogen 0 
Uistllanat tidskrifter D Pluggat D 
Last/lanat serier D Traffat kompisar D 
Lanat kassettbocker D Spelat spel D 
Lanat musikkassetter D Lekt D 
Lanat talbocker D Kopt vykort/affisch mm D 
Bestallt backer D Strovat runt 0 
Sokt litteratur el.annat material D 
Annat. ........................................................................................................... 0 

13. A.r du nojd med ditt besok pa bamavdelningen idag? 

Ja D . rf•• ') omJa, va or ........................................................................................ . 

Nej D . rf"" ') om neJ, va or ....................................................................................... . 

14. Har du nagon spontan kommentar om bamavdelningen? 

TACK FOR DIN MEDVERKAN!!! 
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Intervjufragor: personal med anknytning till barnavdelningen 

Fnigoma 1-13 stiilldes till al1a, fn1goma 14-20 endast till bambibliotekskonsulenten. 

1. Vad anser du ar den har bamavdelningens huvudsakliga funktioner? 

2. Upplever du att ni uppfyller dessa funktioner? 

3. Vad anser du ar den har bamavdelningens huvudsakliga ma.J.grupp/er? T.ex. bam, 

ungdomar, foraldrar, personal, studerande (gymnasister, vuxenstuderande, 

studenter), andra bibliotek i kommunen, andra bibliotek i lanet, personal inom t.ex. 

bamomsorg, grundskola. 

4. Vilka (malgrupper) anser du det ar som framst kommer hit? 

5. Vad tror du syftet ar med dessa gruppers besok pa bamavdelningen? 

6. Vad ar din uppfattning att de gar pa bamavdelningen? 

7. Var, enligt din uppfattning, bor besokama? 

8. Vilket material anvands mest? Finns det statistik over utlan? 

9. Hur ser budge ten ut for bamavdelningen? Har mediaanslaget forandrats pa senare 

ar, om ja hur? Hur ser fOrdelningen ut mellan olika medier, t.ex. talbocker, 

videoftlmer, tidskrifter, backer? Hur ser fOrdelningen ut mellan facklitteratur, 

skonlitteratur Hcf/Hcg/uHc, backer pa frammande sprak, talbocker osv? 

10. Har anvandama nagon mojlighet att paverka vad som kops in? Kan de paverka 

verksamheten eller den fysiska miljon? 

11. Hur anvands referensdisken? Vilken typ av fnigor far ni? Telefonforfragningar? Ar 
den alltid bemannad? Upplevs arbetet stressigt? 

12. Beratta mer om den kommande IT -satsningen. Vilka ma.J.grupper riktas den till? 

Hur tror du att den kommer att paverka bamavdelningen? 

13. Vad anser du om en eventuell nedlaggning av bamavdelningen? 

14. Vilka ar dina uppgifter som bambibliotekskonsulent? 

15. Vern ar du anstalld av? 

16. Vad har huvudbiblioteket for ansvar gentemot SDN-biblioteken i Goteborgs 

kommun? 

17. I och med SDN-reformen, forandrades dina arbetsuppgifter, om ja hur? 

18. Vad har SDN-reformen haft fOr inverkan pa huvudbibliotekets bamavdelning? T.ex. 

personal, mediebestand, bamverksamheten, t.ex. bokprat, inkopspolitik. 

19. Har bamavdelningen pa huvudbiblioteket samma lansbiblioteksfunktion som 

huvudbiblioteket i stort? Kan man fjarrlana olika medier fran bamavdelningen? 

20. Har bamavdelningen pa huvudbiblioteket nagot samarbete med KULF? 



.. 

1. Gunnared 
2. Liirj cd.U en 
3. Koncdala 
4. Bcrgsjon 
5. Hlirlanda 
6. Orgryte 
7. Centrum 

Bilaga4. 

