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Abstract The purpose of this thesis is to investigate what functions the pub-

lic library has for parents of small children. If and how they make 
use of the library and what their opinion is about it. The research 
questions are: Which functions does the public library have for 
parents of small children? How do parents of small children use 
the library and what opinion do they have about it? Which factors 
have an impact on the parents of small children and how do they 
influence their use of and opinion about the public library and the 
functions of the library? The theoretical approach is based on Hen-
rik Jochumsen and Casper Hvenegaard Rasmussen’s model of the 
social room and the lifestyles and Marianne Andersson and Dorte 
Skot-Hansen’s model of the public library’s functions. To answer 
our research questions we have made seven qualitative interviews 
with parents of small children. The study showed that the parents 
use the library frequently and that they for instance borrow chil-
dren’s books, films, CDs, computer games and take part in story-
times. The parents are generally satisfied with the library. The 
public library has a function as a cultural center, knowledge center, 
information center and social center to the parents. Examples of 
the factors that affect the parents are: the children’s age, ethnicity, 
level of education, profession, number of children, other sources 
than the library, if they are first time parents, previous experiences 
of library, the role of parenthood, personal preferences and access 
to Internet at home. 
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1 Inledning 
Folkbiblioteket ska vara en tillgång för samtliga medborgare och det ska enligt § 2 i 
bibliotekslagen främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet (SFS 1996:1596). Att biblioteket ska erbjuda till-
gång till allt för alla kan enligt Duvold och Sæbø samt Thórsteinsdóttir och Arvidsson 
dock vara problematiskt eftersom det kan vara svårt att definiera vad allt och alla inne-
bär (2001, s. 171; 1999, s. 8f). Thórsteinsdóttir och Arvidsson menar att det utifrån detta 
är av vikt att utföra användarstudier för att kunna ta reda på vad människor vill ha ut av 
folkbibliotek samt vilken betydelse och funktion biblioteket har. Författarna anser även 
att användarstudier kan bidra till att effektivisera biblioteksverksamheten och verka för 
att ge en förbättrad service till användarna då folkbiblioteket utifrån dessa studier kan 
anpassas efter användarnas önskningar och behov (1999, s. 8f). 
 
Biblioteksanvändares användning och behov av folkbibliotek ser olika ut beroende på 
vilket skede i livet de befinner sig. Att bli förälder eller vid övergången mellan utbild-
ning och arbete är exempel på livsskeden som påverkar användningen av och synen på 
bibliotekets funktion (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 138). Utöver olika 
skeden i livet finns det ytterligare faktorer som påverkar personers användning av och 
uppfattning om biblioteket såsom exempelvis yrke, kön, utbildningsnivå samt tidigare 
erfarenheter av biblioteket och dess verksamhet (Höglund & Wahlström 2005, s. 165-
176). Även språkliga och geografiska faktorer har betydelse. Samtliga faktorer kan 
hindra biblioteksanvändarna från att besöka biblioteket eller påverka i vilken utsträck-
ning användningen sker. Positiva erfarenheter kan istället bidra till att ge en positiv in-
ställning till biblioteket och påverka att biblioteket besöks mer frekvent (Nicholas & 
Marden 1998, s. 43-46; Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 15f). 
 
Det kan vara svårt att studera vad samtliga medborgare i Sverige har för behov av bibli-
oteket och på grund av detta kan det vara av vikt att utföra användarstudier på särskilda 
grupper var för sig. I denna studie ligger fokus på det specifika skedet som innebär att 
vara förälder, närmare bestämt småbarnsförälder. Småbarnsföräldrar är en intressant 
grupp att studera eftersom deras biblioteksanvändning inte endast är kopplad till dem 
själva som individer utan även till deras barn. Biblioteket fyller inte endast en specifik 
funktion utan användningsområdet kan även innesluta olika funktioner som överlappar 
varandra då föräldrar inte endast betraktar biblioteket ur en nyttoaspekt, där använd-
ningen av biblioteket står i relation till ett pedagogiskt syfte för att stimulera barnens 
läs- och skrivutveckling. I Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie framgår det 
att föräldrarna även betraktar biblioteksanvändningen som lustfylld genom att bibliote-
ket ses som en plats där barnen kan ha roligt och ta del av olika kulturella evenemang 
utan uppfostrande karaktär. Följande citat beskriver bibliotekets funktion som en plats 
för att inhämta information samtidigt som bibliotekets funktion som en lustfylld plats 
även värdesätts: ”Det är självklart mycket bra att jag kan gå ner och söka information i 
böcker på biblioteket, men det glädjer mig mycket mer när jag ser min dotter vara upp-
slukad av barnteater” [vår översättning] (2000, s. 36). 
 
I denna studie undersöker vi vilken användning av och uppfattning om folkbibliotek 
småbarnsföräldrar har samt vilka funktioner de tilldelar biblioteket. Bibliotekets funk-
tioner och verksamhetens inriktning kan studeras utifrån olika synvinklar, exempelvis 
utifrån ett kulturellt eller sociologiskt perspektiv, eftersom föräldrars bakgrund vad gäll-
er deras yrke, utbildningsnivå samt andra faktorer ligger till grund för deras livsstil och 
påverkar deras preferenser och beteenden. Utifrån demografiska aspekter hos föräldrar-
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na samt andra faktorer undersöker vi hur dessa påverkar föräldrarnas användning av och 
uppfattning om biblioteket samt vilka funktioner biblioteket fyller för dem. I studien 
undersöker vi även om småbarnsföräldrar har en likartad eller olikartad användning av 
och uppfattning om folkbibliotek. 

1.1 Problem, syfte och frågeställningar 
I utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har vi lärt oss att en persons 
användning av och uppfattning om bibliotek samt hur denne uppfattar bibliotekets funk-
tioner påverkas av vilket livsskede personen befinner sig i och vilken livsstil den tillhör. 
Andra faktorer som påverkar detta är exempelvis demografiska aspekter, vilka i vår 
studie innebär ålder, kön och etnicitet, samt andra faktorer såsom utbildningsnivå samt 
yrke. Under vår utbildning har vi inte stött på några studier som behandlar vilken an-
vändning av och uppfattning om bibliotek den specifika målgruppen småbarnsföräldrar 
har samt vilka funktioner de uppfattar att bibliotek har i relation till föräldrarollen, var-
för vi anser att det är intressant och angeläget att undersöka detta. Vi anser även att det 
är intressant och angeläget att studera eftersom småbarn i högsta grad är beroende av 
sina föräldrar för att nyttja biblioteket (Lund 2003, s. 18), vilket således innebär att 
småbarnsföräldrar kan ha en dubbel användning av och ett dubbelt förhållningssätt till 
folkbibliotek. Denna dubbelhet grundar sig på att de i sin föräldraroll både kan besöka 
och nyttja biblioteket i sin roll som förälder såväl med som utan barnet. 
 
Vårt övergripande syfte är att synliggöra variationer i småbarnsföräldrars användning av 
och uppfattning om biblioteksverksamheten. Detta för att kunna dra slutsatser om den 
nuvarande biblioteksverksamheten behöver förändras för att tillgodose föräldrarnas be-
hov och önskningar. Studiens övergripande syfte besvarar vi utifrån följande underlig-
gande frågeställningar: 
 

- Hur använder och uppfattar småbarnsföräldrar folkbibliotek? 
- Vilka funktioner har folkbibliotek för småbarnsföräldrar? 
- Vilka faktorer påverkar och på vilket sätt påverkar faktorerna småbarnsföräld-

rars användning av och uppfattning om folkbibliotek samt dess funktioner? 

1.2 Avgränsningar 
Studien fokuserar på småbarnsföräldrar som är användare av bibliotek och således ute-
sluts icke-användare, detta för att studiens fokus ska vara avgränsat och överskådligt. 
Om även icke-användares åsikter om och orsaker till att de inte använder biblioteket 
skulle tas i beaktande skulle studiens fokus bli alltför brett. Att undersöka icke-
användare kan även innebära att andra frågor måste ställas för att inringa deras åsikter, i 
jämförelse med en studie som endast fokuserar på reella biblioteksanvändare. 
 
En ytterligare avgränsning är att vi i studien endast fokuserar på föräldrarnas egen an-
vändning av och åsikter om biblioteket. Vi studerar således inte bibliotekariernas upp-
fattning om föräldrars biblioteksanvändning utifrån ett biblioteksperspektiv. 
 
Vi har inte avgränsat studien till frågor som berör föräldrars användning av och uppfatt-
ning om en specifik del av biblioteket såsom exempelvis barnavdelningen eftersom för-
äldrarna kan använda bibliotekets alla delar i relation till sin föräldraroll. 
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På grund av att studien fokuserar på en specifik användargrupp och ett specifikt skede i 
deras liv försvinner helhetsbilden av bibliotekets användning och betydelse i relation till 
andra skeden i föräldrarnas liv. 

1.3 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskap 
Denna studie är relevant för ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap ge-
nom att den undersöker småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om folkbib-
lioteksverksamheten. Detta med tanke på att det i exempelvis Thórsteinsdóttir och Ar-
vidssons studie framkommit åsikter om att biblioteken inte är tillräckligt effektiva med 
att definiera sina målgrupper, vilket kan leda till att biblioteken erbjuder sämre service 
till sina användare. För att kunna erbjuda bättre service är det enligt Thórsteinsdóttir och 
Arvidsson således av vikt att undersöka och få kunskap om biblioteksanvändarnas in-
tressen, bakgrund och livsstil (1999, s. 8f). På grund av att yrkesverksamma biblioteka-
rier ofta möter användargruppen småbarnsföräldrar kan denna studie även ses som ett 
bidrag till att ge bibliotekarierna kunskap om vad småbarnsföräldrar har för behov av 
och önskningar om folkbiblioteksverksamheten. Denna studie kanske befäster positiva 
aspekter med den nuvarande verksamheten, samtidigt som studien kan bidra till att få 
fram negativa aspekter och vad som således småbarnsföräldrarna upplever saknas eller 
inte borde inrymmas i biblioteksverksamheten. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Vi definierar nedan de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen och hur vi använ-
der dem. Begreppen har vi kursiverat nedan för att synliggöra dem. 
 
Med biblioteksanvändare menas personer som har besökt biblioteket det senaste året. 
Således innebär icke-användare personer som inte har besökt och använt biblioteket det 
senaste året. 
 
I studien gör vi ingen skillnad på om en förälder är biologisk förälder eller vårdnadsha-
vare till sitt eller sina barn. Om föräldern uppfattar sig själv vara förälder eller den pri-
mära vårdnadshavaren för barnet eller barnen i fråga passar de in på vår beskrivning av 
begreppet. För att få ett varierat språk benämns småbarnsföräldrar med olika synonymer 
såsom föräldrar, intervjupersoner och respondenter1. 
 
Med föräldraroll menar vi det levnadsförhållande och den roll en person befinner sig i 
och intar sedan denne har blivit förälder. 
 
I folkbibliotek inryms huvudbibliotek eller stadsbibliotek samt filialbibliotek som både 
är självständiga institutioner och som är integrerade med andra verksamheter. Bokbuss 
inryms inte i begreppet folkbibliotek i vår studie. 
 
1.5 Litteratursökning 
Vi har sökt efter material i databaser inom ämnesområdet biblioteks- och informations-
vetenskap såsom Nordiskt BDI-index, Library Literature & Information Science, LISA, 
Samsök, ERIC, universitetsbibliotekskatalogerna för Lund, Umeå, Uppsala och Växjö 
samt bibliotekskatalogen för högskolan i Borås. Andra sätt att hitta material har varit att 
ta del av de litteratur- och källförteckningar som inrymts i de böcker och artiklar som 
framkommit i litteratursökningen. Vi har även fått litteraturtips från vår handledare. Den 
                                                 
1 Respondent innebär en person som svarar på de frågor forskaren ställer (Repstad 1999, s. 143). 
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forskning och litteratur som vi tyckte var relevant och som redovisas i kapitel 3 har 
hämtats från Nordiskt BDI-index samt bibliotekskatalogerna. Detta innebär att den 
forskning och litteratur vi valt att använda fokuserar på skandinaviska förhållanden ef-
tersom vi ansett den vara mest relevant och användbar för vår egen studie. Det material 
vi hittade i de andra databaserna ansåg inte vi var relevant för vår studie eftersom forsk-
ningen och litteraturen främst fokuserat på hur enskilda amerikanska bibliotek fysiskt 
har utformat sin verksamhet i relation till föräldrar och barn, vad biblioteket kan stå till 
tjänst med om barnen ska hemundervisas samt hur bibliotek kan främja barns läs- och 
språkutveckling.  
 
Sökord som vi använt i litteratursökningen är exempelvis: föräldrar, bibliotek, folkbib-
liotek, småbarnsföräldrar, pappor, mammor, speciella användare, public library, parents, 
family, public library roles och patron use. För att maximera åtkomsten av relevant 
forskning och litteratur har sökorden trunkerats och sökts i olika kombinationer. 

1.6 Disposition 
Uppsatsens första kapitel inrymmer en inledning som berör bakgrunden till studiens 
ämnesområde samt studiens problem, syfte och frågeställningar. Kapitlet inrymmer 
även de avgränsningar vi gjort för att få ett överskådligt fokus, studiens centrala be-
greppsdefinitioner samt den litteratursökning vi genomfört för att få fram användbar 
forskning och litteratur till uppsatsen. I kapitel 2 redovisar vi de två teorier vi använder i 
studien samt tillämpningen av dessa. Kapitel 3 inrymmer den forskning och litteratur vi 
fått fram i litteratursökningen och som vi ansett vara relevant för studiens ämnesområ-
de. Detta kapitel inrymmer även en beskrivning av och motivering till hur och varför vi 
valt att tillämpa den forskning och litteratur som redovisas i kapitlet. I kapitel 4 redovi-
sar vi den metod som vi tillämpat i studien för att besvara studiens problem, syfte och 
frågeställningar, hur vi valt att tolka och analysera intervjumaterialet samt en metoddis-
kussion där vi resonerar kring alternativa sätt att utföra metoden. Kapitel 5 inrymmer en 
presentation av de respondenter vi intervjuat samt en resultatredovisning som grundar 
sig på de teman som framträtt i intervjumaterialet. Resultatredovisningen ställs i relation 
till den tidigare forskning och litteratur som presenterats i kapitel 3. Kapitel 6 består av 
en analys och diskussion som grundar sig på resultatredovisningen som redovisats i ka-
pitel 5 samt de teorier som presenterats i kapitel 2. Analysen och diskussionen som re-
dovisats i kapitlet ställs även i relation till den tidigare forskning och litteratur som re-
dovisats i kapitel 3. I kapitel 6 tar vi även upp vilka konsekvenser metoden fått för stu-
dien. I kapitel 7 redovisar vi de slutsatser vi har kunnat dra utifrån studiens analys och 
diskussion. Kapitlet inrymmer även avslutande reflektioner samt förslag på vidare 
forskning. Kapitel 8 inrymmer en sammanfattning av studien. 
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2 Teorier 
I detta kapitel tar vi inledningsvis upp vilka teorier som används i studien samt motiver-
ingen till teoriernas tillämpning. För att synliggöra modellernas namn och modellernas 
centrala begrepp har vi kursiverat dem i texten nedan. 
 
Vår studie grundar sig på två teorier: Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Ras-
mussens modell över det sociala rummet och livsstilarna samt Marianne Andersson och 
Dorte Skot-Hansens modell över folkbibliotekets funktioner. Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussens modell är baserad på deras tolkningar av Pierre Bourdieus modell 
över det sociala rummet samt Henrik Dahls fyra livsstilar (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2000, s. 62f). Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens teoretiska modell 
anser vi vara relevant att tillämpa eftersom vår studie, i likhet med författarnas studie, 
undersöker personers användning av och uppfattning om bibliotek. Dock med den åt-
skillnaden att vi endast fokuserar på en specifik målgrupp, småbarnsföräldrar, samt en-
ligt urvalskriteriet att dessa är reella biblioteksanvändare. Andersson och Skot-Hansens 
modell är relevant för vår studie eftersom vi tillämpar den för att analysera och beskriva 
vilka funktioner småbarnsföräldrar tilldelar bibliotek. Vi använder Andersson och Skot-
Hansens teoretiska modell ur ett användarperspektiv för att utröna vilket användnings-
område och vilken betydelse biblioteket har för småbarnsföräldrar i relation till deras 
föräldraroll i vardagslivet. I vår studie tillämpas således Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussens modell i syfte att placera intervjupersonerna i de olika livsstilarna för att 
kunna utröna hur deras olika livsstilar och positioner i det sociala rummet påverkar de-
ras användning av och uppfattning om folkbibliotek. Andersson och Skot-Hansens mo-
dell används i sin tur för att kunna identifiera vilka funktioner respondenterna i vår stu-
die upplever att folkbiblioteket har för dem i deras vardagsliv som föräldrar. Dessa två 
teorier har vi således valt att tillämpa i vår studie eftersom de tillsammans kan ge en 
utförlig bild av småbarnföräldrars användning av och uppfattning om folkbibliotek. 
 
Båda teorierna som vi valt att tillämpa grundar sig på danska förhållanden, men vi anser 
dock att de är tillämpbara på vår egen studie och de svenska förhållanden den fokuserar 
på eftersom teorierna kan betraktas vara överförbara på vår studie. Överförbarheten för 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell grundar sig på att författarna påpekar 
att deras modell inte är tänkt att tillämpas för att beskriva verkligheten, utan att den 
istället bör användas som ett verktyg för att framhäva så många nyanser av responden-
ternas användning av och uppfattning om folkbiblioteket som möjligt. Att modellen bör 
ses som ett teoretiskt verktyg framhävs genom att livsstilarna är dynamiska och förän-
derliga men även på grund av att en person kan inrymma drag från olika livsstilar. Detta 
innebär att placeringen i det sociala rummet inte bör betraktas som alltför statisk (ibid., 
s. 64f). Andersson och Skot-Hansens modell ska enligt författarna själva betraktas som 
ett hjälpmedel för att analysera och diskutera bibliotekets funktioner och inte ett verktyg 
som kan tillämpas för att ge en beskrivning av en verklighet som varken kan mätas eller 
beskrivas exakt (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 245). 
 
I avsnitten på följande sida redovisas Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens förenk-
lade modell över det sociala rummet och livsstilarna samt Bourdieus begreppsdefinitio-
ner. Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets funktioner redovisar vi i 
avsnitt 2.2. Resultaten från Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie, utifrån 
Bourdieus samt Andersson och Skot-Hansens modeller, redovisas i separata avsnitt i 
kapitel 3. 
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2.1 Det sociala rummet och livsstilarna 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, verksamma vid Danmarks Biblioteksskole, 
gjorde 1998 en användarstudie i en kommun i Danmark. I den undersökte de vilken 
användning och betydelse folkbiblioteket har för både användare och icke-användare 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 62f). Med användare menar Jochumsen 
och Hvenegaard Rasmussen en person som använt biblioteket minst en gång per år me-
dan icke-användare innebär en person som inte besökt biblioteket under de senaste tre 
åren (ibid., s. 43). Författarna har skapat en egen modell utifrån sociologen Bourdieus 
modell över det sociala rummet och sociologen Dahls variabler av det sociala rummet i 
fyra livsstilar (ibid., s. 62f). Utifrån modellen analyserar Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen användarnas och icke-användarnas användning av och förhållningssätt till 
bibliotek. Författarna beskriver och analyserar mönster i intervjupersonernas biblioteks-
användning och urskiljer vilka personliga betydelser respondenterna tillskriver bibliotek 
utifrån ett användarperspektiv. För att göra detta tillämpar Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen en modell som beskriver bibliotekets funktioner, utvecklad av Marianne 
Andersson och Dorte Skot-Hansen (ibid., s. 32; 126). Likt nämnts i föregående avsnitt 
tillämpar även vi Andersson och Skot-Hansens modell i vår studie. 

2.1.1 Bourdieus begreppsdefinitioner 
Då Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell grundar sig på Bourdieus modell 
över det sociala rummet definierar vi nedan några av Bourdieus begrepp som är av vikt 
för att få en förståelse av modellen över det sociala rummet och livsstilarna. I avsnittet 
redovisas även vår tillämpning av två av Bourdieus centrala begrepp, vilka vi kursiverat 
för att synliggöra dem. 
 
Det sociala rummet kan ses som en representation av det samhälle vi lever i och rummet 
är konstruerat på så vis att de personer som inryms är fördelade utifrån de positioner de 
har. Dessa positioner är i sin tur beroende av de två differentieringsprinciperna kulturellt 
och ekonomiskt kapital (Bourdieu 1995, s. 34; Gripsrud 2002, s. 100). 
 
Kulturellt kapital har en stark anknytning till institutionella former såsom utbildningsin-
stitutioner och ges till uttryck genom exempelvis examina, titlar och utbildningsnivå. 
Begreppet kulturellt kapital kan således liknas med orden kultiverad eller bildad 
(Broady 1990, s. 171-175; 215; Gripsrud 2002, s. 98). Begreppet ekonomiskt kapital är 
istället ett mått på en persons ekonomiska tillgångar och kan uppskattas genom exem-
pelvis lön eller andra ekonomiska intäkter (Broady 1990, s. 206). Beroende på vilket 
kulturellt och ekonomiskt kapital en person har får denne en specifik position i det soci-
ala rummet. Denna position utgör vilken livsstil personen har och som i sin tur påverkar 
personens preferenser, värderingar, fritidsvanor etcetera (Gripsrud 2002, s. 102-104). 
 
I studien tillämpar vi Bourdieus kapitalbegrepp i enlighet med Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussens användning av dessa två begrepp, vilket innebär att föräldrarnas ut-
bildningsnivå är ett uttryck för deras kulturella kapital medan deras inkomst är ett ut-
tryck för deras ekonomiska kapital. 
 
2.1.2 Modellen över det sociala rummet och livsstilarna 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell över det sociala rummet och livsstilar-
na inrymmer livsstilarna nordväst, nordöst, sydväst och sydöst, vilka är placerade i var-
sitt hörn i modellen (Se figur 1). Den vågräta axeln påvisar mängden av kulturellt re-
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spektive ekonomiskt kapital medan den lodräta axeln anger värdet för det samlade kapi-
talet (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 63). 
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen har fördelat sina respondenter i livsstilarna med 
hänsyn till deras utbildningsnivå, som ett konkret uttryck för deras kulturella kapital, 
och deras inkomst, som ett konkret uttryck för deras ekonomiska kapital (ibid., s. 19). 
Uppdelningen i livsstilarna karakteriseras av att personer tillhörande de östliga livssti-
larna har en högre utbildningsnivå och ett högre kulturellt kapital än de som ingår i de 
västliga livsstilarna, medan personerna i väst har en högre inkomst och ett högre eko-
nomiskt kapital i jämförelse med personer placerade i öst (ibid., s. 63). Samlat kapital är 
den totala mängden av kulturellt och ekonomiskt kapital (ibid., s. 58). De nordliga livs-
stilarna har ett högre samlat kapital än de sydliga livsstilarna. Nordöst har på så vis ett 
högre kulturellt och ekonomiskt kapital i jämförelse med sydöst. Det samma gäller för 
de västliga livsstilarna. 
 
Nedan redovisas Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell över det sociala 
rummet och livsstilarna. Modellen visar respondenternas placering i enlighet med deras 
kulturella och ekonomiska kapital samt deras samlade kapital. De respondenter som 
ingår i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie redovisas med namn, ålder och 
yrke i modellen. 
 
 

 
Figur 1. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell över det sociala rummet och livsstilarna som 
inrymmer respondenternas placering i modellen. Modellen är hämtad från Gør biblioteket en forskel? 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 63). 
 
 

2.2 Bibliotekets funktioner 
Andersson och Skot-Hansen, vilka var forskningsmedarbetare respektive forskare vid 
Danmarks Biblioteksskole vid tiden för undersökningen, undersökte 1993 tre folkbiblio-
tek i Danmark. I undersökningen fokuserade författarna på folkbibliotekets funktion i 
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vardagslivet utifrån ett biblioteksperspektiv. För att analysera bibliotekets profil i lokal-
samhället använde författarna en modell som inrymmer bibliotekets funktioner: kultur-
centrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt centrum. Dessa funktioner 
är inte fullständigt entydiga utan överlappar till stor del varandra (Andersson & Skot-
Hansen 1994, s. 16f). 
 
Nedan redovisas Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets funktioner och 
efter modellen tar vi upp vad varje funktion innebär samt de villkor som gäller för mo-
dellens tillämpning. 

 
 

  
Figur 2. Andersson och Skot-Hansens modell över bibliotekets funktioner. Modellen är hämtad från Det 
lokale bibliotek: afvikling eller udvikling (Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18). 

 
 

Bibliotekets funktion som ett kulturcentrum beskrivs genom att biblioteket ses som ett 
ramverk för kulturell och konstnärlig upplevelse och utveckling, där exempelvis eve-
nemang, utställningar, verkstäder och möteslokal ingår. När biblioteket betraktas som 
ett kunskapscentrum tilldelas biblioteket en funktion som ram för utbildning och upp-
lysning, som exempelvis en plats för studier, biblioteksorientering och kunskapssök-
ning. Informationscentrum innebär att bibliotekets funktion är att verka som ramverk 
för tillhandahållandet av information, såsom samhällsinformation, arbetsliv och refe-
rensservice. Funktionen som ett socialt centrum innebär att biblioteket utgör ramen för 
vardagens sociala liv, såsom en plats att vara på, rådgivning och institutionsutbud (ibid., 
s. 19). Modellen är roterbar kring sin egen axel, vilket innebär att samliga funktioner 
kan användas inom alla områden som är representerade. Detta innebär således att biblio-
teket exempelvis inte endast kan användas som ett kulturcentrum på fritiden utan att 
biblioteket även kan användas som ett kulturcentrum i relation till arbetsliv och utbild-
ning (ibid., s. 17). 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta kapitel redovisas den tidigare forskning och litteratur som vi ansett vara relevant 
för vår studie. Den forskning och litteratur som redovisas berör livsstilarna, folkbiblio-
tekets funktioner, småbarnsföräldrars biblioteksvanor och informationsbehov samt fak-
torer som påverkar biblioteksanvändarna. Detta redovisas för att ge en bild av vilken 
forskning och litteratur som finns rörande användargruppen småbarnföräldrar inom äm-
nesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Forskningen och litteraturen tilläm-
pas även för att belysa och jämföra dess resultat med vår studie, vilket görs i kapitel 5 
och 6. Detta i syfte att urskilja om det finns några överensstämmelser dem emellan eller 
ej. För varje avsnitt ges en beskrivning av forskningen och litteraturen samt motivering-
en till valet av dessa i relation till vår studie. 

3.1 Livsstilarna 
I detta avsnitt redovisar vi Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens resultat som berör 
deras intervjupersoners placering i modellen över det sociala rummet och livsstilarna. 
Resultatet anser vi vara relevant för vår studie eftersom det tillämpas i detta kapitel för 
att ge en förståelse för livsstilarna och vad som karaktäriserar de personer som inryms 
inom varje livsstil. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens resultat är även relevant 
eftersom vi i avsnitt 6.1.1 tillämpar det för att jämföra de livsstilar våra respondenter har 
placerats i med Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens livsstilar. 

3.1.1 Nordvästlig livsstil 
Personerna i den nordvästliga livsstilen använder biblioteket till att låna fack- och skön-
litteratur samt musik. De går vanligtvis till biblioteket tillsammans med sina barn efter-
som de anser att biblioteket är en plats där de kan slappna av och ha det trevligt till-
sammans med barnen (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 70).  
 
Flertalet av personerna inom denna livsstil är väl förtrogna med Internet och de använ-
der Internet som en plats där de inhämtar den information de har behov av, vilket inne-
bär att Internet i allt större utsträckning har blivit ett alternativ till biblioteket på infor-
mationsområdet. Även om de använder Internet i stor utsträckning anser de att det har 
sina tydliga begränsningar i jämförelse med biblioteket. Internet kan således inte ersätta 
biblioteket, vilket beror på att Internet inte ger den direkta personliga kontakten som 
bibliotekarierna ger och som är en anledning till att personerna använder biblioteket 
(ibid., s. 72f). 
 
Personerna i denna livsstil använder i hög grad biblioteket som en plats att vara på, obe-
roende av om de är föräldrar eller inte. En förälder uppger att barnen alltid tas med vid 
biblioteksbesöken eftersom denne anser att det är av vikt att introducera barnen till bib-
lioteket samt att biblioteket upplevs som en bra plats för barn att spendera sin fritid på. 
De äldre barnen spelar vanligtvis datorspel och lånar böcker medan de yngre barnen 
leker. Föräldern har även gått på barnteater på biblioteket tillsammans med sina barn. 
En annan förälder uppger att biblioteksanvändningen för tillfället är ringa eftersom dot-
tern ännu är liten, men föräldern påpekar dock att användningen tillsammans med dot-
tern förväntas öka i takt med att barnet blir äldre (ibid., s. 73f). 
 
Personerna tillhörande denna livsstil är mycket tillfredställda med biblioteket som det är 
och de anser inte att biblioteket ska genomgå några radikala förändringar. Som tidigare 
nämnts anser de flesta att biblioteket inte kan ersättas av Internet, men de anser däremot 
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att biblioteket bör bredda sitt kulturutbud till att även innefatta exempelvis författarkväl-
lar och bokkaféer (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 75f). 

3.1.2 Nordöstlig livsstil 
Majoriteten av personerna inom den nordöstliga livsstilen har använt biblioteket sedan 
sin barndom eftersom de har blivit introducerade till biblioteket av sina föräldrar. Denna 
bekantskap med biblioteket har de hållit fast vid, vilket visar sig tydligt eftersom alla 
inom denna livsstil besöker biblioteket minst en gång i månaden. Det visar sig även 
genom att intervjupersonerna inom denna livsstil använder biblioteket spontant som en 
del av vardagssysslorna. Personerna besöker biblioteket både ensamma och tillsammans 
med sina barn för att låna skön- och facklitteratur, sitta och läsa tidningar och tidskrifter 
i bibliotekets läsesal, hitta svar på frågor samt gå på utställningar och evenemang. För-
äldrarna brukar vanligtvis ta med barnen till biblioteket eftersom de anser att biblioteket 
är en bra plats att vara på som även kan stimulera barnens läslust. En orsak till att per-
sonerna inom denna livsstil tillbringar förhållandevis lång tid på biblioteket är att de tar 
med sig barnen dit (ibid., s. 83f). Personerna inom denna livsstil använder i stor ut-
sträckning Internet både på arbetet och i hemmet för att tillfredställa sitt behov av in-
formationssökning istället för att använda Internet på biblioteket (ibid., s. 87). 
 
Biblioteket ses som en kulturell samlingspunkt av många personer i denna livsstil. De 
uppfattar även biblioteket som ett alternativ till den kommersiella kulturen och de tycker 
att det erbjuder ett kulturellt utbud för både vuxna och barn. Bibliotekets styrka i jämfö-
relse med andra institutioner är för personerna i denna livsstil att biblioteket innehåller 
en mångfald av kulturella utbud och sociala aktiviteter med anknytning till närmiljön. 
En uppfattning är att biblioteket kan användas under alla levnadsförhållanden, att perso-
ner från småbarnsålder till pensionärsåldern kan gå på utställningar, teaterföreställningar 
och se filmvisningar på biblioteket (ibid., s. 88). 

3.1.3 Sydvästlig livsstil 
Majoriteten av personerna i denna livsstil betraktar främst biblioteket som en plats där 
de kan låna böcker och inhämta konkret information. De lånar skönlitterära böcker men 
även facklitteratur i relation till sina intressen samt i viss utsträckning cd-skivor. Således 
karakteriseras den sydvästliga livsstilen av att de inte fokuserar på bibliotekets breda 
kulturutbud utan personerna använder istället biblioteket för att låna böcker. Livsstilen 
inrymmer personer som besöker bibliotek några gånger i veckan, någon gång i månaden 
eller inte alls. Föräldrarna i livsstilen brukar både ta med barnen till biblioteket och lå-
nar barnböcker. Majoriteten av intervjupersonerna har inget intresse eller kunskap om 
informationsteknologi och använder inte Internet på biblioteket (ibid., s. 97-99). 
 
Inom den sydvästliga livsstilen är personerna mycket positiva till biblioteket oavsett om 
de använder det mycket eller lite. Några uppfattar att det är positivt att biblioteket er-
bjuder tillgång till datorer, att det har bra öppettider samt att det är gratis och således 
tillgängligt för alla. En del är kritiska till den ibland gängse uppfattningen att det ska 
vara tyst på biblioteket och anger detta som orsak till att de inte besöker biblioteket. En 
del tycker istället att detta inte är fallet och att biblioteket idag tar hänsyn till och tillåter 
lekande och stojande barn (ibid., s. 99-102). Andra orsaker till att en del personer inte 
använder biblioteket i stor utsträckning beror inte endast på att de använder fritiden till 
att uppehålla sig med andra aktiviteter än att gå på biblioteket, utan det beror även på 
olika barriärer vilka finns både innanför och utanför biblioteket. Exempel på barriärer är 
att de i hög grad lånar böcker av arbetskollegor med liknande intressen, tidsbrist, att 
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bibliotekets inköp upplevs som alltför långsamt och snävt eller att bibliotekarierna upp-
fattas som oförmögna att hjälpa till på ett tillfredställande sätt (Jochumsen & Hvene-
gaard Rasmussen 2000, s. 104-106). 

3.1.4 Sydöstlig livsstil 
Denna livsstil kännetecknas av en varierad användning av och uppfattning om bibliote-
ket. Personerna besöker biblioteket mellan en gång per månad till någon gång per år och 
de använder biblioteket till att exempelvis ta del av kulturella evenemang samt för att 
låna musik, fack- och skönlitteratur i förhållande till både fritid och arbetsliv. Föräldrar-
na i denna livsstil brukar ibland ta med barnen till biblioteket och de lånar exempelvis 
datorspel till barnen medan en förälder som inte besöker biblioteket så ofta åtminstone 
har introducerat barnet till biblioteket (ibid., s. 113f; 119-121). 
 
Några av personerna tillhörande denna livsstil uppger att de använder biblioteket främst 
som en mötesplats och en plats att vara på. Det är på biblioteket de kan skapa nya och 
upprätthålla sociala kontakter. Det är främst kvinnorna som upplever att bibliotekets 
atmosfär och personal är av stor vikt och att de är nöjda med den service och personliga 
kontakt de får från bibliotekarierna. Men även de övriga personerna i livsstilen påpekar 
att det är den personliga kontakten med bibliotekarierna och deras hjälp med att ringa in 
det som efterfrågas som gör att de hellre vänder sig till biblioteket än andra ställen som 
kan erbjuda samma utbud (ibid., s. 114f; 117). 
 
Det som karaktäriserar den sydöstliga livsstilen är att de anser att biblioteket är till för 
alla delar av befolkningen och att biblioteket erbjuder något för alla smaker och intres-
sen. Flertalet av intervjupersonerna har lite kunskap om datorer och informationstekno-
logi och de använder således inte Internet på biblioteket. De som inte använder bibliote-
ket så mycket uppger att orsakerna till att de inte besöker biblioteket så ofta som de 
skulle vilja exempelvis beror på tidsbrist och lathet. Andra orsaker till detta är att biblio-
tekets utbud upplevs som stort och oöverskådligt samt att de får sina behov tillfreds-
ställda på andra sätt, exempelvis genom egna bokinköp samt lån av vänner och bekanta 
(ibid., s. 115-119). 

3.2 Bibliotekets funktioner 
I detta avsnitt redovisar vi de funktioner biblioteket har för intervjupersonerna i Jo-
chumsen och Hvenegaard Rasmussens studie, en analys som grundar sig på Andersson 
och Skot-Hansens modell över folkbibliotekets funktioner. Avsnittet är uppdelat i två 
delar där vi i det första avsnittet tar upp en generell beskrivning av vad som karaktärise-
rar bibliotekets funktioner, vilket grundar sig på Jochumsen och Hvenegaard Rasmus-
sens resultat för de respondenter som ingått i deras studie. Detta tillämpar vi i avsnitt 6.2 
i syfte att urskilja vilka funktioner biblioteket fyller för föräldrarna i vår studie. Det 
andra avsnittet berör varje funktion biblioteket fyller för personerna i de olika livsstilar-
na och vi tillämpar även detta i avsnitt 6.2 för att kunna jämföra och diskutera vilka 
funktioner biblioteket fyller för småbarnsföräldrar. I de båda avsnitten nedan är funktio-
nerna kursiverade för att synliggöra dem. 
 
3.2.1 Beskrivning av bibliotekets funktioner 
Bibliotekets främsta funktion som ett kulturcentrum är att verka som en plats för utlån 
av skönlitteratur och det är i högsta grad de välutbildade kvinnorna som lånar och läser 
skönlitteratur. Även lån av andra medier såsom musik och filmer inryms inom denna 
funktion. Barnfamiljernas användning av biblioteket som kulturcentrum är också knutet 
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till skönlitteraturen eftersom flertalet av föräldrarna betraktar det som något uteslutande 
positivt att deras barn bekantar sig med litteratur och får goda vanor. Biblioteksbesöken 
behöver dock inte endast relatera till en nyttoaspekt utan de kan även uteslutande handla 
om att få en god upplevelse som exempelvis fås genom barnteater. När intervjuperso-
nerna tar del av evenemang på biblioteket är det vanligtvis tillsammans med sina barn 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 35f). 
 
Bibliotekets funktion som kunskapscentrum är främst knuten till den formella utbild-
ningen men denna funktion kan även stå i relation till andra sammanhang såsom arbete, 
fritid och barn. Många av föräldrarna i studien anser att det är viktigt att deras barn kan 
använda biblioteket som ett kunskapscentrum där bibliotekets funktion dels är att verka 
som en källa tillför kunskap i relation till barnens skolgång men även för att ge barnen 
en möjlighet till fördjupning, främst genom böcker (ibid., s. 37f). 
 
Bibliotekets funktion som ett informationscentrum är kopplat till sökning och inhämt-
ning av information och upplysningar, vilket exempelvis kan ske genom nyttjandet av 
databaser, broschyrer, handböcker och uppslagsverk samt Internet. Flertalet av intervju-
personerna använder inte Internet på biblioteket trots att det finns tillgång till det. Orsa-
kerna till det sporadiska användandet av Internet på biblioteket är exempelvis att en del 
personer inte har kunskap om eller erfarenhet av Internet och informationsteknologi. De 
som har kunskap om detta använder i stor utsträckning istället Internet i sig som en källa 
till inhämtning av information. Således har Internet till stor del övertagit bibliotekets 
funktion som en källa till inhämtning av information för dessa personer. Trots detta är 
bibliotekets funktion som ett informationscentrum inte oviktig eftersom merparten av 
intervjupersonerna lägger vikt vid att biblioteket är en samlad plats med upplysningar 
och där det även är möjligt att få hjälp med att hitta dem (ibid., s. 39-41). 
 
Bibliotekets funktion som ett socialt centrum innebär att biblioteket används som en 
frivillig plats att vara på och en mötesplats där det finns något för alla smaker. Det är 
främst barnfamiljerna bland intervjupersonerna som använder biblioteket på detta sätt. 
För barnfamiljerna fungerar biblioteket som ett socialt centrum genom att de använder 
biblioteket som ett utflyktsmål tillsammans med barnen och detta gör att biblioteksbe-
söket ses som ett avbrott i vardagen som ger dem möjlighet att tillsammans nyttja bibli-
otekets utbud. Biblioteket fyller även denna funktion för barnfamiljerna genom att en 
del av föräldrarna betraktar biblioteket som ett problemfritt område medan andra betrak-
tar biblioteket som en plats där deras barn ges möjlighet att träffa andra människor och 
tillägna sig en social kompetens. Då biblioteket betraktas som en plats där barn kan till-
ägna sig en social kompetens tillskrivs biblioteket en uppfostrande funktion. En annan 
viktig orsak till att bibliotekets funktion som ett socialt centrum tillskrivs en betydelse 
för barnfamiljerna är att biblioteket ses som ett frirum för barnen genom att barnen till-
låts att använda biblioteket på ett frivilligt sätt. Så gott som samtliga föräldrar uppger att 
bibliotekets betydelse i relation till deras barns användning hänger samman med biblio-
tekets förening mellan uppfostran och frirum (ibid., s. 33f). 
 
3.2.2 Bibliotekets funktioner för livsstilarna 
Biblioteket fyller en mycket viktig funktion som ett kulturcentrum för de östliga livssti-
larna eftersom personerna i dessa livsstilar lånar mycket skönlitterära böcker samt på 
grund av att de påpekar att biblioteket inte endast är en plats där de kan ta del av kun-
skap utan att det även kan förmedla upplevelser. För de två västliga livsstilarna fyller 
biblioteket en mindre funktion som ett kulturcentrum eftersom personerna i nordväst 
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inte betraktas ha tillräckligt med tid för att besöka bibliotekets olika utställningar och 
andra kulturella aktiviteter. Bibliotekets funktion som ett kulturcentrum är för den syd-
västliga livsstilen primärt fokuserad på utlån av skönlitterära böcker (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 130f). 
 
Bibliotekets funktion som ett kunskapscentrum fyller en viktig funktion för samtliga 
livsstilar. Personerna i de nordliga livsstilarna använder primärt biblioteket som ett kun-
skapscentrum genom att de lånar böcker i relation till sitt arbete. Biblioteket används i 
mindre utsträckning som ett kunskapscentrum för de sydliga livsstilarna och de använ-
der istället biblioteket primärt i relation till sina fritidsintressen (ibid., s. 131f). 
 
Biblioteket fyller främst en funktion som ett informationscentrum för de sydliga livssti-
larna och biblioteket används således som en plats där personerna kan inhämta specifik 
information och upplysningar. Även de nordliga livsstilarna har ett sådant informations-
behov men till skillnad från de sydliga livsstilarna använder personerna i nordöst och 
nordväst Internet för att tillfredsställa detta behov. Eftersom personerna oftast har till-
gång till Internet både i hemmet och på arbetet har Internet övertagit bibliotekets funk-
tion som ett informationscentrum. Även om biblioteket i mindre utsträckning används 
som ett informationscentrum vad gäller nyttjandet av Internet fyller biblioteket trots allt 
en funktion som ett informationscentrum genom att biblioteksanvändarna använder bib-
liotekariernas service samt bibliotekens egna söksystem i form av bibliotekskataloger 
(ibid., s. 132f). 
 
Bibliotekets funktion som ett socialt centrum fyller en viktig roll för intervjupersonerna 
i den nordvästliga livsstilen. De använder således biblioteket som ett utflyktsmål och en 
plats där de gärna uppehåller sig för att leka med barnen, läsa tidningar, tidskrifter samt 
böcker. Även personerna i den sydöstliga livsstilen använder biblioteket i stor utsträck-
ning som ett socialt centrum. De använder det främst som en plats att vara på och en 
mötesplats där de kan träffa bekanta och skapa nya kontakter. Utifrån detta är det karak-
täristiskt att personerna i dessa livsstilar inte främst fokuserar på bibliotekets material 
eller utbud utan de använder istället biblioteket främst som en plats att vara på och en 
mötesplats. De övriga livsstilarna, nordöst och sydväst, använder även biblioteket som 
ett socialt centrum men inte i samma utsträckning som personerna i nordväst och sydöst 
(ibid., s. 128-130). 

3.3 Småbarnsföräldrars biblioteksvanor och informationsbehov 
I detta avsnitt redovisar vi tre magisteruppsatser som berör småbarnsföräldrars biblio-
teksvanor och informationsbehov. Den inledande uppsatsen berör hur föräldrar använ-
der och upplever barnbiblioteksverksamheten, den andra fokuserar på pappors biblio-
teksanvändning medan den avslutande uppsatsen berör småbarnsföräldrars informa-
tionsbehov. Dessa uppsatser tillämpar vi i kapitel 5 genom att vi jämför studiernas re-
sultat med respondenterna i vår studie. Mer specifikt tillämpas den andra uppsatsen för 
att utröna om pappor har en specifik användning av och uppfattning om bibliotek, me-
dan den avslutande uppsatsen istället tillämpas för att utröna om mammor har en speci-
fik användning av och uppfattning om bibliotek. 
 
3.3.1 Småbarnsföräldrars uppfattning om barnbiblioteksverksamhet 
Åsa Zetterström har i sin magisteruppsats Småbarnföräldrars inställning till barnbiblio-
teksverksamhet: en undersökning bland föräldrar i Umeå kommun studerat småbarns-
föräldrars biblioteksanvändning tillsammans med sina barn. Författaren fokuserar på 
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användningen i relation till språk- och lässtimulerande aktiviteter på biblioteket, föräld-
rarnas uppfattning om biblioteket, vilka faktorer som påverkar biblioteksanvändningen 
och vilken verksamhet föräldrarna anser att biblioteket ska ägna sig åt. Vi anser att Zet-
terströms studie är relevant för vår studie eftersom författaren har ett liknande syfte som 
vår studie, dock med skillnaden att vår studie i motsats till Zetterström inte fokuserar på 
en specifik del av bibliotekets verksamhet. 
 
Zetterström har utfört en enkätundersökning för att få en bredd i undersökningen och för 
att se mönster i föräldrarnas förhållningssätt till biblioteksverksamheten. Enkäter har 
skickats ut till föräldrar med barn i åldern fem år och yngre via förskolor i olika stadsde-
lar i Umeå och den närliggande landsbygden för att få del av både användare och icke-
användare samt för att få en geografisk spridning bland respondenterna (Zetterström 
2006, s. 22f). 
 