BILAGA 1 

Stadsdelsniimndsomrllden 

. 
I 
I 

8. Linnestaden 
9. Majoma 
10. Hogsbo 
11. Alvsborg 
12. Frolunda 
13. Askim 
14. Tynnered 

Rcsursstarka omr~den 
11.13,15,16och21 

Medclrcsursst~rk~ otn~dcn 

S, 6, 7, l4och 19 

Mcdelresurssvaga omr4dcn 
8, 10, 1::!, 18 och 20 

Rcsurssvaga omrldcn 
1,2,3,4,9och 17 

15. Styrstl 
16. Torslanda 
17. Biskopsgarden 
18.Lundby 
19. Tuve-Save 
20. Backa 
2 I. K:irra-Robo 

Kalla: Jonsson, Sten, Decentraliserad kommun-exemplet Goteborg I red. 
Sten JOnsson, Sigvard Rubenowitz, Jorgen Westerst!hl.- Stockholm, 1995 
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GOTEBORG 

lndelning i 21 stadsdelsnamnder, 94 primaromraden. 

1. Gunnared 8. Linnestaden 16. Torslanda 
Lovgiirdet Mastbugget Hjuvik 
Rannebergen Anggarden Nolered 
Gardstensberget Raga Bjoclanda 
Angereds Centrum Annedal Arendal 

Olivedal 
2 . Larjedalen 1 7 . Biskopsgarden 

Agnesberg 9. Majorna Norra Biskopsgarden 
Hammarkullen Kungsladugard Uinsmansgarden 
Hjallbo Sanna Svartedalen 
Eriksbo Majorna S&l:ra Biskopsgfuden 
Linnarhult Stigberget Jattesten 
Gunnilse 
Bergum 10. Hogsbo 18. Lundby 

Kaver6s Brtinlaregarden 
3 . Kortedala Flatas K villebacken 

Gamlestaden HogsbohOjd S:tattadamm 
Utby Hogsbotorp Kan:dalen 
SOd:ra Kortedala Hogsbo Sannegfuden 
Norra Kortedala 

11. Alvsborg 19. Tuve-Save 
4. Bergsjon Fiskeback Tuve 

Vastra Bergsjon Ungedrag Save 
bstra Bergsjon Hagen 

Grimmered 20. Backa 
5. Harlanda Skogome 

Harlanda 12. Fro lunda Brunnsbo 
KAJ.ltorp Tofta Backa 
Torpa Ruddalen Skalltorp 
Bjorkeldirr Jarnbrott 

FrOlunda Torg 21. Karra-Rodbo 
6. Orgryte Kana 

Olskroken 13. Askim ROdbo 
Redbergslid As kim 
Bagaregarden Hovas 
Kalleback Billdal 
Skar 
bveras 1 4. Tynnered 
K.arralund Brattham.m.ar 
Lunden Guldringen 

Skauegard.en 
7. Centrum An gas 

Krokslatt bnnered 
Johanneberg Greve garden 
Landala Naset 
Guldheden Kanneba.ck 
Lorensberg 

15. Styrso Vasastaden 
!nom Vall graven Styrso 
Starn. pen 

Kiilla: GOteborgsbladet 95. Heden 
Pri.maromraden I Goteborgs 
stadskansli.- Goteborg, 1995 



J-FEJ! 

o/i fieter Mi ocfi Ylnne-Mari ocfi vi gar pii 
93ib{iotek§fi0gs/(g{an i 93ords. 
o/i goren untferso/(rting for fiuvutfbw{iotef(gt /iiir 
pii barn- ocfi ungtfomsavtfe{ningen ocfi vi vi{{ 
giirna stii{{a niigra friigor tiC{ er besof(gre. 
'Under vecf(g 11, tfvs 11-17 mars, /(gmmer vi att 
ftnnas /iiir pii barn- ocfi ungtfomsavtfe{ningen. 

:Friiga giirna oss om det iir niigot ni undrar over! 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hOgskola. Studenter kom
mer frim he Ia landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogramoch kurser ges incm 
omrAdena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hbgskolans lokaler ligger mitt i centrala Bonis. 
1977 grundades Hogskohm i Boras, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung iinnu Iangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inriittades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utiandet. 

·' 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Biblioteksh6gskolan har funnits i Boris sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskoian Il3oras l{lnd~ts enda 

specialhogskola for bib!iotekarier, men genoth universite
tens och hogskolornas nya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats liven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder ti11 en magisterexameu 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnei biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infurmationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

.. 

lns.titutionen ~iblio.tekshogskolan 

( - H ogskolan i Bonis 
Biblioteket 

Hogskolan i Boras 
--' 874 

pORAS 
116 40 00 
llmqvist@ hb.se 

111111111 ~ IIIII 
16000 000091967 
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