Studiens resultat visar att majoriteten av föräldrarna har besökt biblioteket tillsammans 
med sina barn det senaste året, vanligtvis tre till fyra gånger om året medan andra besö-
ker biblioteket ett par gånger i månaden. Föräldrar med hög utbildningsnivå använder 
biblioteket i större utsträckning än föräldrar med låg utbildning. De som inte besöker 
biblioteket uppger att anledningen till detta är att de i stor utsträckning köper egna 
böcker till sina barn samt att barnen kommer i kontakt med böcker och bibliotek via 
förskolan. Andra orsaker till att föräldrarna inte tagit med barnen till biblioteket än är att 
några av dem anser att barnen är för små och att de är rädda för att barnen ska förstöra 
böckerna. Föräldrarna uppger även att de vill vänta med att ta med barnen till bibliote-
ket till dess att barnen börjar läsa och det är främst föräldrar till barn i åldern två år och 
yngre som inte har varit på biblioteket tillsammans med barnen det senaste året (ibid., s. 
28-30). 
 
Avståndet till bibliotek är den främsta faktorn som påverkar om eller hur ofta föräldrar-
na besöker ett bibliotek tillsammans med sina barn eftersom hälften av föräldrarna i 
Zetterströms studie uppger att detta påverkar deras biblioteksbesök. Cirka 80% av för-
äldrarna har gång- eller cykelavstånd till bibliotek medan 20% har bilavstånd (ibid., s. 
29-31). I Zetterströms studie framgår det dock inte om avståndet påverkar i negativ eller 
positiv riktning samt om det främst är respondenter med bilavstånd eller cykelavstånd 
som påverkas mest. Några föräldrar uppger att de passar på att besöka biblioteket när de 
utför andra ärenden i närheten av biblioteket. Andra faktorer som påverkar om eller hur 
ofta föräldrarna går till biblioteket är tidsbrist, bibliotekets öppettider, att biblioteksmil-
jön är mysig och anpassad till barnens lek- och ljudnivå, bibliotekariernas bemötande 
samt biblioteksutbudet. Vad gäller öppettiderna vill föräldrarna gärna att biblioteket ska 
ha öppet på helgerna och de uppger även att barnen inte ska behöva vara tysta och stilla 
på biblioteket (ibid., s. 29-31). 
 
Föräldrarna använder främst biblioteket till att låna barnböcker och på andra plats anges 
att biblioteket används som ett utflyktsmål. Biblioteket besöks även för att låna och 
bruka andra barnmedier såsom filmer och cd-skivor samt för att besöka barnaktiviteter, 
där sagostunder, barnteatrar samt rim- och ramslekar är bland de populäraste. Föräldrar-
na använder även biblioteket för att söka efter information om barns språkutveckling 
och annan rådgivning i relation till sin föräldraroll. Några föräldrar uppger att de tar 
med barnen till biblioteket för att de vill att barnen ska lära känna biblioteket och visa 
dem vad som finns där (ibid., s. 32-34). 
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Föräldrarna är främst positiva till att biblioteket inriktar sin verksamhet till böcker. 
Andra medier betraktas vara av vikt, men inte i lika stor utsträckning som böcker. Ett 
flertal av föräldrarna är antingen negativa eller neutrala till att biblioteket ska erbjuda 
tillgång till datorer för barnen. Föräldrarna uppger att datorer har en legitim plats på 
barnavdelningen men att de inte ska användas till cd-romspel. Det är främst de traditio-
nella och väletablerade aktiviteterna såsom sagostunder, teaterföreställningar samt rim- 
och ramslekar som föräldrarna vill ska inrymmas i biblioteksverksamheten. Föräldrarna 
ställer sig mer skeptiska till att biblioteket erbjuder aktiviteter såsom babybokprat och 
målarverkstäder. Majoriteten av föräldrarna anser att biblioteket ska stödja barnen i de-
ras språkutveckling, men en stor andel tycker även att biblioteket ska erbjuda roliga 
aktiviteter för barnen (Zetterström 2006, s. 33f). 

3.3.2 Pappors läs- och biblioteksvanor 
Carin Gadd har i sin magisteruppsats Pappor som läser för sina barn: en undersökning 
om pappors läs- och biblioteksvanor studerat pappors läs- och biblioteksvanor samt 
vilka faktorer som påverkar dessa vanor. Vi anser att Gadds studie är relevant att tilläm-
pa eftersom vi i vår studie undersöker användargruppen småbarnsföräldrar, där både 
mammor och pappor ingår, och vi kan således jämföra denna studie med de pappor som 
ingår i vår studie. Att endast pappor är representerade i Gadds studie innebär att det inte 
finns några mammor att relatera till, men detta behöver dock inte ses som en nackdel 
eftersom Gadds studie kan komplettera Zetterströms studie som endast har mammor i 
sitt urval.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur några pappor använder biblioteket i sin föräld-
raroll både i relation till sig själva och till barnen, vilka förhållningssätt och attityder de 
har till biblioteket samt hur utlåningen av böcker har förändrats sedan de blivit föräldrar 
(Gadd 2001, s. 2f). För att besvara studiens syfte har författaren genomfört sex kvalita-
tiva intervjuer med pappor till barn i förskole- och skolåldern (ibid., s. 5; 7). 
 
Resultatet visar att samtliga pappor går till biblioteket för sina barns skull oberoende av 
om de går tillsammans med barnen eller inte. Vanligtvis besöker papporna biblioteket 
en till två gånger i månaden och orsakerna till deras besök är olika. Papporna ser främst 
biblioteket som en mötesplats för barnen och inte för sig själva och de anser att biblio-
teket är en bra plats för barnen att träffa andra barn på. Några av dem menar att biblio-
teksbesöken är ett rent tidsfördriv och att det är avslappnande. Att använda det närmsta 
biblioteket är ingen självklarhet. Detta framhävs då en pappa i studien berättar att sim-
hallen ligger nära biblioteket och att han och familjen gör sitt biblioteksbesök i samband 
med att de besöker simhallen eftersom det upplevs som smidigt (ibid., s. 25-27). 
 
Papporna är eniga om att biblioteksmiljön är viktig men de har olika åsikter kring hur 
biblioteket bör utformas. En pappa tycker att det ska vara välorganiserat på biblioteket 
så att det är lätt att hitta det han söker. Han menar att det kan vara ganska rörigt så som 
biblioteket är organiserat nu och han tycker att det är svårt att hitta böcker till barnen 
eftersom böcker för små barn står tillsammans med böcker för äldre barn. Andra åsikter 
som framkommer är att det bör finnas soffor att sitta i på barnavdelningen och två andra 
pappor tycker att det är besvärligt att det ska vara tyst på biblioteket men på olika sätt.  
Den ene tycker att det är jobbigt eftersom han själv inte trivs i en tyst miljö medan den 
andre anser att det är besvärligt eftersom hans barn kan vara lite högljudd och han upp-
lever det som att bibliotekarierna då blir irriterade. På grund av bibliotekariernas irrita-
tion vill han att barnavdelningen ska vara i ett eget rum så att barnen kan leka och stoja 
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utan att störa personalen och andra biblioteksbesökare. Utöver detta är samliga nöjda 
med bibliotekets service och personalens bemötande (Gadd 2001, s. 27-29). 
 
En av slutsatserna Gadd tar upp i sin studie är att en möjlig orsak till att många föräldrar 
tar med sina barn till biblioteket kan vara att det är gratis och kravlöst. Således är det 
möjligt för föräldrarna och deras barn att gå ut igen efter fem minuter utan att besöket 
har kostat något (ibid., s. 40). 

3.3.3 Småbarnsföräldrars informationsbehov 
Magisteruppsatsen Föräldrar i fokus!: en studie av småbarnsföräldrars informations-
behov och barnbibliotekariers intentioner med föräldraträffar av Fredrike H Henriks-
son och Annica Klahr belyser hur småbarnsföräldrars informationsbehov ser ut i deras 
nya roll som föräldrar. Syftet med studien var även att studera barnbibliotekariers inten-
tioner med biblioteksträffar då föräldragrupper kommer i kontakt med biblioteket. För 
att besvara studiens syfte har författarna gjort studiebesök, individuella intervjuer med 
bibliotekarier samt fokusgruppintervjuer med småbarnsföräldrar. Alla som deltog i fo-
kusgrupperna var mammor (Henriksson & Klahr 2004, s. 3; 6f). Denna studie är rele-
vant för vår studie eftersom den berör vilket informationsbehov småbarnföräldrar har i 
sin föräldraroll antingen som förstagångs- eller flerbarnsförälder. Även om författarna 
inte hade som syfte att ta reda på hur respondenterna använder bibliotek framträdde 
under samtalens gång en bild av respondenternas biblioteksanvändning, vilket även är 
en anledning till att vi anser att studien är relevant för vår studie. 
 
Studiens resultat visar att mammorna hade störst informationsbehov när de fick sitt för-
sta barn. När de fick ett barn till hade de redan erfarenhet och hade därför inte ett lika 
stort informationsbehov längre (ibid., s. 51). För en del mammor är tidskrifter en viktig 
informationskälla efter förlossningen. Det beror på att tidskrifter är mer lättlästa jämfört 
med fackböcker som tar längre tid att sätta sig in i och kan vara lite tunga att läsa. Re-
sultatet visar att det är fler förstagångsföräldrar som läser tidskrifter jämfört med fler-
barnsföräldrar. Författarna tror att det beror på att tidskrifter tar upp allmän information 
om hur det är att vara förälder. Anledningen till att flerbarnsföräldrar inte läser tidskrif-
ter i så stor utsträckning kan vara att de inte söker så allmän information som kan finnas 
i tidskrifter utan att föräldrarna är mer precisa i sitt behov av information. Då kanske 
böcker om barn istället är en bättre informationskälla. Samtliga mammor läste tidskrif-
ter under graviditeten men alla fortsatte inte läsa sådana sedan barnet var fött. Några 
mammor visste inte att det gick att låna tidskrifter på biblioteket. Författarna menar att 
kännedom om att det finns tidskrifter för föräldrar på biblioteket kanske kan få icke-
användarna att gå dit (ibid., s. 58f; 62). 
 
Öppna förskolan är en plats några av mammorna går till för att få sitt informationsbehov 
tillfredställt men även för att träffa andra föräldrar och för att delta i aktiviteter såsom 
sångstunder och rim- och ramslekar (ibid., s. 60f). Bland respondenterna finns det både 
de som inte går till biblioteket överhuvudtaget och de som går dit mycket. En mamma 
går till biblioteket för sin egen skull men hon tar även med barnet så att det kan träffa 
andra barn där. Författarna tolkar det som att biblioteket är en mötesplats för denna 
mamma och hennes barn. En mamma uppger att hon är med i bokklubbar och att hon då 
glömmer att biblioteket finns samt att hon använder Internet för att söka efter informa-
tion. Två mammor använder biblioteket sporadiskt och anledningar till att de inte besö-
ker biblioteket så ofta är att de är lata eller har svårt för att ta sig dit fastän de är mycket 
nöjda med bibliotekets service. En mamma går till biblioteket minst en gång i månaden 
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och menar att hon går oftare nu när hon har barn. En annan mamma ser det som ”en 
trevlig utflykt att gå till biblioteket” och hon vill att barnen ska ”vänja sig vid bibliote-
ket så att det blir naturligt” (Henriksson & Klahr 2004, s. 65f). 
 
På ett bibliotek finns det teater och sagostund för barnen när de blir lite äldre och 
mammorna ser fram emot att ta del av sådana aktiviteter. Några föräldrar uppger att det 
vore roligt om biblioteket hade rim- och ramsstunder och att de gärna skulle ha gått på 
dem. En annan förälder tycker att det vore bra om biblioteket skulle ordna föreläsningar 
eller temadagar som handlar om föräldrar och barn (ibid., s. 67). 

3.4 Faktorer som påverkar användningen, uppfattningen samt biblio-
tekets funktioner 
I avsnittet redovisar vi tre artiklar som tar upp vilka faktorer som påverkar biblioteksan-
vändares användning av och uppfattning om biblioteket samt vad användarna anser att 
biblioteket har för funktion och vilka användargrupper det bör prioritera. Dessa artiklar 
tillämpar vi i kapitel 5 genom att vi jämför artiklarnas resultat med det vi kommit fram 
till i vår studie. De tre artiklarna anser vi vara relevanta för vår studies andra och tredje 
frågeställning eftersom de berör bibliotekets funktioner och faktorer som kan påverka 
biblioteksanvändningen. 

3.4.1 Faktorer som påverkar biblioteksanvändning 
Artiklarna Varför minskar biblioteksbesöken? och Biblioteken, barnen och framtiden av 
Lars Höglund och Eva Wahlström, verksamma som professor respektive universitetsad-
junkt på bibliotekshögskolan i Borås, är relevanta för vår studie eftersom de tar upp 
vilka faktorer som påverkar biblioteksanvändningen. I den första artikeln tas även upp 
vilka faktorer som påverkar vuxna människors lån av barnböcker på biblioteket. Förfat-
tarna fokuserar i denna artikel på de orsaker som påverkar förändringar i biblioteksan-
vändningen hos ett brett spektrum av befolkningen. Detta beror på att studiens urvals-
kriterium var att respondenterna som deltog i studien skulle vara i åldersintervallet 15-
85 år. Till skillnad från Höglund och Wahlströms undersökning fokuserar vår studie på 
en specifik del av befolkningen som befinner sig i ett specifikt skede i livet. Vi anser 
ändå att deras studie är relevant för vår studie eftersom den i viss utsträckning tar upp 
föräldrars biblioteksanvändning samt vilka faktorer som påverkar denna. En nackdel 
med artikeln är att författarna inte förklarar om barnböcker både inrymmer skönlitterära 
och pedagogiska böcker, men då de jämför barnböcker med fack- och skönlitteratur för 
vuxna borde detta förhållande även betraktas gälla för barnböcker. Den andra artikeln 
kan ses som ett komplement till den första genom att den berör ytterligare användnings-
områden för biblioteket. 
 
Den första artikeln grundar sig på en studie som är en del av 2004 års SOM-
undersökning2 där biblioteksanvändning, bokläsning och de informationsvanor som är 
kopplade till andra aktiviteter undersöks. Resultatet från undersökningen 2004 visade att 
över 60% av respondenterna besökt biblioteket åtminstone en gång under det senaste 
året, vilket är ungefär samma siffra som från 2002. Mellan åren 2001 och 2002 minska-
de biblioteksbesöken med drygt 10%, vilket främst berörde män, arbetare, lågutbildade 
samt de yngsta och äldsta. Detta påvisar ökade klyftor mellan hög- och lågutbildade vad 

                                                 
2 SOM-undersökningen är en årlig undersökning som behandlar teman kring samhälle, opinion och 
massmedia. Undersökningen ingår i SOM-institutets undersökningar som bedrivs av Göteborgs universi-
tet (SOM-institutet 2007). 
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gäller biblioteksbesök under åren 2001-2004 (Höglund & Wahlström 2005, s. 167f). 
Författarna tar även upp att biblioteksanvändningen är beroende av vilken social katego-
ri en person tillhör. De vanligast undersökta faktorerna som påverkar användningen av 
bibliotek är utbildning och kön, där högutbildade kvinnor står för den mest frekventa 
biblioteksanvändningen. Utbildningsnivån är dock den faktor som påverkar använd-
ningen mer än vad kön gör (ibid., s. 169f). 
 
2003 stod lånet av barnböcker för 43% av den totala utlåningen av böcker, vilket är stör-
re än andelen utlån av både fack- och skönlitteratur med 30 respektive 27% (ibid., s. 
175; Folkbiblioteken 2003, s. 8). Lånet av barnböcker är, likt biblioteksanvändningen, i 
stor grad beroende av den vuxnes utbildningsnivå. Vanligtvis lånar högutbildade barn-
böcker dubbelt så ofta som lågutbildade, detta oberoende av om de har egna barn eller 
inte. Personer i åldern 30-49 är de som oftast lånar barnböcker, vilket gäller för både 
låg- och högutbildade (Höglund & Wahlström 2005, s. 172). Minskad biblioteksan-
vändning står ofta i relation till ändrade levnadsförhållanden såsom ändrade arbetsför-
hållanden, sjukdom och avslutade studier. Andra orsaker till minskad användning av 
bibliotek är exempelvis alternativa informationskällor, egna köp av böcker, ökat TV-
tittande och Internetanvändning (ibid., s. 173f). 
 
I den andra artikeln Biblioteken, barnen och framtiden, vilken grundas på SOM-
undersökningen från 2005, betonar Höglund och Wahlström återigen att utbildningsnivå 
och kön är faktorer som påtagligt påverkar på vilket sätt biblioteket används (Höglund 
& Wahlström 2006, s. 116). Författarnas resultat visar även att det finns stora skillnader 
mellan olika utbildnings- och åldersgrupper vad gäller deras användning av Internet-
tjänster på biblioteket. Det är karaktäristiskt att mer än dubbelt så många personer med 
medelhög eller hög utbildning använder bibliotekets Internettjänster såsom biblioteks-
katalogen, dator samt hjälp från bibliotekarier i jämförelse med personer med låg eller 
medellåg utbildning (ibid., s. 119). 

3.4.2 Användning av och åsikter om folkbiblioteket samt dess roller 
Artikeln Folkbibliotekets roller och dess användare: en undersökning som speglar an-
vändarnas åsikter på sexton svenska folkbibliotek av Gudrún Thórsteinsdóttir och Ulla 
Arvidsson, som vid tiden för undersökningen var doktorander vid bibliotekshögskolan i 
Borås, grundar sig på resultatet av användarundersökningar som utfördes på 16 folkbib-
liotek 1997. Studiens syfte var att undersöka vilka roller biblioteksanvändarna anser att 
biblioteket har samt vilken målgrupp biblioteket bör prioritera. Författarna har studerat 
personer från 15 år och uppåt och behandlar således inte specifikt målgruppen små-
barnsföräldrar. Vi anser dock att denna studie är av vikt för vår studie eftersom föräldrar 
ändå är representerade samt att författarna redovisar hur specifika faktorer påverkar 
biblioteksanvändningen. 
 
Resultatet visar att utbildningsnivån är en faktor som anses påverka människors inställ-
ningar och beteende. När det gäller biblioteksrelaterade frågor är det en vanlig uppfatt-
ning att ju högre utbildning personer har desto flitigare biblioteksanvändare blir de. In-
tervjupersonerna i studien besöker biblioteket minst en gång i månaden, vilket författar-
na betraktar som ofta. I studien ser författarna ingen skillnad mellan hur ofta personerna 
besöker stora eller små bibliotek. När det gäller användarnas tillfredställelse med biblio-
teket är majoriteten mycket nöjda. För de som ändå inte var så nöjda angavs två orsaker. 
Den ena orsaken var att de inte kunde hitta det som de eftersökte eller att böckerna de 
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ville låna var utlånade. Den andra orsaken var missnöje med förseningsavgifter (Thór-
steinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 14f). 
 
Användarna fick svara på frågan vilka av folkbibliotekets uppgifter som de anser vara 
viktiga respektive mindre viktiga. En stor del av besökarna ansåg att de flesta av biblio-
teksrollerna var lika viktiga. En rangordning kunde trots allt urskiljas, i topp hamnade 
den formella utbildningen som 62% tyckte var mycket viktig medan barnverksamheten 
kom på andra plats med 59% (ibid., s.17). När användarna skulle ange vilken användar-
grupp de anser att biblioteket främst bör rikta sig mot visade det sig att de inte var så 
benägna att prioritera en specifik användargrupp eftersom de menar att det inte går att 
prioritera någon användargrupp framför andra. De personer som trots allt svarade på 
denna fråga och kryssade i något alternativ prioriterade användargruppen barn högst. 
Även föräldrar fanns med som ett alternativ men de rangordnades näst sist av nio möjli-
ga alternativ (ibid., s. 19). 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas inledningsvis den metodansats vi använt för att besvara studi-
ens problem, syfte och frågeställningar. Vi tar även upp det konkreta genomförandet av 
metodtillämpningen, hur vi tolkat och analyserat intervjumaterialet och avslutningsvis 
för vi en metoddiskussion. 

4.1 Kvalitativ ansats 
I denna studie har vi valt att tillämpa en kvalitativ materialinsamlingsmetod eftersom 
studiens fokus ligger på småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om folkbib-
liotek samt vilka funktioner de upplever att biblioteket har. En kvalitativ metodansats är 
lämplig att använda eftersom det är en metod som fokuserar på respondenternas per-
spektiv och uppfattningar, och där det primära syftet är att försöka ge en djupgående 
kontextuell förståelse av deltagarnas beteenden, värderingar och åsikter. Den kvalitativa 
forskningen ämnar således ge grundlig information om en specifik social miljö eller ett 
begränsat antal personer och strävar således inte efter att generalisera det insamlade 
materialet till en specifik population, vilket är kännetecknande för den kvantitativa 
forskningen (Bryman 2002, s. 272f). 
 
Den intervjumetod vi valt att tillämpa i vår studie är kvalitativa semistrukturerade inter-
vjuer eftersom det lämpligaste sättet att ta del av personers åsikter och tankar är att just 
fråga dem (ibid., s. 319). Vi har valt en kvalitativ intervjumetod eftersom den grundar 
sig på respondenternas perceptioner (Wang 1999, s. 63) och möjliggör studiet av kon-
textbundna beteenden samt ger informationsrik data som ofta framhäver bakomliggande 
tankar och orsaker till ett beteende (ibid., s. 67). Eftersom vi använt en kvalitativ ansats 
för att ta del av respondenternas perceptioner av deras subjektiva verklighet, har vi inte 
haft något intresse av att utföra observationer av de bibliotek som förekommer i små-
barnsföräldrarnas utsagor. En intervjumetod kan i jämförelse med en enkätundersökning 
bedömas ge en förbättrad datakvalitet eftersom den är mer flexibel i sitt utförande, vil-
ket således kan ge utrymme för nya och förbättrade intervjufrågor som forskaren tidiga-
re inte tänkt på (Bryman 2002, s. 305; Wang 1999, s. 63). 
 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att de utförs med hjälp av en intervjugui-
de innehållande tämligen specifika teman eller frågeställningar som ska tas upp under 
intervjun. Målet är att samtliga teman ska beröras samtidigt som intervjuguiden tillåter 
en viss grad av flexibilitet. Denna flexibilitet möjliggör att varje intervju kan anpassas i 
enlighet med det som respondenten säger, samtidigt som den grundläggande strukturen 
bibehålls genom intervjuguidens tillämpning (Bryman 2002, s. 300f). Intervjuguiden 
bör således betraktas som ett hjälpmedel under intervjun så att inget glöms bort att tas 
upp. Eftersom intervjuguiden har en flexibel struktur som inte behöver följas till punkt 
och pricka möjliggörs ett mer naturligt och avslappnat samtal med respondenten. 
 
4.2 Genomförande 
I detta avsnitt redogör vi för det konkreta genomförandet av metodtillämpningen, vilken 
inrymmer studiens urvalsförfarande och hur vi utformat och genomfört intervjuerna. 

4.2.1 Urval 
Det enda gemensamma urvalskriteriet för respondenterna i vår studie var att de skulle 
vara föräldrar till barn som är fem år och yngre, och för att nå denna användargrupp tog 
vi kontakt med öppna förskolor. Vi valde att ta kontakt med småbarnsföräldrar via öpp-
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na förskolor eftersom det är en plats dit föräldrar går med sina barn som är upp till fem 
år samt att de är tillsammans med sina barn under hela vistelsen där. Vi ansåg att öppna 
förskolor även kunde vara en bra plats att genomföra intervjuerna på i förbindelse med 
föräldrarnas besök eftersom det är en bekant plats för respondenterna som de förmodli-
gen har besökt ett antal gånger förut, varpå öppna förskolan kan betraktas som en natur-
lig plats för intervju. I likhet med öppna förskolan är en vanlig förskola en plats som 
föräldrar till barn i åldern fem år och yngre använder sig av. Skillnaden är att det kan 
vara problematiskt att få tag i föräldrar som har barn på förskolor eftersom föräldrarna 
inte är närvarande under tiden barnen vistas där samt med tanke på att föräldrarna kan 
ha ont om tid att ställa upp för en intervju då de troligtvis är yrkesarbetande. Vi har så-
ledes valt att inte besöka folkbibliotek för att få tag på respondenter. Detta val grundar 
sig på att vår studie inte är avgränsad till en specifik del av biblioteket samt att små-
barnsföräldrar kan använda biblioteket både med och utan barnen. Med tanke på detta 
ansåg vi att det skulle vara mer problematisk och tidskrävande att få tag på respondenter 
som skulle uppfylla studiens urvalskriterier och dessutom spegla en biblioteksanvänd-
ning med och utan barnen i olika delar av biblioteket. Om vi hade försökt att få tag på 
respondenter på folkbibliotek skulle vi alltså varit tvungna att välja ut vilka folkbiblio-
tek vi skulle besöka. Vi skulle även vara tvungna att välja ut olika delar av biblioteket 
för att få tag på föräldrar som exempelvis både lånar barnböcker på barnavdelningen 
och föräldraböcker, vilka inte nödvändigtvis behöver vara placerade i anslutning till 
barnavdelningen. Slutligen skulle vi även vara tvungna att ta reda på om användaren i 
fråga är just småbarnförälder. Utifrån detta ansåg vi att öppna förskolan skulle vara en 
bättre plats att få ta på respondenter eftersom studiens tilltänkta användargrupp redan 
skulle vara samlad på öppna förskolan. Men öppna förskolan sågs även som ett bättre 
alternativ på grund av att vi ansåg att det var lättare att få tag på respondenter som an-
vänder olika folkbibliotek. Om vi exempelvis hade gått till stadsbiblioteket hade vi för-
modligen inte fått tag på respondenter som hellre går till ett specifikt filialbibliotek, för-
utsatt att vi inte just hade valt att besöka detta filialbibliotek. 
 
För att få ett så representativt urval av respondenter som möjligt har vi tillämpat ett 
icke-sannolikhetsurval3 för att välja ut de öppna förskolor som vi skulle ta kontakt med 
och besöka (Bryman 2002, s. 313). Ett sådant urvalsförfarande som grundar sig på ett 
bekvämlighets- eller tillfällighetsurval4 kan vara problematiskt eftersom det inrymmer 
mänskliga faktorer som kan bidra till en minskad representativitet av resultaten (ibid., s. 
101f; 119). Vi ansåg dock att tillvägagångssättet var legitimt för vår studie eftersom det 
kan vara svårt att få tag på den tilltänkta målgruppen på annat sätt. En annan anledning 
var att det på grund av studiens kvalitativa karaktär inte läggs lika stor vikt på represen-
tativitet i jämförelse med en kvantitativ metodansats eftersom målet för en kvalitativ 
studie är att göra en ingående analys av respondenternas verklighet (ibid., s. 304f; 313). 
Utifrån detta resonemang valde vi att kontakta fyra öppna förskolor som är belägna i 
olika stadsområden inom den mellanstora stad där studien är förlagd med målet att få en 
varierad representation av respondenter. Vi besökte dock endast tre öppna förskolor 
eftersom personalen på en av öppna förskolorna som kontaktades inte ansåg att det var 
passande att öppna förskolan vid denna tidpunkt skulle vara en lämplig plats där vi skul-
le kunna komma i kontakt med och intervjua respondenter. 

                                                 
3 Ett icke-sannolikhetsurval innebär ett urval som inte valts ut utifrån en slumpmässig urvalsmetod. Detta 
innebär konkret att vissa delar av populationen som ämnas studeras har större chans att väljas ut och ingå 
i urvalet än andra (Bryman 2002, s. 467). 
4 Bekvämlighets- eller tillfällighetsurval är en form av icke-sannolikhetsurval som utförs på grund av att 
den population som ämnas studeras är lättillgänglig (Bryman 2002, s. 464). 
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Vid besöken på öppna förskolorna delade vi ut introduktionsbrev med ett tillhörande 
svarsformulär (Bilaga 1) som de föräldrar som ville delta i studien fick fylla i eftersom 
vår strävan var att respondenterna skulle skilja sig åt med avseende på faktorer såsom 
exempelvis ålder, kön, utbildningsnivå och yrke. Utifrån de angivna faktorerna på svars-
formuläret hade vi tänkt göra ett urval som skulle basera sig på Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussens modell över det sociala rummet och livsstilarna. Syftet med detta 
urval var att vi ville få en så jämn fördelning som möjligt gällande de angivna faktorer-
na för att kunna få en spridning av föräldrarnas placering i modellen över det sociala 
rummet och livsstilarna. Besöken på de tre öppna förskolorna skedde i början av februa-
ri och de förlöpte på olika vis. Vid besöken på de två första öppna förskolorna var ett 
flertal föräldrar närvarande och då kunde vi ta personlig kontakt med de föräldrar som 
var närvarande. Vid dessa besök var det sammanlagt sex föräldrar som fyllde i svars-
formulär och som således ville delta i studien. Vid besöket på den tredje öppna försko-
lan fanns endast en förälder närvarande och denna ville ställa upp för intervju. För att nå 
fler respondenter lämnade vi kvar några introduktionsbrev och föreståndaren erbjöd sig 
att prata med de föräldrar som skulle komma dit under de följande dagarna och ge dem 
som var intresserade introduktionsbrevet och det tillhörande svarsformuläret. Via denna 
öppna förskola var det sammanlagt fem respondenter som var villiga att ställa upp för 
intervju. Totalt var det således elva småbarnsföräldrar som ville delta i studien och på 
grund av att endast elva respondenter ville ställa upp för intervju kunde vi inte genom-
föra det tänkta urvalet utifrån Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell. Detta 
innebar att vi kontaktade samtliga respondenter för att bestämma tid för intervju och 
försäkra oss om att de fortfarande ville delta. 
 
Efter den första telefonkontakten med de respondenter som angett att de ville ställa upp 
för intervju var det endast en av respondenterna som ändrade sig och som således av-
stod från att delta i studien. Efterhand som intervjuerna fortlöpte uppstod dock problem 
då vissa av respondenterna inte dök upp vid den utsatta tiden för intervjun. När detta 
skedde ringde vi omgående upp respondenten för att bestämma en ny tid. Vid dessa 
ombokningar var det ytterligare en av respondenterna som inte längre ville ställa upp för 
intervju. Trots ombokningar dök fortfarande inte två av respondenterna upp och fastän 
vi gjorde upprepade försök att få kontakt med dem igen var de inte möjliga att nå. Efter-
som kontakttagandet och intervjuerna vid denna tid sträckt sig över en månads tid tog vi 
beslutet att inte mer tid eller energi skulle läggas ner på att försöka få tag på fler respon-
denter. Vi ansåg att de sju intervjuer som genomförts fram till denna tidpunkt var till-
räckliga, detta med tanke på att vi upplevde att de utsagor som framkommit i de genom-
förda intervjuerna gav tillräckligt med material för att en tolkning och analys skulle 
kunna utföras. 
 
Urvalskriteriet som vi hade för respondenterna som skulle ingå i vår studie var att de 
skulle vara föräldrar till barn som är fem år och yngre, men i studiens urval kom även 
två föräldrar som hade barn som var både äldre och yngre än fem år att ingå. Vi har tagit 
med dessa två respondenters utsagor om deras äldre barn eftersom de exempelvis har 
kunnat ge oss kunskap om hur föräldrarna använde biblioteket annorlunda när de äldre 
barnen var små, i jämförelse med deras yngsta barn som är upp till fem år. 

4.2.2 Intervjuer 
Intervjuguiden (Bilaga 2) som ligger till grund för intervjuerna har primärt utformats 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilka presenterades i kapitel 2, men vi har även 
tagit hänsyn till de resultat som redovisades i kapitel 3. Dispositionen för intervjuguiden 
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är ordnad i fyra teman: bakgrundsfakta, biblioteksbesök, bibliotekets funktion samt upp-
fattning. Genom denna ordning ämnade vi inledningsvis beröra respondenternas utbild-
ningsnivå och yrke för att på så vis få en bild av deras kulturella och ekonomiska kapi-
tal. Till skillnad från Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen inrymmer vår intervjugui-
de inte några direkta frågor som berör respondenternas inkomster eftersom vi ansåg att 
det kunde vara en känslig fråga att ställa under intervjuerna. Vi hade istället tänkt oss att 
vi skulle kunna få en bild av respondenternas ekonomiska kapital genom att ta del av 
Statistiska Centralbyråns lönestatistik för de yrken föräldrarna uppgivit att de har. Vi 
fann det dock problematiskt att använda oss av lönestatistik för att få en bild av respon-
denternas ekonomiska kapital, vilket vi tar upp mer ingående i avsnitt 6.1. Temat som 
berör biblioteksbesöken fokuserar på respondenternas användning av biblioteket både 
med och utan barnen samt hur användningen har förändrats sedan de blivit föräldrar. 
När det gäller bibliotekets funktion fokuserar frågeställningarna på vilka verksamheter 
respondenterna upplever att biblioteket har och ska erbjuda samt vilka målgrupper bib-
lioteket bör rikta sig mot. Det sista temat berör respondenternas uppfattning om biblio-
teket och dess verksamhet samt vilka positiva och negativa aspekter de anser att biblio-
teket har. 
 
Innan intervjuerna med föräldrarna genomförde vi en pilotintervju med en småbarnsför-
älder som är en bekant till en av oss. Den som inte är bekant med respondenten utförde 
pilotintervjun, i syftet att pröva intervjuguidens upplägg, frågeställningar och formule-
ringar (Kvale 1997, s. 137). Pilotintervjun fortlöpte väl och den har inte påverkat ut-
formningen av guidens utformning. 
 
Intervjuerna har utförts med oss båda närvarande, där den ene var den primära intervjua-
ren medan den andra ansvarade för att inget blev utelämnat. Vi ansvarade tillsammans 
för att lämpliga följdfrågor ställdes i relation till respondentens utsagor. Anledningarna 
till att vi valde att utföra intervjuerna tillsammans var en strävan efter att inget skulle 
utelämnas, att vi efter varje intervju skulle kunna diskutera våra tolkningar av och upp-
fattningar om intervjun för att på så vis få en enhetlig bild samt för att öka vår trygghet 
som intervjuare då båda var närvarande som stöd. Ett sådant intervjuförfarande är mer 
tidskrävande än att utföra intervjuerna en och en samt att det kan vara problematiskt då 
respondenten kan uppleva att den är i minoritet och känna sig i underläge. Vi ansåg 
dock att detta tillvägagångssätt var ett legitimt förfarande för vår studie eftersom inga 
känsliga teman eller frågeställningar berördes i intervjuerna, vilket kan stävja intervju-
personens upplevelse av att vara i underläge. Tillvägagångssättet kan även vara legitimt 
på grund av att två intervjuare på ett bättre sätt kan få ut mer information av responden-
ten, i jämförelse med om endast en person utför intervjun (Repstad 1999, s. 84f; Trost 
2005, s. 46). Att respondenten upplever sin roll som underlägsen i intervjusituationen 
kan även förstärkas av att forskaren vid en intervju kan upplevas ha högre status än re-
spondenten vad gäller ålder och utbildningsnivå. Detta kan leda till att intervjupersonen 
kan uppleva forskarna som kontrollerande myndighetsutövare och att respondenten så-
ledes kan uppfatta intervjusituationen som obehaglig. Om forskaren istället har en lägre 
status än respondenten kan detta göra att forskaren inte tas på allvar. Forskarrollens ef-
fekter och påverkan på intervjusituationen och respondenten är dock inte statisk utan 
den är beroende av varje specifik situation och det samspel som finns mellan statusen 
hos forskare respektive intervjuperson (Repstad 1999, s. 56f). Vad gäller forskarrollen 
och dess påverkan på respondenterna under intervjuerna i vår studie anser vi att dess 
effekt har varit marginell eftersom vår status som forskare inte verkar ha påverkat någon 
intervjusituation eller respondent. Detta eftersom vi upplevt att samtliga föräldrar har 



24 

känt förtroende för oss och vår studie samt på grund av att intervjuerna har präglats av 
ett öppet och trevligt bemötande. 
 
Vi har spelat in intervjuerna på band, vilket är vanligt förekommande vid tillämpning av 
kvalitativa intervjuer eftersom det är av vikt att kunna ta del av respondentens egna 
formuleringar och uttryck vid genomförandet av den ingående analysen som utförs 
inom kvalitativa undersökningar. Bandinspelningen har gjort, till skillnad från om vi 
endast skulle ha fört anteckningar, att vi har kunnat lägga huvudfokus på respondentens 
utsagor under intervjuerna, vilket i sin tur har möjliggjort att relevanta uppföljningsfrå-
gor har kunnat ställas samtidigt som inga formuleringar uteblivit. (Bryman 2002, s. 
306). När vi kontaktade respondenterna för att bestämma intervjutid frågade vi om de 
skulle samtycka till att intervjuerna skulle spelas in på band. Vanligtvis samtycker re-
spondenterna till att intervjun spelas in på band och bandinspelningen upplevs oftast 
inte som problematisk eller störande för intervjupersonerna (Repstad 1999, s. 70), vilket 
även gällde för respondenterna i vår studie eftersom alla samtyckte till bandinspelning-
en. 
 
Fyra av intervjuerna genomfördes på de öppna förskolor som vi besökte. De tre reste-
rande intervjuerna utfördes på två olika bibliotek i närheten av de öppna förskolor där 
kontakten med några av föräldrarna tagits, detta eftersom intervjuerna inte kunde 
genomföras på en av de öppna förskolorna på grund av utrymmesskäl samt på grund av 
bekvämlighet för den ena respondenten. Intervjuerna på öppna förskolorna var ganska 
avskilda men ljudnivån var stundtals hög på grund av att öppna förskolorna hade en 
öppen planlösning samt att det fanns ganska många barn i lokalerna som lekte och sto-
jade vid tiden för intervjuerna. Intervjuerna som gjordes på biblioteken skiljde sig åt 
genom att det fanns andra biblioteksbesökare i lokalen samt en högre ljudnivå vid tiden 
för två av intervjuerna medan den andra intervjun var mer avskild och ostörd. 
 
Vi har transkriberat intervjuerna i sin helhet så fort som möjligt efter varje avslutad in-
tervju och transkriberingen har hållits på en tämligen formell nivå genom att utsagorna 
har skrivits om till hela och korrekta meningar. För att läsningen av intervjuerna skulle 
bli så smidig som möjlig har vi tagit bort upprepningar, pauser, hummanden, betoningar 
i intonationen samt emotionella uttryck såsom suckar och skratt (Kvale 1997, s. 156). 
Namn och platser har vi inte heller skrivit ut då dessa uppgifter är konfidentiella, med 
syftet att bibehålla anonymiseringen av respondenternas identitet och platsernas lokali-
tet (Ryen 2004, s. 157). På grund av detta har respondenternas namn och andra platser 
som kan röja identiteten fingerats. Efter att samtliga intervjuer transkriberats läste vi 
igenom alla intervjuutskrifter i syfte att uppmärksamma om det fanns några oklarheter 
samt om det fanns några uppföljningsfrågor vi ville ställa till respondenterna. Vi skick-
ade sedan intervjuerna och uppföljningsfrågorna till respondenterna via mail eller brev 
beroende på vad föräldrarna själva föredrog. Att följdfrågor skickas med möjliggörs 
genom metodens kvalitativa karaktär då denna metodansats tillåter att en respondent 
kan intervjuas flera gånger (Bryman 2002, s. 300). 

4.3 Verktyg för tolkning och analys 
För att kunna tolka och analysera respondenternas utsagor har vi tillämpat en hermeneu-
tisk hållning. Tolkningen inom hermeneutiken bör lämpligen ses som en spriralliknande 
process där läsningen av texten inleds med en förförståelse av texten som helhet. Efter-
hand som läsningen fortskrider ifrågasätts och förändras den inledande förståelsen ge-
nom en pendling och ett samspel mellan förståelsen av texten som helhet respektive 
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förståelsen av dess olika delar. Denna upprepade växelverkan mellan helheten och de-
larna av texten utförs för att på ett bättre sätt kunna granska intervjutexterna kritiskt, i 
syfte att kunna få en grundläggande förståelse samt för att kunna utföra en detaljerad 
analys av texten (Vikström 2005, s. 26f). 
 
Den hermeneutiska texttolkningen har konkret tillämpats i vår studie genom att vi in-
ledningsvis läst igenom intervjutexterna för att få en allmän förståelse av helheten, för 
att sedan på ett mer djupgående sätt förhålla oss till de relevanta delarna av texten i syfte 
att utveckla deras mening. Efter detta har texten återigen betraktats som en helhet med 
utgångspunkt i de olika delarnas fördjupade mening (Kvale 1997, s. 51). Denna uppre-
pade växling mellan helhet och delar har gjorts för att teman skulle kunna framträda. 
  
Tolkningen och analysen av intervjumaterialet har vi delat upp i två delar. Den första 
delen inrymmer en resultatredovisning av intervjumaterialet och redovisas i kapitel 5. 
Den andra delen, som redovisas i kapitel 6, består av en analys och diskussion av resul-
tatredovisningen utifrån studiens teoretiska ramverk. För att tolka och analysera studi-
ens resultat har vi valt ut teman från intervjumaterialet eftersom vår studie grundar sig 
på en kvalitativ materialinsamlingsmetod (Widerberg 2002, s. 144f). De teman som 
valts ut är: biblioteksanvändning, bok- och biblioteksvana, uppfattning om folkbibliotek 
samt faktorer som påverkar/inte påverkar föräldrarnas användning av och uppfattning 
om bibliotek. Dessa teman följer struktureringen av intervjuguiden men i resultatredo-
visningen finns fler och mer detaljerade teman i syfte att på ett bättre sätt synliggöra de 
olika variationerna i respondenternas utsagor. Analysdelen som grundar sig på de två 
valda teorierna, vilka redovisats i kapitel 2, inrymmer tre teman: respondenterna i det 
sociala rummet och livsstilarna, bibliotekets funktioner för respondenterna samt faktorer 
som påverkar/inte påverkar föräldrarnas syn på bibliotekets funktioner. 

4.4 Metoddiskussion 
Utav de föräldrar som uppgett att de ville ställa upp för en intervju var det fyra som ång-
rade sig och avstod från att delta i studien. Tre av dessa hade endast haft personlig kon-
takt med föreståndaren på en av öppna förskolorna som besöktes. Avsaknaden av den 
personliga kontakten med oss kan vara anledningen till att de senare avstått från att delta 
i studien. Istället för att lämna kvar introduktionsbrev skulle en bättre lösning ha varit 
att vi återkommit till öppna förskolan för att kunna få personlig kontakt med föräldrar-
na, vilket skulle kunna ha stävjat bortfallet av respondenterna. Med den fjärde föräldern 
som avstod från att delta i studien hade en personlig kontakt tagits och således kan detta 
bortfall inte bero på avsaknaden av personlig kontakt. Föräldern uppgav ingen anled-
ning till att denne valde att avstå från att bli intervjuad. 
 
Att vi i studien inte har kunnat göra ett urval av de respondenter som ville delta i studien 
utifrån Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell har påverkat att vi inte har haft 
möjlighet att tillämpa författarnas modell på det sätt vi ursprungligen hade för avsikt att 
göra. Vilka konsekvenser detta har fått för studiens resultat tar vi upp i avsnitt 6.1 re-
spektive 6.2. 
 
Något som har påverkat urvalet av respondenter är att vi inte fick tillgång till en av de 
öppna förskolor vi ville besöka. Om vi hade haft tillgång till denna öppna förskola hade 
det eventuellt kunnat medföra att vi fått ett bredare urval av respondenter. Detta beror 
på att den specifika öppna förskolan ligger inom ett område med både hög- och lågin-
komsttagare och även har en hög andel invånare med utländsk härkomst. 
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Det hade förmodligen varit lättare att få en spridning på respondenterna om vi hade an-
vänt oss av enkäter för att samla in vårt intervjumaterial istället för intervjuer. Vi hade 
på så vis kunnat ta del av ett större antal småbarnsföräldrar och deras åsikter. Men efter-
som enkäter inte möjliggör lika djuplodade svar som intervjuer är det svårare att få en 
förståelse av respondenternas åsikter, varför vi ansåg att intervjuer var det bästa alterna-
tivet. En annan möjlighet hade varit att skicka ut enkäter till ett ganska stort antal små-
barnsföräldrar och sedan välja ut ett mindre antal föräldrar att intervjua. Ett sådant till-
vägagångssätt hade gett oss både bredd och djup men vi ansåg att det skulle vara alltför 
tidskrävande. 
 
På grund av att vi genomfört intervjuerna på olika platser med varierande grad av ljud-
nivå har intervjuerna till viss del präglats av störningsmoment såsom barnskrik. Vi anser 
dock inte att den tidvis höga ljudnivån har påverkat respondenterna eftersom de pratat 
obehindrat, kanske främst på grund av att de har varit bekanta och bekväma med valet 
av intervjuplats. Störningarna har istället till viss del påverkat transkriberingen av inter-
vjuerna då det stundtals har varit svårt att höra vad som sägs på bandet, men eftersom 
transkriberingen utfördes kort efter att intervjuerna genomförts kunde vi själva komma 
ihåg innebörden av vad som sagts under intervjuerna. 
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5 Resultatredovisning 
Resultatredovisningen har vi strukturerat utifrån olika teman som framträtt i intervjuma-
terialet. Dessa teman är: biblioteksanvändning, bok- och biblioteksvana, uppfattning om 
folkbibliotek samt faktorer som påverkar/inte påverkar föräldrarnas användning av och 
uppfattning om bibliotek. För att betona och exemplifiera resonemanget som förs i detta 
kapitel redovisar vi citat från de olika respondenternas utsagor. Inledningsvis redovisar 
vi en kort presentation av de småbarnsföräldrar vi intervjuat för att ge en bild av var och 
en av dem. I detta kapitel jämför vi föräldrarna som ingått i vår studie med föräldrar 
som ingått i andra studier för att se vilka likheter och skillnader som finns. Detta gör vi 
genom att ställa vår redovisning i relation till den tidigare forskning och litteratur som 
vi tagit upp i kapitel 3. 

5.1 Presentation av respondenterna 
Ajda är 34 år och har ett barn, en flicka på tre år och fyra månader, och kommer ur-
sprungligen från Irak där hon under fem års tid utbildade sig till arkitekt. För närvarande 
jobbar Ajda som biblioteksvärd på ett filialbibliotek och detta arbete har hon haft i un-
gefär ett halvår. På fritiden umgås hon gärna med sin dotter och de går på promenader 
och pysslar tillsammans. 
 
Bodil är 32 år och har två barn, en flicka på fyra år och en pojke på sex månader, och 
hon arbetar som lärare för årskurs 4-6. Utbildningen tog tre och ett halvt år och hon har 
arbetat som lärare i tio år. På fritiden tar familjen mycket tid och hon hittar gärna på 
saker tillsammans med barnen såsom att åka till badhuset eller gå till öppna förskolan.  
 
Cecilia är 30 år och har två barn, en pojke på tre och ett halvt år samt en flicka på elva 
månader. Hon har utbildat sig i tre år till biomedicinsk analytiker och arbetar sedan 
2004 på ett allmänsjukhus på avdelningen för patologi. På fritiden försöker Cecilia träf-
fa sina vänner när hon har tid, hon går på yoga och spelar tvärflöjt. Hon går även till 
öppna förskolan och biblioteket tillsammans med barnen. 
 
Doris är 40 år och har två döttrar på sju respektive fyra år. Hon har studerat till horto-
nom på lantbruksuniversitetet under fem års tid. För närvarande är Doris arbetslös men 
har tidigare bland annat arbetat som lärare på ett naturbruksgymnasium och handläggare 
på jordbruksverket. Utöver sitt stora intresse för växter brukar Doris dansa gammeldans 
och bugg på fritiden. Ibland tar hon med barnen på museum eller något liknande. 
 
Erik är 41 år och har tre barn, två döttrar på ett och ett halvt samt 15 år samt en son på 
13 år. Han har studerat till lärare i tre och ett halvt år och har för närvarande arbetat fem 
år som 1-7 lärare. På fritiden är Erik fysiskt aktiv och spelar exempelvis gärna golf samt 
jagar och dyker ibland. Mycket av fritiden upptas av familjen och tillsammans med bar-
nen spelar han gärna golf och tittar på barnens fotbollsspel. 
 
Frida är 30 år och har två barn, en flicka på fyra år och en pojke på två år. Hon har en 
fyraårig utbildning och arbetar som ögonsjuksköterska. På fritiden umgås Frida med sin 
familj och sina vänner men hon försöker även jogga och träna. Med dottern brukar hon 
gå på gympa och någon gång har hon även varit på barnsång. Annars brukar Frida 
ibland gå till badhuset med barnen. 
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Gani är 36 år och har två söner, en på två år och en på åtta månader, och han kommer 
ursprungligen från Afghanistan. Han har under sex års tid utbildat sig till apotekare in-
nan han kom till Sverige och han är snart även legitimerad apotekare här. Han har arbe-
tat inom yrket på olika orter i Sverige. På fritiden brukar Gani läsa och lyssna på musik 
samt ta promenader. Ibland tar han med barnen då han besöker vänner som bor på andra 
orter. 

5.2 Biblioteksanvändning 
Avsnittet om biblioteksanvändning är uppdelat i mindre avsnitt där vi i det första, Vill-
kor för biblioteksanvändning, tar upp vilka bibliotek småbarnsföräldrarna i vår studie 
använder och varför, om föräldrarna tar med barnen till biblioteket eller inte, hur ofta 
biblioteksbesöken sker samt hur länge besöken varar. I avsnittet Kulturella aktiviteter 
går vi igenom de aktiviteter respondenterna och deras barn tar del av samt de aktiviteter 
föräldrarna vill att biblioteket ska tillhandahålla. Vi redovisar i avsnittet Inhämtning av 
information och kunskap om respondenterna använder Internet, bibliotekskatalogen och 
bibliotekets referensservice. I det sista avsnittet Förändrad biblioteksanvändning, tar vi 
upp hur biblioteksanvändningen har förändrats sedan respondenterna blivit föräldrar. 

5.2.1 Villkor för biblioteksbesök 
I respondenternas utsagor förekommer tre typer av bibliotek: ett stadsbibliotek som lig-
ger i centrum, två filialbibliotek samt en öppen förskola med ett integrerat bibliotek. 
Alla föräldrar i vår studie går till stadsbiblioteket medan Ajda, Doris och Frida även 
besöker filialbibliotek. Bodil och Erik brukar gå till en öppen förskola som har ett integ-
rerat bibliotek. 
 

[…] om man går hit till öppna förskolan då får man ju liksom biblioteket gratis här. 
[…] jag tror inte vi har varit här en enda gång utan att man har hamnat bland böck-
erna också liksom […], de blir ju en del av leken här. (Bodil) 

 
Cecilia och Gani går endast till stadsbiblioteket, Frida går främst till filialbiblioteket 
medan de övriga främst går till stadsbiblioteket och besöker andra bibliotek som ett 
komplement till detta. Anledningarna till att föräldrarna går till stadsbiblioteket är dess 
breda utbud, långa öppettider i jämförelse med filialbibliotek samt att det ligger i cent-
rum och att det således upplevs som lättillgängligt att besöka när de utför ärenden i 
centrum eller är i närheten. Filialbiblioteken besöks eftersom de ligger närmast respon-
denternas hem medan öppna förskolan med det integrerade biblioteket besöks naturligt i 
samband med besöken på öppna förskolan. 
 
På frågan om föräldrarna brukar ta med sina barn till biblioteket uppger Ajda, Cecilia 
och Frida att de brukar ta med sina barn när de besöker biblioteket men Cecilia påpekar 
att hon går till biblioteket ensam när hon vill ha något specifikt till sig själv. Bodil och 
Erik brukar ta med sina yngsta barn till öppna förskolan med det integrerade biblioteket. 
Bodils äldsta barn brukar följa med till stadsbiblioteket medan Erik oftast besöker 
stadsbiblioteket själv, även om hans äldsta barn följer med dit ibland. Doris går främst 
ensam till biblioteket men ibland tar hon med barnen medan Gani är den ende av föräld-
rarna som alltid går till biblioteket utan sina barn. 
 
Hur ofta respondenterna besöker bibliotek varierar något men eftersom samtliga av för-
äldrarna går ofta till biblioteket anser vi att de är frekventa biblioteksanvändare. Detta 
på grund av att alla föräldrar utom Cecilia går till biblioteket mellan några gånger i må-
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naden till några gånger i veckan. Cecilia besöker i jämförelse biblioteket mindre än en 
gång i månaden. Hon förklarar att hon gick till stadsbiblioteket cirka en gång i månaden 
när hon endast hade ett barn men att hon går till biblioteket mer sällan när hon fått sitt 
andra barn eftersom det upplevs som mer besvärligt samt att hon har mindre lust. Ceci-
lia uppger även att hon inte går till biblioteket i onödan utan kollar i bibliotekskatalogen 
hemifrån först för att se om det hon eftersöker finns tillgängligt på biblioteket. Hon tror 
dock att det kommer bli lättare att använda biblioteket när barnen blir äldre eftersom 
barnen då kan vara själva på barnavdelningen utan passning. Frida tror likt Cecilia att 
biblioteksanvändningen kan komma att förändras när barnen blir äldre. Detta genom att 
biblioteksbesöken kan bli längre och att biblioteket mer kan användas som en plats att 
vara på eftersom barnen då blivit lugnare och inte springer runt och river ner böcker 
från hyllorna. Att respondenterna i vår studie är frekventa biblioteksbesökare under-
stryks ytterligare vid jämförelsen med andra studier. Zetterström (2006) uppger att ma-
joriteten av föräldrarna i hennes studie har besökt biblioteket tillsammans med barnen 
det senaste året och att de vanligtvis går dit tre till fyra gånger om året medan andra av 
respondenterna besöker biblioteket ett par gånger i månaden. Även i jämförelse med 
Höglund och Wahlströms (2005) studie, där det framkommer att över 60% av respon-
denterna har besökt biblioteket minst en gång det senaste året, visar att föräldrarna i vår 
studie besöker biblioteket i större utsträckning. 
 
Det är olika hur mycket tid föräldrarna tillbringar på biblioteket vid varje besök och den 
tid respondenterna uppskattar att de brukar tillbringa på biblioteket anser vi vara förhål-
landevis lång. Detta på grund av att den kortaste vistelsen som uppges är Fridas biblio-
teksbesök eftersom hon brukar vara på biblioteket mellan 15 till 30 minuter medan Bo-
dil, Erik och Gani är på biblioteket uppemot 45 minuter. Däremot kan Ajda, Cecilia och 
Doris tillbringa mellan 45 minuter och två timmar på biblioteket. 

5.2.2 Kulturella aktiviteter 
När det gäller lån av barnböcker är föräldrarnas användning likartad eftersom samtliga 
föräldrar i studien lånar barnböcker. Alla utom Ajda och Erik uppger att de lånar både 
skönlitterära eller roliga böcker samt pedagogiska eller faktaliknande barnböcker. Bodil 
försöker balansera pedagogiska barnböcker med underhållande barnböcker. 
 

Just när de är i den åldern som hon är nu då så är det ju väldigt mycket frågor om hur 
allting fungerar och så där och jag menar där är ju biblioteket väldigt bra. Man kan 
låna mycket böcker om vad som helst som bara är roligt men man kan även hitta 
böcker som passar in på just det som snurrar runt i huvudet just nu då. Som när lille-
bror kom, jag menar, allt det här vad han kom ifrån och så där, det finns ju jättebra 
böcker att låna och så kan man prata utifrån det. (Bodil) 

 
Ajda uppger endast att hon lånar barnböcker medan Erik endast nämner att han lånar 
skönlitterära böcker. Utöver barnböcker lånar Bodil, Doris, Erik och Frida även barn-
filmer. Bodil, Doris och Frida lånar datorspel till barnen medan Cecilia och Doris lånar 
cd-skivor. Förutom att leta efter böcker brukar alla barn utom Doris och Ganis antingen 
pussla, bläddra i böcker eller leka på biblioteket. Doris har inte uppgett att hennes barn 
pusslar, bläddrar i böcker eller leker på biblioteket medan anledningen till att Ganis barn 
inte gör detta är att Gani ännu inte tagit med dem till biblioteket. Gani uppger dock att 
han vill att barnen ska kunna leka på biblioteket när de blivit äldre och då han börjat ta 
med barnen till biblioteket. 
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Sagostunder framträder i intervjuerna som den aktivitet som samtliga föräldrar är väl 
förtrogna med och vill ska finnas på biblioteket eftersom alla respondenter har en posi-
tiv inställning till sagostunder. Ajda, Doris och Frida är de som hitintills har gått på sa-
gostunder tillsammans med sina barn men eftersom de övriga föräldrarna uppger att de 
vill gå på sagostunder framhävs den positiva attityden gentemot denna aktivitet. Utöver 
sagostunder vill Cecilia att biblioteket ska erbjuda sångstunder och teaterpjäser medan 
Doris vill ha aktiviteter som är anpassade till syskon såsom sagostunder och babyrytmik 
för både äldre och yngre syskon. 
 

Jag vet inte om jag skulle ta med mig barnen oftare till biblioteket om det var mer 
aktiviteter för de allra minsta. Hade jag bara ett barn skulle jag nog bosatt mig på 
biblioteket om det hade funnits mer aktiviteter där, men eftersom jag har två att hålla 
reda på samtidigt, måste det vara någorlunda roligt för bägge om jag samtidigt ska 
lyssna och inte fundera på om de är på rymmen. (Doris) 

 
Erik vill likt Cecilia att biblioteket ska tillhandahålla teaterpjäser men han vill även att 
det ska erbjudas högläsningsstunder samt samtal om hur böcker är uppbyggda. Ajda, 
Bodil, Frida och Gani uppger inte att biblioteket bör erbjuda andra aktiviteter för barnen 
förutom sagostunder. Likt föräldrarna i vår studie är även sagostunder och teater popu-
lära barnaktiviteter bland föräldrarna i Zetterströms (2006) studie. Till skillnad från vår 
studie är även rim- och ramslekar en populär aktivitet bland respondenterna i Zetter-
ströms studie medan föräldrarna i vår studie varken varit på eller vill att biblioteket ska 
erbjuda denna typ av barnaktivitet. Föräldrarna i vår studie ger istället förslag på andra 
aktiviteter såsom sångstunder, babyrytmik och samtal om hur böcker är uppbyggda. 

5.2.3 Inhämtning av information och kunskap 
Alla föräldrar utom Cecilia har använt eller använder fortfarande biblioteket som en 
källa till att inhämta information och kunskap i relation till sin föräldraroll och det är 
främst föräldraböcker som har nyttjats i detta avseende. Ajda, Bodil och Cecilia har inte 
alls lånat föräldraböcker på biblioteket eftersom de istället har använt sig av andra in-
formationskällor för att tillfredsställa sina behov. Bodil uppger att hon har fått tillräck-
ligt med information från BVC (Barnavårdscentralen) medan Cecilia har fått föräldra-
böcker av sin mamma under sin första graviditet. Istället för att låna föräldraböcker an-
vänder Ajda Internet på biblioteket för att söka efter information om föräldrar och barn, 
vilket även Doris gör. Doris, Erik, Frida och Gani har lånat föräldraböcker på bibliote-
ket och Erik är den enda av dessa som fortfarande i viss utsträckning gör det eftersom 
han upplever att föräldrarollen står i stark relation till lärarrollen och att han således 
fortfarande har ett behov av sådana böcker. Doris och Frida lånade mycket föräldra-
böcker när barnen var små och speciellt när de hade fått sitt första barn medan Gani 
lånade böcker om föräldrars skyldigheter gentemot barn. Bodil och Frida är de enda av 
föräldrarna som läser tidskrifter för föräldrar såsom Vi föräldrar på biblioteket. I Hen-
riksson och Klahrs (2004) studie tas det upp att det främst är förstagångsföräldrar som 
läser tidskrifter för föräldrar. Vi har inte kunnat se att detta överensstämmer med re-
spondenterna i vår studie eftersom Bodil och Frida läser tidskrifter även om de båda har 
två barn var samt på grund av att vi inte vet om de läste mer när de hade fått sitt första 
barn i jämförelse med när de har två barn. Vi kan dock se att de fortfarande läser tid-
skrifter trots att de har två barn och att de således fortfarande har ett behov av att läsa 
tidskrifter för föräldrar. I jämförelse med Henriksson och Klahrs studie, där tidskrifter 
för föräldrar främst läses av förstagångsföräldrar, är det i vår studie föräldraböcker som 
förstagångsföräldrar läser. 
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Vad gäller aktiviteter för föräldrar på biblioteket uppger alla utom Ajda och Doris att de 
inte saknar några aktiviteter som specifikt riktar sig mot föräldrar. Doris vill att biblio-
teket ska erbjuda föredrag om barns språkutveckling medan Ajda tycker att det ska fin-
nas kurser eller seminarier om föräldrar, barn och familj som kan stödja föräldrar och ge 
dem kunskap om hur barn ska behandlas i Sverige. Ajda menar att biblioteket skulle 
vara en naturlig plats att hålla sådana aktiviteter på istället för BVC eftersom hon anser 
att det blir roligare och känns mer frivilligt om stödet hålls på biblioteket. Hon tycker att 
dessa stödaktiviteter skulle kunna hållas både före och efter att barnet är fött för att kun-
na ge föräldrar bra och nya råd. ”Om man har barn, nu har jag en flicka på tre år, men 
jag tänker att man blir eller barnen förändras varje period så man kan inte allt om dem 
så det är bra om man lyssnar lite.” Ajda tycker även att dessa aktiviteter ska fortsätta i 
takt med att barnen blir äldre. 
 

Det är olika åldrar också eller om familjen har tonåringar. Det finns många saker 
som till exempel vi invandrare inte kan mycket om. Vad ska vi göra med barnen här 
i Sverige? Man kan inte prata med dem. Det finns ett speciellt sätt att man behandlar 
dem, som vi inte kan eller som vi inte vet något om. Så kanske sådana kurser eller 
information kanske hjälper. (Ajda) 

 
Ajda och Doris är de enda av föräldrarna i vår studie som använder Internet på bibliote-
ket medan de övriga föräldrarna inte gör det eftersom de har tillgång till Internet hem-
ma. Att alla föräldrar i vår studie utom Ajda och Doris har tillgång till Internet hemma 
stämmer väl överens med statistik som visar att 83% av Sveriges befolkning år 2006 
hade tillgång till Internet i hemmet (Statistiska Centralbyrån 2007a). Även om flertalet 
av föräldrarna i vår studie och en stor del av Sveriges befolkning har tillgång till Inter-
net hemma, och på så vis inte har ett direkt behov av att nyttja Internet på bibliotek, tror 
vi att det trots allt är viktigt att bibliotek erbjuder tillgång till datorer med Internetupp-
koppling. Detta främst med tanke på att biblioteket ska kunna ge de personer som inte 
har tillräckligt god ekonomi för att ha Internet hemma möjlighet att nyttja detta på bib-
lioteket, vilket är något som går i linje med bibliotekslagen som beskriver att folkbiblio-
teket ska vara en tillgång för samtliga medborgare. 
 
Bibliotekskatalogen används av alla utom Ajda och Bodil och av dem som nyttjar kata-
logen uppger alla utom Gani att den är enkel att använda. Cecilia uppger även att hon 
använder bibliotekskatalogen hemifrån för att se om det hon eftersöker finns tillgängligt 
på biblioteket. Vi ser detta som ett exempel på att Cecilia har nytta av att kunna använda 
bibliotekskatalogen hemifrån och att detta i sin tur underlättar hennes biblioteksanvänd-
ning på så vis att hon inte i onödan behöver besöka biblioteket. Samtliga av föräldrarna 
utom Ajda använder bibliotekets referensservice och Ajda tar inte hjälp från biblioteka-
rier eftersom hon är van. De föräldrar som använder referensservicen är nöjda med den 
hjälp de får eller har fått förutom Frida som är missnöjd med referensservicen på stads-
biblioteket till skillnad från filialbibliotekets service. Frida uppger att anledningen till 
missnöjet är att bibliotekarierna på stadsbiblioteket upplevs vara mindre benägna att 
hjälpa till samt att det är fler besökare på stadsbiblioteket än på filialbiblioteket. Gani 
har till skillnad från Frida en annan uppfattning om stadsbibliotekets referensservice 
eftersom han uppger sig vara väldigt nöjd med den samt på grund av att han beskriver 
bibliotekarierna på stadsbiblioteket som snälla och tillgängliga. 

5.2.4 Förändrad biblioteksanvändning 
För samtliga av respondenterna har användningen förändrats sedan de blivit föräldrar 
genom att de använder biblioteket på ett annorlunda sätt än tidigare. Den gemensamma 
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förändringen hos föräldrarna är att de numera använder barnavdelningen för att låna 
barnböcker. Erik menar att ”man går ju på barnavdelningen och lånar och tittar också, 
det gör man ju inte om man inte har barn på samma sätt”. För en del av föräldrarna har 
deras biblioteksanvändning även förändrats genom att de nu lånar andra barnmedier 
förutom barnböcker, att de går på sagostunder samt att de använder eller har använt bib-
lioteket för att få information och kunskap i relation till sin föräldraroll. För Cecilia har 
biblioteksanvändningen även förändrats genom att hon sedan hon fick sitt andra barn 
spenderar mindre tid på biblioteket eftersom hon tycker att det är besvärligare att gå till 
biblioteket med två barn och att hon har mindre lust att besöka biblioteket. Bodils bibli-
oteksanvändning har till skillnad från Cecilias ökat sedan hon fått barn medan de övriga 
föräldrarna uppger att de varken går oftare eller mer sällan till biblioteket sedan de blivit 
föräldrar. Bodils ökade användning överensstämmer med en mamma i Henriksson och 
Klahrs (2004) studie då respondenten uppger att hon går oftare till biblioteket sedan hon 
fått barn. Att flertalet av föräldrarna varken går oftare eller mer sällan till biblioteket 
sedan de fått barn tyder på att de redan innan de blivit föräldrar haft en vana att besöka 
biblioteket för sin egen skull och att föräldrarollen inte påverkat dem att gå oftare eller 
mer sällan till biblioteket. För Bodil och Cecilia har föräldrarollen istället påverkat deras 
användning i positiv respektive negativ bemärkelse. Däremot har föräldrarollen påver-
kat att samtliga föräldrar använder mer av bibliotekets utbud och service eftersom de nu 
även nyttjar biblioteket för och med sina barn. 

5.3 Bok- och biblioteksvana 
I detta avsnitt redovisar vi om småbarnsföräldrarna i vår studie har eller har haft som 
syfte att ge sina barn en biblioteksvana, vid vilken ålder de har börjat ta med barnen till 
biblioteket eller om de ännu inte har gjort det samt anledningarna till detta. 
 
Samtliga föräldrar har en utpräglad biblioteksvana eftersom de är frekventa biblioteks-
användare och när det gäller barnen så har alla utom Ganis barn fått en biblioteksvana 
eftersom samtliga respondenter utom Gani har tagit med sina barn till bibliotek. Föräld-
rarna och deras barn har även en stark bokvana eftersom samtliga föräldrar köper barn-
böcker samt på grund av att Bodil, Cecilia, Erik och Gani har medlemskap hos bok-
klubbar för barnen. Föräldrarna i vår studie använder således biblioteket i stor utsträck-
ning trots att de köper böcker och att några av dem är med i bokklubb för barnen. Detta 
kan ses i motsats till Höglund och Wahlströms (2005) samt Zetterströms (2006) studier 
eftersom Höglund och Wahlström uppger att en orsak till minskad biblioteksanvändning 
är egna köp av böcker, vilket även Zetterström tar upp som en anledning till att föräldrar 
i hennes studie inte går till biblioteket. Att föräldrarna i vår studie ändå går till bibliote-
ket kan bero på att det blir för dyrt att köpa alla böcker och annat material till sig själva 
och till barnen som de vill ha. Det kan även bero på att bibliotekets utbud inte alltid ses 
som det viktigaste utan att det är lika viktigt att ge barnen en biblioteksvana då de ser 
biblioteket som en bra plats för barnen att vistas på och en plats där de kan ta del av 
aktiviteter tillsammans med barnen. 
 
Alla föräldrar utom Doris och Frida uttrycker att de vill att barnen ska få en biblioteks-
vana. Doris och Frida har tagit med barnen till biblioteket sedan de varit bebisar men de 
uppger att de inte gjort detta i syfte att ge barnen en biblioteksvana. 
 

Jag har aldrig tänkt så, eller jag har inte tänkt att det ska vara liksom ett syfte i sig 
utan det, eller så, eller jag tycker biblioteket är bra just för att det erbjuder att man 
kan låna massa böcker och lämna tillbaka dem och låna andra så sett. Annars om 
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man hade haft obegränsat med pengar kunde man köpa böcker själv och ha en hel 
del hemma, men det gör man ju inte riktigt. (Frida) 

 
Även om Doris och Frida inte uppger att de har haft som syfte att ge barnen en biblio-
teksvana tolkar vi det faktum att de tagit med barnen till biblioteket från en så pass tidig 
ålder som ett uttryck för att biblioteksbesök för dem själva och barnen ingår som en 
naturlig del i deras vardagsliv. På grund av att Doris och Frida har tagit med barnen 
sedan de har varit bebisar tolkar vi detta som att deras barn trots allt fått en biblioteks-
vana även om föräldrarna inte har haft detta som ett syfte i sig. Att biblioteksbesök även 
ingår som en naturlig del av de övriga föräldrarnas vardagsliv framhävs genom att samt-
liga föräldrar är frekventa biblioteksbesökare samt att de vill att barnen ska få en biblio-
teksvana även om Gani ännu inte tagit med barnen till biblioteket. Likt respondenterna i 
vår studie tar även några av föräldrarna i Zetterströms (2006) studie med barnen till bib-
lioteket för att de vill att barnen ska lära känna biblioteket samt för att de vill visa bar-
nen vad som finns där, vilket kan ses som att föräldrarna i Zetterströms studie även vill 
ge barnen en biblioteksvana likt föräldrarna i vår studie. 
 
När det gäller vid vilken ålder föräldrarna har tagit med barnen till biblioteket varierar 
denna och anledningarna till varför barnen tagits med eller ej. Doris och Frida har tagit 
med barnen till biblioteket sedan de var bebisar eftersom föräldrarna själva velat gå till 
biblioteket och då har barnen helt enkelt fått följa med. 
 

Även när min första flicka var nyfödd då kanske jag kände att jag bara ville gå ut 
och gå en promenad och då kanske, vet jag ibland att jag gick förbi sådär biblioteket 
och då gick jag in där och så. (Frida) 

 
Ajda började ta med sin dotter när hon var ett år eftersom hon upplevde att det fanns 
mycket att göra på biblioteket för barn. Bodil började ta med sitt äldsta barn när hon var 
ett och ett halvt år på grund av att biblioteksbesöken sågs som ett tidsfördriv men hon 
har tagit med sitt yngsta barn till öppna förskolan med ett integrerat bibliotek. Cecilia 
och Erik började ta med barnen till biblioteket när de ansågs vara mogna nog och kunde 
få ut något själva av besöket. Cecilias äldsta barn har tagits med sedan han var cirka ett 
och ett halvt år men hon har inte ännu tagit med sitt yngsta barn till biblioteket för bar-
nets egen skull, utan dottern har följt med till biblioteket eftersom Cecilia och sonen har 
gått dit. Eriks äldsta barn har följt med till biblioteket för deras egen skull sedan de var i 
ungefär femårsåldern men de har tidigare tagits med till biblioteket, likt Cecilias yngsta 
dotter. Erik har även, likt Bodil, tagit med sin yngsta dotter till öppna förskolan med ett 
integrerat bibliotek. Gani har inte tagit med barnen till biblioteket än eftersom han tyck-
er att de är för små och inte har tillräckligt med förståelse och mognad samt för att de 
skriker och således kan störa andra biblioteksbesökare. 

5.4 Uppfattning om folkbibliotek 
I detta avsnitt redovisar vi småbarnsföräldrarnas uppfattning om folkbibliotek och deras 
syn på hur dessa är och borde vara, vilket exempelvis inrymmer respondenternas åsikter 
om bibliotekens ljudnivå, utbud, öppettider samt om bibliotek ska rikta sig mot både 
föräldrar och barn. 
 
Föräldrarna i vår studie tycker att det ska vara en låg ljudnivå på biblioteket samtidigt 
som det ska finnas utrymme för att barnen ska kunna stoja och väsnas lite, vilket över-
ensstämmer med föräldrarna i Zetterströms (2006) studie eftersom de även vill att bibli-
oteksmiljön ska vara anpassad till barnens lek- och ljudnivå. Ajda gör en åtskillnad mel-
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lan ljudnivån på barn- och vuxenavdelningen då hon tycker att det endast behöver vara 
lite tyst på barnavdelningen: ”de är bara barn, man kan inte säga att de ska hålla tyst”. 
Däremot menar hon att det ska vara tyst på vuxenavdelningen. Frida upplever istället en 
skillnad mellan stadsbiblioteket och filialbiblioteket vad gäller ljudnivån eftersom hon 
tycker att det är tillåtet att det är ljudligare på filialbiblioteket i jämförelse med stadsbib-
lioteket där det ska vara tystare. Gani tycker till skillnad från de övriga respondenterna 
att det ska vara tyst på biblioteket och menar att andra biblioteksbesökare ska visas re-
spekt av både vuxna och barn. 
 

Att det skulle vara barn där när man sitter där, när man pluggar där, det kan störa 
andra. Vissa har inte tillräckligt plats hemma för att plugga, de går till biblioteket 
och pluggar där. Om barnen skriker där så kan de störa. […] Ja, man ska respektera 
andra. Även om man har barn gör det inget… man måste ha respekt för andra. 
(Gani) 

 
Gani tycker att det vore bra om barnavdelningen var avskiljd från resten av biblioteket 
och förklarar att en sådan uppdelning skulle underlätta för honom att ta med barnen till 
biblioteket eftersom de då inte skulle störa andra besökare. Även Erik framhåller vikten 
av möjlighet till avskildhet på biblioteket. Men Erik menar i motsats till Gani att det ska 
vara en skillnad mellan de som vill prata och de som vill ha det tyst då han tycker att det 
ska finnas utrymme för att personer som vill ha det tyst ska kunna sätta sig mer avskiljt 
på biblioteket. I likhet med vår studie finns det en pappa i Gadds (2001) studie, som likt 
Gani, vill att barnavdelningen ska vara avskiljd från resten av biblioteket och placerad i 
ett eget rum. I motsats till Gani, som menar att barnen kan störa andra biblioteksbesöka-
re, uppger pappan i Gadds studie att anledningen till att han vill att barnavdelningen ska 
vara avskild är att han tycker att det är jobbigt att bibliotekarierna är irriterade över bar-
nens höga ljudnivå. I Ganis fall kan vi således se att det är hans egen uppfattning om 
hur barn ska uppträda på biblioteket som gör att han vill att barnavdelningen ska vara 
avskiljd. För pappan i Gadds studie beror detta istället på att han uppfattar att bibliote-
karierna inte tycker att det är lämpligt att barnen stör andra besökare. 
 
Samtliga föräldrar i vår studie tycker att det är lätt att hitta det de söker på biblioteket 
och orsakerna till detta skiljer sig åt. Ajda förklarar att hon tycker att det är lätt att hitta 
på biblioteket eftersom hon arbetar på ett bibliotek och att hon således ”kan reglerna”. 
Bodil, Erik och Gani tycker istället att det är lätt att hitta böcker eftersom det finns så 
många och att det således alltid finns något att låna. Bodil menar att ”[…] det finns ju så 
himla mycket. Står man och tittar i de här lådorna, så har man tittat igenom fem, sex 
stycken av dem så har man ju nästan så många böcker som man behöver”. Detta står i 
motsats till några av respondenterna i Thórsteinsdóttir & Arvidssons (1999) studie efter-
som de uppger att en orsak till att de inte är fullt nöjda med biblioteket är att de inte kan 
hitta det de eftersöker samt att de böcker de ville låna var utlånade. Cecilia uppger i sin 
tur att det är lätt att hitta eftersom hon är van och vet var böcker och annat material 
finns, detta på grund av att Cecilia fick kunskap om hur hon ska söka och leta efter litte-
ratur när hon studerade på högskolan. Vi kan utifrån detta se en skillnad mellan föräld-
rarna i vår studie och en pappa i Gadds (2001) studie vad gäller deras uppfattning om 
biblioteket och sin roll som användare. Pappan i Gadds studie tycker i motsats till re-
spondenterna i vår studie att det är svårt att hitta barnböcker eftersom böcker för olika 
åldersgrupper står tillsammans och finner således att bibliotekets organisering eller upp-
ställning av böcker är problematisk. Däremot verkar det inte finnas någon skillnad på 
respondenterna i vår studie och de övriga papporna i Gadds studie då det endast är en 
pappa som uppger att han tycker att det är svårt att hitta på biblioteket. Detta innebär att 
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föräldrarna i vår studie såväl som flertalet av respondenterna i Gadds studie inte har 
några svårigheter med att hitta det de letar efter och att bibliotekets organisering av 
böcker och annat material är tillfredsställande. 
 
Alla utom Doris och Frida uppger sig vara nöjda med bibliotekens öppettider. Bodil och 
Erik förklarar exempelvis att biblioteken alltid har varit öppna när de har gått dit. Doris 
och Frida är däremot missnöjda med filialbibliotekens otillräckliga öppettider i jämfö-
relse med stadsbibliotekets mer generösa öppettider. Samtliga av föräldrarna i studien är 
nöjda med bibliotekets utbud vad gäller böcker och andra barnmedier.  Bodil menar 
exempelvis att ”det finns gott om böcker, så det är det man ska vara ute efter när man är 
på biblioteket”. Vad gäller datorspel lånar Bodil, Doris och Frida sådana på biblioteket 
till sina barn och Bodil påpekar att hon tycker att biblioteket har ett bra urval av dator-
spel eftersom hon förlitar sig på att bibliotekariernas urval inte inrymmer våldsamma 
datorspel. Bodil tycker även att det är bra att kunna låna datorspel på biblioteket först 
för att hon och barnen sedan ska kunna bedöma om spelen är tillräckligt bra för att själ-
va köpa dem. Erik är däremot den enda föräldern som uttalar sig negativt om datorspel 
på biblioteket och han menar att biblioteket istället bör prioritera inköp av böcker fram-
för datorspel. Vi kan se en skillnad i attityden till datorer och datorspel på biblioteket 
mellan föräldrarna i vår studie och föräldrarna i Zetterströms (2006) studie. I vår studie 
är det endast Erik som är direkt negativ till datorspel på biblioteket medan Bodil, Doris 
och Frida är uttryckligen positiva till datorspel då de tycker att det är bra att de kan låna 
hem datorspel. I jämförelse med föräldrarna i Zetterströms studie är flertalet av dem 
negativa eller neutrala till datorer på biblioteket och de tycker inte att datorerna ska an-
vändas till att spela datorspel. 
 
Samtliga föräldrar i vår studie tycker att biblioteket både ska rikta sig mot föräldrar och 
barn och alla utom Cecilia tycker att biblioteket ska vara både roligt och pedagogiskt. 
Cecilia tycker att biblioteket ska vara roligt och att den pedagogiska uppgiften istället 
ligger på förskolan och skolan. 
 

[…] på biblioteket ska de ändå lära sig att tycka att det är roligt att lära sig. För ett 
barn ska det vara roligt för att det ska kunna uppskatta det och så växa med det sen 
och förstå sen vad man som vuxen ska ha det till då. Men för att ett barn ska bli in-
tresserat så måste det ha roligt. (Cecilia) 

 
Även Bodil betonar vikten av att biblioteket ska vara roligt men Bodil menar i motsats 
till Cecilia att det främst är i inledningsskedet biblioteket ska vara roligt för att locka dit 
barnen så att de överhuvudtaget kommer till biblioteket. Vad gäller bibliotekets priorite-
ring av användargrupper och utbud uppger både Erik och Frida att biblioteket ska erbju-
da något för alla åldersgrupper och smaker. 
 

Det är lite som SVT, det ska vara program som alla tycker om, det är liksom inte så 
noga om det är tiotusen eller en miljon som ser programmen. De ska finnas för att 
alla ska ha något. Det är likadant, alla böcker behöver ju inte lånas ut hela tiden utan 
de böcker som kanske lånas ut en gång om året så räcker det för viss litteratur det 
också. (Erik) 

 
Doris tycker istället att biblioteket ska prioritera böcker utifrån hur mycket de lånas ut 
samt köpa in det som användarna vill ha och lånar. Föräldrarna i vår studie uppger såle-
des att biblioteket ska prioritera både föräldrar och barn, men om vi istället ser till en 
mer generell användargrupp som är representerad i Thórsteinsdóttir och Arvidssons 
(1999) studie prioriterar de barnen högst medan föräldrarna prioriteras näst sist. Frågan 
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är om barnen kan prioriteras högt utan att biblioteket även satsar på föräldrarna eftersom 
föräldrarna är väldigt viktiga för de allra minsta barnen som inte kan komma i kontakt 
med biblioteket genom förskola eller skola, utan det är endast föräldrarna som kan ta 
med dem till biblioteket. Eftersom små barn är beroende av föräldrarna eller någon an-
nan vuxen för att överhuvudtaget komma till biblioteket behöver alltså biblioteket även 
rikta sig till föräldrarna, ett resonemang som går i linje med den uppfattning föräldrarna 
i vår studie har om att biblioteket ska rikta sig mot både föräldrar och barn. Att respon-
denterna i Thórsteinsdóttir och Arvidssons studie prioriterar föräldrar näst sist kan bero 
på att många av respondenterna inte själva är föräldrar och således inte är införstådda 
med vilken resurs biblioteket är eller kan vara i relation till föräldrarollen, både med och 
utan barnen. Det kan även bero på att de i studien menar att barn är personer upp till 18 
år och att de större barnen och ungdomarna kan ta del av satsningar från bibliotekets 
sida oberoende av föräldrar eller någon annan vuxen, vilket inte små barn kan göra. 
 
Två av respondenterna i studien har förslag på ändringar som de tycker att biblioteket 
bör göra. Ett av dessa är att Erik och Frida uppger att det vore bra samt att det skulle 
underlätta för dem om biblioteket skulle ha längre lånetider för filmer, Frida tycker även 
att det skulle underlätta om filmer kunde återlämnas på andra bibliotek än där de låna-
des, vilket kan göras med böcker. Frida nämner även att hon vill att det ska finnas fler 
leksaker på filialbiblioteket eftersom det skulle underlätta hennes biblioteksbesök med 
barnen samt att hon vill att sagostunderna ska hållas på förmiddagen istället för under 
lunchtid. 
 
Alla utom Doris nämner att det är bra att det är gratis på biblioteket, men föräldrarna 
kommenterar detta på olika sätt. Cecilia tycker att det är bra att aktiviteterna för barnen 
är gratis eftersom det således inte gör något om barnen inte orkar stanna kvar under hela 
aktiviteten. Erik tycker att det är bra att biblioteket är kostnadsfritt eftersom det är dyrt 
att köpa alla böcker. Han anser att ”när det inte kostar något så gör det inget om den är 
lite halvdålig för då kan man sluta och lämna tillbaka den. Köper man den så vill man 
nästan veta att den här är… tror jag nästan garanterat är bra.” Frida och Gani uppger att 
det är bra att avgiftsfritt kunna beställa böcker på biblioteken. Frida tycker även att det 
är bra att kunna låna hem äldre nummer av tidskrifter kostnadsfritt. Vi kan utifrån detta 
se att det faktum att de flesta av de tjänster och aktiviteter som biblioteket erbjuder är 
kostnadsfria påverkar föräldrarnas användning av och uppfattning om bibliotek i positiv 
bemärkelse. Detta är även något som Gadd (2001) tar upp i sin studie då hon drar slut-
satsen att en möjlig anledning till att många föräldrar tar med sina barn till biblioteket är 
att det är gratis. 
 
5.5 Faktorer som påverkar/inte påverkar föräldrarnas användning av 
och uppfattning om bibliotek 
I detta avsnitt redovisar vi om och på vilket sätt ett antal faktorer påverkar föräldrarnas 
användning av och uppfattning om bibliotek. Inledningsvis tar vi upp faktorerna ålder, 
kön, etnicitet, utbildningsnivå samt yrke för att sedan redovisa de övriga faktorer vi 
även har kunnat se påverka respondenternas användning och uppfattning. I följande 
avsnitt har vi kursiverat faktorerna och det som de påverkar för att synliggöra dem. 

5.5.1 Faktorer som påverkar/inte påverkar användningen och uppfattningen 
Vi kan inte se att föräldrarnas ålder är en faktor som påverkar deras användning av och 
uppfattning om bibliotek eftersom det är en liten åldersskillnad mellan respondenternas 
åldrar då de är mellan 30 och 41 år. Således är det en för liten skillnad i föräldrarnas 
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åldersspann för att vi ska kunna utröna om åldern är en faktor som påverkar använd-
ningen och uppfattningen. Att respondenterna har så pass liknande åldrar är inte kons-
tigt med tanke på att de just är småbarnsföräldrar. Föräldrar med små barn kan vara 
både äldre och yngre men de åldrar som representeras i vår studie är nog ändå typiska 
för småbarnsföräldrar. Vi kan däremot se att barnens ålder påverkar föräldrarnas biblio-
teksanvändning och att användningen skiljer sig åt beroende på hur gamla barnen är, 
vilket kommer till uttryck på olika sätt. Vi kan exempelvis se att barnens ålder påverkar 
när eller om barnen tagits med till biblioteket. Detta genom att Cecilia och Erik tog med 
barnen till biblioteket när de var mogna för det och när de enligt föräldrarna var tillräck-
ligt gamla medan Doris och Frida istället tagit med barnen till biblioteket sedan de var 
bebisar. När barnen blir äldre handlar biblioteksanvändningen om att låna barnböcker 
och andra medier samt att barnen kan leka på biblioteket. Cecilia och Frida uppger även 
att det blir lättare att gå till biblioteket när barnen blir äldre eftersom de då kan gå oftare 
samt att de även kan använda biblioteket mer som en plats att vara på. Detta på grund av 
att de upplever det som besvärligt när barnen är små eftersom de kan springa runt och 
dra ut böcker ur bokhyllorna samt att de kan vara högljudda. Barnens ålder påverkar 
även att Doris och Frida läste mer föräldraböcker när barnen var små. När barnen är små 
har föräldrarna ett större behov av kunskap som kan fås genom sådana böcker. Att bar-
nens ålder påverkar biblioteksanvändningen kan även ses då Gani inte har tagit med 
sina barn till biblioteket än eftersom han tycker att de är för små. Även Zetterström 
(2006) har funnit att en orsak till att föräldrarna inte har tagit med sina barn till bibliote-
ket kan vara att föräldrarna anser att barnen är för små. Detta leder oss till frågan om 
biblioteket har eller uppfattas ha något att erbjuda för de riktigt små barnen eller om det 
är en plats som är eller uppfattas vara anpassad till de allra minsta barnen. Biblioteket 
kanske inte endast bör satsa på att erbjuda böcker och annat material som är anpassat till 
en ung användargrupp utan även anpassa och utöka barnaktiviteterna samt själva ut-
formningen av bibliotekets lokaler. Detta i enlighet med exempelvis Doris förslag om 
att biblioteket bör erbjuda syskonanpassade aktiviteter eller Ganis önskan om att 
barnavdelningen ska vara avskiljd från vuxenavdelningen. Sådana förändringar skulle 
kunna bidra till att underlätta för småbarnsföräldrarna att ta med sina barn till bibliote-
ket och deras vistelse där. 
 
Överlag kan vi inte se att respondenternas kön är en faktor som påverkar deras använd-
ning av och uppfattning om bibliotek eftersom det inte finns några utmärkande skillna-
der mellan mammorna och papporna i vår studie. Således kan vi exempelvis inte se nå-
gon skillnad med avseende på kön för hur ofta respondenterna besöker biblioteket, vil-
ket står i motsats till Höglund och Wahlströms (2005) studie eftersom författarna anger 
att högutbildade kvinnor är de mest frekventa biblioteksbesökarna. Vi kan däremot se 
en tendens till att kön påverkar föräldrarna i vår studie vad gäller deras läsning av tid-
skrifter för föräldrar. Detta genom att endast mammor läser tidskrifter för föräldrar på 
biblioteket medan papporna i vår studie inte läser sådana tidskrifter alls. Vi kan dock 
inte vara säkra på att detta beror på faktorn kön eftersom det endast är två av mammorna 
som uppger att de läser tidskrifter för föräldrar. Att det endast är mammor i vår studie 
som läser sådana tidskrifter kan istället bero på personliga preferenser eller att respon-
denterna upplever att tidskrifter för föräldrar är mer riktade till mammor än till pappor. 
Vi har inte heller kunnat urskilja om barnens kön är en faktor som påverkar föräldrarna 
och deras barns användning av och uppfattning om bibliotek. Detta beroende på att det 
inte finns något i respondenternas utsagor som tyder på att de använder eller uppfattar 
biblioteket annorlunda beroende på om de har döttrar, söner eller både och. 
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Vi kan i vår studie se att den etnicitet Ajda och Gani tillhör är en faktor som påverkar 
deras användning och uppfattning, vilket kommer till uttryck då de båda har använt eller 
vill använda biblioteket som en plats där de kan ta del av information och kunskap om 
hur barn ska behandlas i Sverige. Detta kan bero på att de är osäkra i sin föräldraroll i 
Sverige och använder eller vill använda biblioteket för att tillgodose detta behov. Ajda 
vill använda biblioteket på detta sätt då hon tycker att det ska finnas kurser eller semina-
rier om hur barn ska behandlas i Sverige medan det för Ganis del uttrycks genom att 
han har lånat föräldraböcker om föräldrars skyldigheter gentemot barn. 
 
Endast utifrån tolkningen och analysen av studiens intervjumaterial kan vi inte utröna 
om utbildningsnivån är en faktor som påverkar respondenternas användning av och upp-
fattning om folkbibliotek. Detta beror på att endast högutbildade föräldrar ingår i vår 
studies urval. Men eftersom vi i detta kapitel ställer vår studie och dess analys och dis-
kussion i relation till den tidigare forskning och litteratur som redovisats i kapitel 3 kan 
vi föra ett resonemang om utbildningsnivån kan vara en faktor som påverkar använd-
ningen och uppfattningen. Thórsteinsdóttir och Arvidsson (1999) samt Zetterström 
(2006) tar i sina studier upp att utbildningsnivån påverkar biblioteksanvändningen. 
Thórsteinsdóttir och Arvidsson menar att det i biblioteksrelaterade frågor är en vanlig 
uppfattning att ju högre utbildning personer har desto flitigare biblioteksanvändare blir 
de medan Zetterström uppger att föräldrar med hög utbildningsnivå använder bibliote-
ket i större utsträckning än föräldrar med låg utbildningsnivå. I jämförelse med respon-
denterna i vår studie, som samtliga är högutbildade samt frekventa biblioteksanvändare, 
kan vi se att deras höga utbildningsnivå troligtvis är en faktor som påverkar att de an-
vänder biblioteket i så pass stor utsträckning som de gör. Att respondenternas höga ut-
bildningsnivå påverkar biblioteksanvändningen på detta sätt kan möjligtvis bero på att 
de fått en vana att använda biblioteket i sina studier och sedan vidhållit sin användning 
efter studierna. Även Höglund och Wahlström (2005) uppger att utbildningsnivån på-
verkar biblioteksanvändningen då de konstaterar att högutbildade kvinnor är de mest 
frekventa biblioteksbesökarna. I vår studie kan vi, likt vi tagit upp tidigare i detta av-
snitt, däremot inte se att mammorna använder biblioteket mer än papporna utan vi kan 
se att de högutbildade respondenterna oberoende av kön är frekventa biblioteksanvända-
re. 
 
För Ajdas och Eriks del kan vi se att deras yrke är en faktor som påverkar deras biblio-
teksanvändning på två specifika sätt. För Ajda uttrycks detta genom att hon inte använ-
der bibliotekets referensservice eftersom hon är van. På grund av att samtliga av re-
spondenterna i studien är vana biblioteksanvändare och att alla utom Ajda använder 
referensservicen tolkar vi att orsaken till att Ajda inte nyttjar denna service inte endast 
beror på att hon är van utan att hon i sitt yrke som biblioteksvärd har fått kunskap om 
var och hur hon hittar det hon eftersöker på egen hand. En annan tänkbar anledning till 
att Ajda inte uppger att hon använder referensservicen längre kan vara att hon istället 
nyttjar informella källor såsom andra bibliotekarier och att hon inte uppfattar detta som 
att använda sig av den formella referensservicen. För Eriks del kan vi se att hans yrke 
som lärare påverkar hans biblioteksanvändning eftersom han i viss utsträckning fortfa-
rande lånar föräldraböcker på grund av att föräldrarollen är starkt kopplad till lärarrol-
len och att han således fortfarande har ett behov av att låna sådana böcker. Däremot 
påverkar inte Bodils yrke som lärare att hon fortfarande lånar föräldraböcker, varpå det 
kan vara tänkbart att Eriks användning av föräldraböcker även påverkas av personliga 
preferenser om att hålla sig uppdaterad inom ämnet. Att Bodils yrke inte påverkar att 
hon fortfarande, likt Erik, tar del av föräldraböcker på biblioteket kan bero på att hon 
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håller sig uppdaterad inom ämnet genom andra källor såsom exempelvis vidareutbild-
ningar inom yrket, läsning av tidskrifter eller böcker på arbetet eller av egna inköp av 
böcker inom ämnet. 
 
5.5.2 Andra faktorer som påverkar användningen och uppfattningen 
Utöver föräldrarnas kön, etnicitet, utbildningsnivå och yrke samt barnens ålder har vi 
funnit ett antal andra faktorer som även påverkar respondenternas användning av och 
uppfattning om bibliotek, vilka vi redovisar nedan. 
 
Vi har funnit ett antal faktorer som påverkar vilket bibliotek föräldrarna besöker. En 
faktor är bibliotekens utbud som påverkar på så vis att föräldrarna går till det bibliotek 
som har störst utbud och detta gäller för samtliga respondenter utom Frida. En annan 
faktor som påverkar att föräldrarna väljer att besöka ett specifikt bibliotek är om det har 
bra öppettider. Det faktum att biblioteket ligger i centrum är även en faktor som påver-
kar valet av bibliotek genom att biblioteket är mer lättillgängligt och att föräldrarna så-
ledes kan besöka biblioteket i samband med att de är utför ärenden i centrum eller är i 
närheten. Ovan nämnda faktorer: utbud, öppettider och att biblioteket ligger i centrum 
påverkar att det blir just stadsbiblioteket de besöker. I motsats till de respondenter som 
anser att det är en fördel att biblioteket ligger i centrum är det en fördel för Doris och 
Frida att biblioteket ligger nära hemmet, vilket gör sig gällande för filialbibliotek. För 
Frida är den personliga servicen även en orsak till att hon besöker filialbiblioteket fram-
för stadsbiblioteket. Att föräldrarnas biblioteksanvändning påverkas av att stadsbiblio-
teket ligger i centrum samt att filialbiblioteken ligger i närheten av deras hem ser vi som 
ett uttryck för att avståndet till biblioteket är en faktor som påverkar respondenternas 
användning. Ett bibliotek kan även besökas naturligt i samband med någon annan syss-
la. I detta fall gäller det den öppna förskolan med ett integrerat bibliotek, dit Bodil och 
Erik går just för att det är en öppen förskola och de förklarar att de inte skulle besöka 
det integrerade biblioteket om det inte varit för den öppna förskolan. 
 
Bibliotekets utbud och öppettider samt avståndet till biblioteket är faktorer som påver-
kar respondenternas biblioteksanvändning. Detta är även något som Zetterström (2006) 
tar upp eftersom hon uppger att avståndet till biblioteket är den främsta faktorn som 
påverkar om eller hur ofta föräldrarna besöker biblioteket samt att andra faktorer såsom 
bibliotekets öppettider och utbud påverkar användningen. Till skillnad från Zetterströms 
studie kan vi dock inte utröna om avståndet till biblioteket är den faktor som främst på-
verkar användningen. Detta beror dels på att det inte förekommer någon rangordning av 
orsaker till biblioteksbesök i respondenternas utsagor. Men det beror även på att avstån-
det endast är en bland flera faktorer i vår studie som påverkar vilka bibliotek föräldrarna 
väljer att besöka. Eftersom samtliga av föräldrarna i vår studie besöker stadsbiblioteket, 
som inte ligger närmast deras hem, kan vi se att det längre avståndet till stadsbiblioteket 
inte påverkar att respondenterna går mindre till biblioteket. Således påverkar inte av-
ståndet deras användning av stadsbiblioteket i negativt avseende. När det gäller Ajdas, 
Doris och Fridas användning av filialbibliotek, som ligger i närheten av deras hem, på-
verkar det kortare avståndet att dessa respondenter väljer att besöka filialbiblioteket. I 
detta fall påverkar avståndet deras användning i positivt avseende. I jämförelse med 
Zetterströms studie kan vi inte se om avståndet till biblioteket påverkar hennes respon-
denter i positivt eller negativt avseende. Detta på grund av att Zetterström inte har tagit 
upp om avståndet främst påverkar respondenter med gång- eller cykelavstånd eller för-
äldrar med bilavstånd. 
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Föräldrarna i vår studie är överlag nöjda med bibliotekens öppettider och ingen har någ-
ra önskningar om förändringar av öppettiderna medan respondenterna i Zetterströms 
(2006) studie vill att biblioteket ska ha öppet på helgerna. Att ingen av föräldrarna i vår 
studie har en sådan önskan kan dels bero på att biblioteken de besöker, till skillnad från 
de bibliotek som förekommer i Zetterströms studie, har öppet på helgerna. Men det kan 
även bero på att samtliga respondenter åtminstone besöker stadsbiblioteket, vilket är det 
bibliotek som har de längsta öppettiderna och sannolikt även öppet fler dagar i veckan 
jämfört med filialbiblioteken. Resonemanget om att stadsbibliotekets öppettider är till-
fredsställande för respondenterna i vår studie förstärks av att Bodil och Erik, som främst 
besöker stadsbiblioteket, uppger att biblioteket aldrig varit stängt när de gått dit samti-
digt som Doris och Frida är missnöjda med filialbibliotekens öppettider och således 
besöker stadsbiblioteket när filialbiblioteket har stängt. 
 
En faktor som påverkar användningen och uppfattningen hos några av föräldrarna är det 
antal barn de har. Detta kan vi se genom att Cecilia uppger att användningen förändrats 
när hon fick sitt andra barn, vilket bidragit till att hon inte gått till biblioteket lika ofta 
som hon gjorde tidigare när hon bara hade ett barn. Cecilia förklarar detta med att hon 
tyckte att det blev besvärligare att ta med sig två barn till biblioteket. För Doris del på-
verkar denna faktor hennes användning av och uppfattning om bibliotek genom att hon 
tycker att det skulle underlätta för henne om det fanns syskonanpassade aktiviteter så-
som sagostund och babyrytmik för både äldre och yngre syskon. Utifrån detta kan vi se 
att om en förälder har fler barn än ett kan det bli svårare att ta med barnen till biblioteket 
samt att ta del av bibliotekets barnaktiviteter som riktar sig till en specifik åldersgrupp. 
Likt vi nämnde i föregående avsnitt tänker vi oss att biblioteket kan genomföra vissa 
förändringar i sitt utbud men även i lokalernas utformning som kan bidra till en under-
lättning av småbarnsföräldrarnas biblioteksanvändning tillsammans med barnen. Att 
Doris inte kan ta del av bibliotekets barnaktiviteter beror på att hon har två barn samt att 
biblioteket med sitt nuvarande utbud inte kan underlätta hennes användning. För Cecilia 
är det istället en kombination av att hon har två barn samt hennes personliga preferenser 
som gör att hon inte besöker biblioteket lika ofta som förut. 
 
Doris är den som spenderar längst tid på biblioteket och har den mest varierade biblio-
teksanvändningen av respondenterna eftersom hon går på sagostunder med sina barn, 
lånar barnböcker, barnfilmer, datorspel samt cd-skivor. Doris användning kan exempel-
vis ses i relation till Ajdas användning då Ajda är en av de föräldrar som har den minst 
varierande användningen då hon endast lånar barnböcker och tar del av sagostunder på 
biblioteket tillsammans med sin dotter. Vi tror att Doris varierade användning beror på 
att hon är arbetslös eftersom hon kan lägga mer tid på exempelvis biblioteksbesök än de 
som är yrkesarbetande. Detta innebär således att Doris biblioteksanvändning påverkas 
av hennes sysselsättning. 
 
En faktor som påverkar föräldrarnas biblioteksanvändning är att de tar del av informa-
tion och kunskap genom andra källor. Vi har kunnat se att detta är en faktor som har 
påverkat Bodils och Cecilias biblioteksanvändning på grund av att de tagit del av andra 
källor än bibliotek för att ta del av information och kunskap. Detta eftersom Bodil tyck-
te att det räckte med den information och kunskap om barn och hur det är att vara föräl-
der hon fick via BVC medan Cecilia fick föräldraböcker av sin mamma under sin första 
graviditet. Således innebär dessa andra källor att Bodil och Cecilia inte har behövt an-
vända biblioteket för att ta del av information och kunskap i relation till sin föräldraroll i 
jämförelse med de övriga föräldrarna som lånar eller har lånat föräldraböcker på biblio-
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teket. Däremot har Bodil använt biblioteket för att ta del av information och kunskap i 
relation till sin föräldraroll genom att hon läser tidskrifter för föräldrar på biblioteket. 
Inte heller Ajda har tagit del av föräldraböcker på biblioteket men i hennes fall, till 
skillnad från Bodil och Cecilia, beror detta istället på att hon använder Internet på bibli-
oteket för att ta del av information och kunskap i relation till sin föräldraroll. Att andra 
källor är en faktor som påverkar biblioteksanvändningen hos några av respondenterna i 
vår studie är även något vi har funnit likheter hos föräldrarna i Henriksson och Klahrs 
(2004) studie men då gäller det en annan källa. Några av mammorna i deras studie an-
vänder sig av öppna förskolan som en plats för att få sitt informationsbehov tillfreds-
ställt, för att träffa andra föräldrar samt för att delta i aktiviteter såsom sångstunder och 
rim- och ramslekar. Vi kan här se likheter med Henriksson och Klahrs studie eftersom 
några mammor använder öppna förskolan för att ta del av information, vilket även gör 
sig gällande för en del av föräldrarna i vår studie. Vi vet däremot inte om föräldrarna i 
vår studie, likt respondenterna i Henriksson och Klahrs studie, använder öppna försko-
lan för att och träffa andra föräldrar eller för att ta del av barnaktiviteter tillsammans 
med sina barn. 
 
Vi kan se att en faktor som påverkar föräldrarnas biblioteksanvändning är om de är för-
stagångsföräldrar. Denna faktor gäller för Doris och Frida eftersom de lånade speciellt 
många föräldraböcker när de hade fått sitt första barn. Att Doris och Frida lånade myck-
et föräldraböcker när de fått sitt första barn tolkar vi som ett uttryck för att de hade ett 
stort behov av sådana böcker just vid det inledande skedet i sitt föräldraskap. Detta kan 
vi se likheter med mammorna i Henrikson och Klahrs (2004) studie eftersom resultatet 
av deras studie visar att respondenterna hade störst informationsbehov i samband med 
att de fått sitt första barn. Detta överensstämmer dock endast för Doris och Fridas läs-
ning av föräldraböcker och inte läsning av tidskrifter för föräldrar eftersom Bodil och 
Frida, som båda har två barn, fortfarande läser sådana tidskrifter på biblioteket. 
 
Tidigare erfarenheter av bibliotek är en faktor som vi kan se påverka Frida och Ganis 
användning av och uppfattning om bibliotek, men på motsatta sätt. Detta eftersom Frida 
är missnöjd med referensservicen på stadsbiblioteket men inte på filialbiblioteket och att 
hon således föredrar att nyttja filialbibliotekets referensservice. Gani är däremot mycket 
nöjd med referensservicen på stadsbiblioteket och tar hjälp av bibliotekarierna på detta 
bibliotek. Att Frida och Gani använder och uppfattar referensservicen på stadsbibliote-
ket på olika sätt tolkar vi som ett uttryck för att de har olika erfarenheter av bibliotekari-
ernas hjälp på detta bibliotek, men det kan även vara ett uttryck för deras olika personli-
ga preferenser. Att Fridas och Ganis användning påverkas av deras tidigare erfarenheter 
med bibliotekarier är något vi kan se likheter med Zetterströms (2006) studie eftersom 
författaren tar upp att bibliotekariernas bemötande är en faktor som påverkar om och 
hur ofta föräldrarna i hennes studie går till biblioteket. 
 
Föräldrarollen är en faktor som påverkar respondenternas biblioteksanvändning efter-
som föräldrarna uppger att deras användning har förändrats sedan de blivit föräldrar. 
Användningen har förändrats genom att den nu är mer omfattande och varierad än tidi-
gare eftersom föräldrarna nu inte endast använder biblioteket till sig själva utan även 
med och till barnen. Detta kan exemplifieras med att föräldrarna nu lånar barnböcker 
och andra barnmedier samt att de tar del av eller vill ta del av kulturella aktiviteter för 
barnen på biblioteket. Däremot har biblioteksanvändningen förändrats på motsatta sätt 
för Bodil och Cecilia genom att användningen för Bodils del har ökat sedan hon blivit 
förälder medan den för Cecilias del har minskat. 



42 

Att samtliga av respondenterna i vår studie uppger att det är lätt att hitta på biblioteket 
kan bero på att de har fått en biblioteksvana då alla är frekventa biblioteksanvändare. 
Detta kan i sin tur innebära att de genom sina många och frekventa biblioteksbesök har 
fått kunskap om hur biblioteket är organiserat och således vet vart böcker och annat 
material finns på biblioteket. Det kan även, åtminstone i Cecilias fall, bero på att hon 
fått kunskap om hur hon ska söka och leta efter litteratur när hon studerade på högsko-
lan. Att föräldrarna har lätt att hitta på biblioteket samt att de är frekventa biblioteksan-
vändare ser vi som ett uttryck för att de känner sig bekväma med att besöka och uppe-
hålla sig på biblioteket. 
 
En faktor som vi kan se påverka föräldrarnas användning av och framförallt deras upp-
fattning om biblioteket är deras personliga preferenser. Denna faktor påverkar när för-
äldrarna anser att de ska börja ta med barnen till biblioteket, om de anser att biblioteket 
ska vara både underhållande och pedagogiskt eller bara underhållande samt vad de ex-
empelvis har för åsikter om bibliotekets ljudnivå, utformning, öppettider, utbud samt 
lånetider för filmer. Vi kan även se att föräldrarnas personliga preferenser påverkar de-
ras uppfattning om biblioteksbesöken upplevs som onödiga eller ej. Detta exempel gäll-
er för Bodil, Cecilia och Erik men på motsatta sätt. Bodil och Erik upplever att det alltid 
finns något att låna på biblioteket även om de inte får tag på det de faktiskt sökte efter, 
vilket i sin tur innebär att Bodil och Erik anser att biblioteksbesöken inte kan vara i 
onödan. Cecilia uppger istället att hon inte vill gå till biblioteket i onödan om böckerna 
hon eftersöker inte finns på biblioteket, vilket står i motsats till Bodil och Eriks uppfatt-
ning. Vi ser ovan nämnda exempel som uttryck för respondenternas personliga prefe-
renser eftersom föräldrarnas utsagor är så pass olika att vi anser att de inte kan vara ut-
tryck för något annat än respondenternas egen personliga användning och uppfattning. 

5.6 Avslutande reflektioner 
I detta kapitel har vi kunnat se att det finns olika slags faktorer som påverkar använd-
ningen av och uppfattningen om bibliotek; faktorer som finns hos föräldrarna och deras 
barn samt faktorer som finns hos biblioteket. Exempel på de förstnämnda faktorerna är 
barnens ålder, föräldrarnas utbildningsnivå, yrke samt deras personliga preferenser. Fak-
torer som finns hos biblioteket kan exemplifieras med att bibliotekets öppettider, utbud 
och avstånd till bibliotek påverkar respondenternas och deras barns användning och 
uppfattning. 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar vi resultatet i relation till vårt teoretiska ramverk. Kapitlet är 
uppdelat i två delar där vi i den första redovisar respondenternas placering i modellen 
över det sociala rummet och livsstilarna medan den andra inrymmer appliceringen av 
modellen över folkbibliotekets funktioner på våra respondenter. Analysen utgår från 
teorierna men tillämpningen av modellerna sker utifrån vår egen modifiering av model-
lerna, vilket beskrivs i avsnitt 6.1 respektive 6.2. I detta kapitel jämför och diskuterar vi 
även vilka funktioner folkbibliotek fyller för föräldrar samt vilka faktorer som påverkar 
detta. Detta gör vi genom att vi ställer vår analys i relation till den tidigare forskning 
och litteratur som vi tagit upp i kapitel 3. 

6.1 Respondenterna i det sociala rummet och livsstilarna 
I detta avsnitt redovisas modifieringen av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens mo-
dell över det sociala rummet och livsstilarna samt anledningen till denna modifiering. 
Vi tar även upp var i den modifierade modellen våra respondenter har placerats och var-
för. Avslutningsvis jämför vi föräldrarna i vår studie och deras placering i modellen 
med Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens respondenter som presenterats i avsnitt 
3.1. 
 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell över det sociala rummet och livsstilar-
na har vi modifierat (figur 3) för att på ett bättre sätt anpassa den ursprungliga modellen 
till de respondenter som ingår i vår studie samt på grund av att vi endast har kunnat ta 
respondenternas kulturella kapital i beaktande. Modifieringen innebär att den ursprung-
liga modellens två östliga livsstilar sammanfogats till en östlig livsstil, vilket även gäller 
för de två västliga livsstilarna (jfr figur 1). Eftersom respondenternas ekonomiska kapi-
tal inte har kunnat urskiljas har vi tagit bort det ekonomiska kapitalet samt det samlade 
kapitalet från den ursprungliga modellen. Vi har även översatt den ursprungliga model-
lens begrepp till svenska. 
 
Respondenternas kulturella kapital har vi kunnat urskilja genom att ta del av responden-
ternas utbildningsnivå. Högt kulturellt kapital innebär en hög utbildningsnivå, vilket vi i 
denna studie menar eftergymnasial utbildning eftersom det är en akademisk utbildning 
som inte är obligatorisk. Lågt kulturellt kapital innebär således en låg utbildningsnivå 
som innefattas av högst gymnasieutbildning. Eftersom samtliga föräldrar i vår studie har 
en akademisk utbildning har respondenterna ett högt kulturellt kapital. Anledningen till 
att det ekonomiska kapitalet inte har kunnat tas i beaktande beror på att vi inte har kun-
nat garantera giltigheten av respondenternas ekonomiska kapital. Den bristande giltighe-
ten beror dels på att vi under intervjuerna inte ställde frågor om respondenternas in-
komst eftersom vår avsikt var att respondenternas ekonomiska kapital istället skulle 
grundas på en uppskattning av föräldrarnas lön utifrån lönestatistik i relation till deras 
yrke. När vi tog del av lönestatistiken fann vi att respondenternas uppskattade lön inte 
skilde sig markant åt då deras inkomster beräknades vara mellan 18 600 och 24 500 kr 
(Statistiska Centralbyrån 2007b). Den tämligen ringa skillnaden mellan respondenternas 
inkomster har bidragit till att det varit problematiskt för oss att dra en gräns för vad som 
bör betraktas som lågt respektive högt ekonomiskt kapital, vilket i sin tur försvåras av 
att vi inte kan garantera att statistikens uppskattade inkomster verkligen gäller för re-
spondenterna i vår studie. Den bristande giltigheten för respondenternas ekonomiska 
kapital beror även på att andra faktorer såsom arbetslöshet, familjens samlade inkomst 
samt andra ekonomiska tillgångar påverkar det ekonomiska kapitalet och eftersom vi 
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inte ställt frågor om detta kan vi inte fastställa föräldrarnas ekonomiska kapital. På 
grund av vi inte har kunnat ta hänsyn till det ekonomiska kapitlet har vi valt att 
komplettera det kulturella kapitalet med respondenternas yrke för att på ett bättre sätt 
säkerställa giltigheten av respondenternas placering i modellen. Detta har vi gjort ge-
nom att jämföra de yrken respondenterna i vår studie har med de yrken intervjuperso-
nerna i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens studie har. Vad gäller respondenternas 
samlade kapital har inte detta kunnat tas i beaktande eftersom det samlade kapitalet 
grundas på både det kulturella och det ekonomiska kapitalet. 
 
Utifrån att respondenternas placering i modellen över det sociala rummet och livsstilar-
na endast grundar sig på föräldrarnas kulturella kapital och deras yrke samt att endast 
högutbildade småbarnsföräldrar är representerade kan den modifierade modellen inte 
tillämpas för att urskilja om eller hur föräldrarnas ekonomiska kapital verkar som en 
faktor som påverkar deras användning av och uppfattning om bibliotek. Vi kan inte hel-
ler ställa detta i relation till lågutbildade småbarnsföräldrar. Detta innebär således att vi i 
analysen och diskussionen av föräldrarnas användning av och uppfattning om bibliotek 
kan ta hänsyn till faktorerna ålder, kön, etnicitet, yrke samt andra faktorer som vi kan se 
påverka detta. Genom att ställa vår studies analys och diskussion i relation till tidigare 
forskning och litteratur kan vi även föra ett resonemang om föräldrarnas utbildningsnivå 
påverkar deras användning av och uppfattning om bibliotek. 
  
Nedan redovisas den modifierade modellen över det sociala rummet och livsstilarna, 
vilken visar våra respondenters placering i modellen (figur 3). Respondenterna är place-
rade i alfabetisk ordning och är således inte inbördes rangordnade utifrån olika mängd 
av kulturellt kapital. Efter modellen ger vi en redovisning av hur vi har gått tillväga för 
att placera föräldrarna i modellen. 
 
 

 
Figur 3. Modellen visar respondenternas placering i en modifierad modell över det sociala rummet och 
livsstilarna.  
 
 
Eftersom samtliga av föräldrarna i vår studie har ett högt kulturellt kapital har de place-
rats i den östliga delen av modellen. Utöver respondenternas kulturella kapital har vi 
även tagit hänsyn till föräldrarnas yrke för att placera dem i modellen ovan (jfr figur 1). 
Att ta hänsyn till respondenternas yrke har dock varit ett problematiskt förfarande efter-
som respondenternas nuvarande yrke kan skilja sig åt från det yrke de utbildat sig till. 
Ajda kan ses som ett exempel på detta eftersom hon för närvarande arbetar som biblio-
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teksvärd men är utbildad arkitekt. Eftersom ingen biblioteksvärd är representerad i Jo-
chumsen och Hvenegaard Rasmussens modell har vi istället tagit hänsyn till att Ajda 
utbildat sig till arkitekt. Då en arbetslös arkitekt är representerad i öst i den ursprungliga 
modellen samt på grund av Ajdas höga kulturella kapital har vi placerat henne i den 
östliga delen av modellen. Bodil och Erik, som båda arbetar som lärare, har vi placerat i 
den östliga delen av modellen eftersom personer som är lärare är representerade i öst i 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens modell. Eftersom varken Cecilias, Doris eller 
Ganis yrke eller nuvarande sysselsättning finns representerade i Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussens modell har vi istället endast tagit hänsyn till deras höga kulturella 
kapital, vilket gör att vi placerat dem i den östliga delen av modellen. Frida, som arbetar 
som ögonsjuksköterska, har vi placerat i den östliga delen av modellen eftersom en 
sjuksköterska finns representerad i öst i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens mo-
dell. 

6.1.1 Jämförelse mellan föräldrarna i vår studie och personerna inom Jo-
chumsen och Hvenegaard Rasmussens livsstilar 
Likt föräldrarna i vår studie är de personer som inryms i den nordöstliga livsstilen i Jo-
chumsen och Hvenegaard Rasmussens (2000) studie frekventa biblioteksanvändare ef-
tersom de besöker biblioteket minst en gång i månaden samt att biblioteket används som 
en spontan del i deras vardagsliv. Ytterligare en likhet mellan föräldrarna i vår studie 
och personerna i nordöst är att de besöker biblioteket både med och utan barnen samt att 
de lånar skön- och facklitteratur, läser tidskrifter samt finner svar på frågor. Det sist-
nämnda ser vi som ett uttryck för att respondenterna nyttjar bibliotekets som ett infor-
mationscentrum i form av att de exempelvis använder sig av bibliotekets referensservice 
eller bibliotekskatalog. Således använder föräldrarna i vår studie och personerna i den 
nordöstliga livsstilen biblioteket på liknande sätt. Den enda skillnaden är att personerna 
i nordöst går på utställningar och evenemang samt att de läser tidningar på biblioteket, 
vilket föräldrarna i vår studie inte gör. Om vi antar att barnaktiviteter såsom sagostunder 
ingår i begreppet evenemang är även detta en likhet i biblioteksanvändningen. Men det 
är även tänkbart att respondenterna i nordöst går på evenemang som innebär andra akti-
viteter såsom författarföreläsningar eller utställningar, varpå användningen i så fall skil-
jer sig åt. Att föräldrarna i vår studie inte läser tidningar på biblioteket, likt responden-
terna i nordöst, kan bero på att de befinner sig i ett hektiskt och intensivt skede i sina liv 
där de både är föräldrar samt yrkesarbetande. Således prioriterar eller har de inte möj-
lighet till att avsätta tid för tidningsläsning på biblioteket utan lägger istället sin tid på 
familjen och arbetet. 
 
Vad gäller personerna inom den sydöstliga livsstilen kan vi se att de, likt föräldrarna i 
vår studie, även besöker biblioteket förhållandevis ofta, dock i mindre utsträckning än 
respondenterna i vår studie samt personerna i den nordöstliga livsstilen. Ytterligare en 
likhet i biblioteksanvändning för föräldrarna i vår studie och personerna i sydöst är att 
biblioteket används som en plats att vara på, men till skillnad från personerna i sydöst 
använder föräldrarna i vår studie inte biblioteket som en mötesplats. 
 
Vi har inte kunnat se att det finns någon skillnad med avseende på kön i föräldrarnas 
uppfattning om bibliotekets atmosfär eller deras tillfredsställelse med bibliotekariernas 
service. Detta står i motsats till personerna i sydöst då det främst är kvinnorna inom 
denna livsstil som tycker det är av stor vikt att de är nöjda med bibliotekets atmosfär 
och bibliotekariernas service. En ytterligare skillnad mellan vår och Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussens studie är orsaken till att de inte använder Internet på bibliote-
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ket. Att flertalet av föräldrarna i vår studie inte använder Internet på biblioteket beror på 
att de har tillgång till det hemma. För personerna i den sydöstliga livsstilen beror detta 
istället på att de saknar kunskaper om informationsteknologi. Att föräldrarna i vår studie 
har god kunskap om datorer och informationsteknologi kan bero på att de har fått en 
datorvana i samband med sina studier på högskola och universitet då det är en vanlig 
företeelse att datorer ingår som en naturlig och frekvent del i dagens skolundervisning. 
 
Föräldrarna i vår studie uppger att bibliotekets breda utbud är en anledning till att de 
besöker ett specifikt bibliotek. Vi tolkar detta som att respondenterna upplever att ett 
brett utbud är en fördel som påverkar deras användning i positivt avseende. Detta kan 
ses i kontrast till personerna i den sydöstliga livsstilen då en orsak till att de inte besöker 
biblioteket är att bibliotekets utbud upplevs som stort och oöverskådligt. En annan skill-
nad mellan föräldrarna i vår studie och personerna som inryms i Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussens studie är att biblioteksanvändningen för föräldrarna i vår studie inte 
påverkas av att de köper egna böcker, vilket gör sig gällande för personerna inom den 
sydöstliga livsstilen som inte besöker biblioteket på grund av att de exempelvis gör egna 
bokinköp. 

6.2 Bibliotekets funktioner för respondenterna 
I detta avsnitt applicerar vi vår modifiering av Andersson och Skot-Hansens modell 
över bibliotekets funktioner på respondenternas utsagor för att utröna vilka funktioner 
biblioteket har för dem i relation till sin föräldraroll. 
 
Andersson och Skot-Hansens ursprungliga modell har vi modifierat (figur 4) genom att 
vi har översatt modellens danska begrepp till svenska. Vi har även endast fokuserat på 
bibliotekets funktioner och respondenternas användning av biblioteket i relation till sin 
föräldraroll. Således har vi uteslutit områdena som funktionerna kan användas i relation 
till, såsom exempelvis arbetsliv och fritid (jfr figur 2). Denna uteslutning har vi gjort på 
grund av att vi i studien undersöker föräldrarollen i sig, vilket innebär att vi inte fokuse-
rar på vilka funktioner biblioteket fyller för respondenterna i relation till sin föräldraroll 
med avseende på en avgränsning till exempelvis arbetet eller fritiden. 
 
På grund av att vi inte har kunnat ta föräldrarnas ekonomiska kapital i beaktning samt 
att endast högutbildade småbarnföräldrar är representerade i vår studie kan vi inte ur-
skilja om eller hur föräldrarnas ekonomiska kapital verkar som en faktor som påverkar 
vilka funktioner biblioteket fyller för respondenterna. Vi kan inte heller ställa detta i 
relation till lågutbildade föräldrar. Således innebär detta att vi i analysen och diskussio-
nen av bibliotekets funktioner kan ta hänsyn till faktorerna ålder, kön, etnicitet, yrke 
samt andra faktorer som vi kan se påverka detta. Vi kan även föra ett resonemang om 
föräldrarnas utbildningsnivå påverkar vilka funktioner biblioteket fyller för dem genom 
att ställa vår studies analys och diskussion i relation till tidigare forskning och litteratur. 
 
Vi redovisar den modifierade modellen över folkbibliotekets funktioner på följande 
sida. 
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Figur 4. En modifierad modell av Andersson och Skot-Hansens modell som beskriver folkbibliotekets 
funktioner. 
 
 
Nedan redovisar vi analysen av de funktioner som biblioteket fyller för föräldrarna i 
studien. På grund av att den följande analysen grundar sig på föräldrarnas användning 
av och uppfattning om bibliotek förekommer upprepningar från föregående kapitel. 

6.2.1 Kulturcentrum 
Biblioteket fyller en funktion som ett kulturcentrum för föräldrarna och deras barn efter-
som samtliga lånar barnböcker samt att alla antingen tar del av sagostunder eller vill att 
det ska finnas sagostunder på biblioteket. Bibliotekets funktion som ett kulturcentrum 
förstärks av att föräldrarna antingen har tagit med barnen till biblioteket sedan de varit 
bebisar eller när de blivit äldre och att barnen således fått en biblioteksvana eller att 
barnen ska få en biblioteksvana när de tas med till biblioteket, vilket är fallet för Ganis 
barn. Att biblioteket fyller en funktion som ett kulturcentrum förstärks av att Bodil, Do-
ris, Erik och Frida lånar barnfilmer, att Cecilia och Doris lånar cd-skivor till barnen 
samt att Bodil, Doris och Frida lånar datorspel till barnen. 
 
Andra uttryck för bibliotekets funktion som ett kulturcentrum är att Bodil tycker att det 
är av vikt att barnens första kontakt med biblioteket ska vara rolig för att kunna locka 
dit dem och fånga deras intresse samt att hon tycker att biblioteket ska erbjuda kulturella 
aktiviteter för barnen såsom sagostunder och rim- och ramsstunder. Cecilia tycker att 
biblioteket ska erbjuda barnverksamheter såsom sagostunder, sångstunder och teaterpjä-
ser medan Doris tycker att det vore bra om biblioteken skulle inrymma syskonanpassa-
de barnaktiviteter. Erik tycker att det är viktigt att biblioteket främst ska stimulera bar-
nens läslust och deras förmåga till att läsa och anser att det är av vikt att barnen får en 
biblioteksvana i tidig ålder just för att de ska bli bra läsare. Däremot anser inte Erik att 
biblioteket bör ha datorspel utan påpekar att biblioteket istället bör fokusera på böcker. 
Erik tycker även att barnaktiviteterna på biblioteket ska vara underhållande och att det 
gärna får finnas aktiviteter såsom sagostunder, högläsningsstunder samt teaterpjäser. 
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Föräldrarna i vår studie använder främst biblioteket som ett kulturcentrum för att låna 
böcker, vilket överensstämmer med de två östliga livsstilarna i Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussens (2000) studie. Respondenterna använder således inte endast bibliote-
ket för att ta del av kunskap utan även för att ta del av upplevelser. Men eftersom denna 
funktion även inrymmer lån av andra barnmedier samt barnaktiviteter såsom sagostun-
der kan vi se att biblioteket fyller en viktig funktion som ett kulturcentrum för föräld-
rarna och deras barn, vilket framgår av studiens resultat. 

6.2.2 Kunskapscentrum 
Biblioteket fyller en funktion som ett kunskapscentrum med avseende på lån av böcker 
för flertalet av föräldrarna och deras barn eftersom alla föräldrar utom Ajda och Erik 
lånar pedagogiska eller faktaliknande barnböcker. Ajda uppger dock att hon tycker att 
det är viktigt att hennes dotter ska kunna få möjlighet att lära sig att skriva på bibliote-
ket när hon blir äldre. Ajdas resonemang om att dottern ska få kunskap på biblioteket 
som sedan kan stärka dotterns lärande och skolgång tolkar vi som ett uttryck för och en 
önskan om att biblioteket framöver kan komma att fylla en funktion som ett kunskaps-
centrum för dottern. Erik tycker att de aktiviteter som riktar sig till barn ska vara peda-
gogiska och att det gärna får finnas aktiviteter på biblioteket såsom samtal om hur 
böcker är uppbyggda, vilket visar på att Erik vill att biblioteket ska fylla en funktion 
som ett kunskapscentrum för barnen. Cecilia brukar låna faktaböcker till barnen men 
hon tycker däremot inte att biblioteket ska erbjuda pedagogiska aktiviteter för barnen 
eftersom hon menar att denna pedagogiska uppgift istället ligger på förskolan och sko-
lan. Frida tycker i motsats till Cecilia att det är bra att biblioteket inte endast fokuserar 
på underhållning utan att det även finns pedagogisk anknytning och hon vill att biblio-
teket ska erbjuda läs- och skrivstimulans för barnen. Utifrån detta tolkar vi att Frida har 
ett intresse av att bibliotekets funktion som ett kunskapscentrum för barnen ska förstär-
kas. 
 
Andra uttryck för bibliotekets funktion som ett kunskapscentrum är att Erik fortfarande 
lånar föräldraböcker i viss utsträckning på biblioteket eftersom han förklarar att föräld-
rarollen är starkt kopplad till lärarrollen. Doris, Frida och Gani har tidigare lånat föräld-
raböcker på biblioteket och Doris och Frida lånade speciellt mycket föräldraböcker när 
de hade fått sitt första barn. Ajda, Bodil och Cecilia har däremot inte lånat föräldraböck-
er på biblioteket. Bodil har inte lånat föräldraböcker på biblioteket eftersom hon upple-
ver att hon fått tillräckligt med kunskap om barn och hur det är att vara förälder via 
BVC medan Cecilia fått sitt behov tillfredsställt genom att hon fått föräldraböcker av sin 
mamma under sin första graviditet. Ajda brukar istället använda Internet på biblioteket 
för att i relation till sin föräldraroll få kunskap både till sig själv och till sin dotter, vilket 
även Doris brukar göra. Att Bodil och Frida läser tidskrifter för föräldrar på biblioteket, 
såsom Vi föräldrar, är även ett uttryck för bibliotekets funktion som ett kunskapscent-
rum. Denna funktion ges även till uttryck genom att Ajda vill att biblioteket ska inrym-
ma kurser eller seminarier för föräldrar, barn och familj. Ajda anser att sådana kurser 
eller seminarier skulle kunna ge föräldrar bra råd och kunskaper i relation till sin föräld-
raroll. Även det faktum att Doris vill att biblioteket ska erbjuda föredrag om exempelvis 
barns språkutveckling visar på att hon har en önskan om att bibliotekets funktion som 
ett kunskapscentrum för sin egen del som förälder bör förstärkas. 
 
Biblioteket fyller en funktion som ett kunskapscentrum för föräldrarna i vår studie efter-
som de exempelvis har lånat eller fortfarande lånar föräldraböcker samt att de lånar pe-
dagogiska barnböcker. Det är således en viktig funktion för föräldrarna i vår studie, likt 
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det även är för samtliga livsstilar i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens (2000) stu-
die. Till skillnad från föräldrarna i vår studie, som använder biblioteket som ett kun-
skapscentrum i relation till sin föräldraroll, använder de nordliga livsstilarna biblioteket 
på detta sätt i relation till sitt arbete medan de sydliga livsstilarna använder det som ett 
kunskapscentrum främst i relation till sina fritidsintressen. 

6.2.3 Informationscentrum 
Funktionen informationscentrum grundar sig på inhämtning av information. Att tillgo-
dogöra sig kunskap grundar sig även på inhämtning av information men då utmynnar 
informationen i något mer beständigt såsom kunskap om exempelvis amning eller sjuk-
domar. Inom funktionen informationscentrum kan informationen istället utmynna i nå-
got mer tillfälligt såsom upplysningar om var en bok finns. 
 
Biblioteket fyller inte en funktion som ett informationscentrum vad gäller användningen 
av Internet för de flesta av föräldrarna eftersom de har tillgång till Internet hemma. Där-
emot fyller biblioteket en funktion som ett informationscentrum i detta avseende för 
Ajda och Doris eftersom de brukar använda Internet på biblioteket. För flertalet av för-
äldrarna fyller biblioteket istället en funktion som ett informationscentrum med avseen-
de på användning av bibliotekskatalogen eftersom alla utom Ajda och Bodil använder 
katalogen på biblioteket. Ajda använder inte bibliotekskatalogen eftersom hon är en van 
biblioteksanvändare medan Bodil inte uppger någon anledning till detta. Biblioteket 
fyller även en funktion som ett informationscentrum vad gäller nyttjandet av bibliote-
kets referensservice eftersom alla utom Ajda tar hjälp av bibliotekarier. Anledningen till 
att Ajda inte nyttjar bibliotekets referensservice är att hon är en van biblioteksanvända-
re. Att samtliga föräldrar i vår studie och deras barn letar efter böcker bland hyllorna ser 
vi även som ett uttryck för att respondenterna och deras barn använder biblioteket som 
ett informationscentrum. Detta då vi anser att det inte är någon skillnad på om en biblio-
tekarie hjälper en förälder eller ett barn att hitta exempelvis en bok eller att föräldern 
eller barnet på egen hand letar upp boken. Biblioteket används i båda fallen i samma 
syfte men med skillnaden att olika personer utför handlingen eller utgör medlet för att 
hitta det som eftersöks. 
 
Likt föräldrarna i vår studie fyller biblioteket inte en funktion som ett informationscent-
rum vad gäller användning av Internet för de nordliga livsstilarna i Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussens (2000) studie eftersom de har tillgång till Internet i hemmet 
eller på arbetet. Men flertalet av föräldrarna i vår studie använder dock fortfarande bib-
lioteket som ett informationscentrum genom att de nyttjar bibliotekets referensservice 
och använder bibliotekskatalogen samt att de själva letar efter böcker och annat material 
på egen hand. Detta tyder på att biblioteket fyller en viktig funktion som ett informa-
tionscentrum för föräldrarna även om flertalet inte använder Internet på biblioteket. 

6.2.4 Socialt centrum 
Biblioteket fyller en funktion som ett socialt centrum för samtliga föräldrar och deras 
barn utom Ganis barn eftersom dessa ännu inte tagits med till biblioteket. Biblioteket är 
ett socialt centrum för föräldrarna och deras barn eftersom de tillbringar förhållandevis 
lång tid på biblioteket för att inte endast låna böcker och annat material utan även för att 
de använder biblioteket som en plats där barnen kan leka, pussla och bläddra i böcker. 
Detta kan ses i motsats till om föräldrarna och deras barn endast skulle ha gått till bibli-
oteket för att exempelvis lämna tillbaka en bok för att sedan gå igen. Ajdas dotter brukar 
leka och pussla medan Cecilias son leker på biblioteket, men varken Bodils eller Doris 
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barn brukar använda biblioteket på detta sätt. Cecilia uppger att hon för sin egen del inte 
stannar kvar på biblioteket längre än nödvändigt. Hon går inte heller till biblioteket i 
onödan, utan hon brukar söka i bibliotekskatalogen hemifrån för att se om det hon efter-
söker finns tillgängligt. Cecilia tror dock att hon kan använda biblioteket mer som en 
plats att vara på när barnen blir äldre, vilket även Frida uppger. Erik uppger att varken 
han eller hans barn brukar använda biblioteket som en plats att vara på men eftersom 
hans yngsta dotter brukar bläddra i böcker på biblioteket tolkar vi detta som att det en-
dast gäller för honom själv och hans äldre barn. Fridas barn brukar leka på biblioteket 
och Frida uppger att hon vill att det ska finnas fler leksaker för barnen på biblioteket 
eftersom det skulle underlätta hennes biblioteksbesök. Att Frida vill att det ska finnas 
fler leksaker på biblioteket ser vi som ett uttryck för att hon har en önskan om att biblio-
tekets funktion som ett socialt centrum ska förstärkas. Gani har inte ännu tagit med bar-
nen till biblioteket men han tror att han kommer göra det framöver eftersom han tycker 
att biblioteket är en bra plats där barn kan leka på, viket innebär att Gani har en önskan 
om att biblioteket ska fungera som ett socialt centrum för sina barn. 
 
Att föräldrarna och barnen tillbringar lång tid på biblioteket samt att några av barnen 
pusslar, leker eller bläddrar i böcker på biblioteket tolkar vi som ett uttryck för att det 
ses som en naturlig plats att vara på för föräldrarna och barnen och att biblioteket såle-
des används som ett socialt centrum. Däremot fyller biblioteket inte en funktion som ett 
socialt centrum för föräldrarna och deras barn i form av en mötesplats eftersom de inte 
använder biblioteket som en plats där de träffar andra föräldrar eller barn. 
 
För föräldrarna i vår studie är bibliotekets funktion som ett socialt centrum inte lika vik-
tig i jämförelse med personerna som ingår i Jochumsen och Hvenegaard Rasmusens 
(2000) nordvästliga och sydöstliga livsstilar. Detta på grund av att föräldrarna i vår stu-
die överhuvudtaget inte använder biblioteket som en mötesplats medan biblioteket fyller 
en viktig funktion som ett socialt centrum både som en plats att vara på och som en mö-
tesplats för personerna i nordväst och sydöst. Trots detta fyller biblioteket ändå en vik-
tig funktion som ett socialt centrum för respondenterna i vår studie eftersom biblioteket 
används som en plats att uppehålla sig under en förhållandevis lång tid för både föräld-
rarna och deras barn. 

6.3 Faktorer som påverkar/inte påverkar föräldrarnas syn på bibliote-
kets funktioner 
I detta avsnitt tar vi upp de faktorer som påverkar och inte påverkar de funktioner bibli-
oteket fyller för föräldrarna i vår studie. Vi redovisar inledningsvis faktorerna ålder, 
kön, etnicitet, utbildningsnivå samt yrke för att sedan ta upp de andra faktorer vi även 
kunnat se påverka vilka funktioner biblioteket fyller för respondenterna. På grund av att 
bibliotekets funktioner grundar sig på respondenternas användning av och uppfattning 
om bibliotek förekommer upprepningar från avsnitt 5.5. 

6.3.1 Faktorer som påverkar/inte påverkar funktionerna 
Vi har inte funnit att föräldrarnas ålder är en faktor som påverkar biblioteksanvänd-
ningen och således påverkar inte föräldrarnas ålder vilken funktion biblioteket fyller för 
dem. Däremot påverkar barnens ålder att Cecilia och Frida använder biblioteket som en 
plats att vara på när barnen blir äldre eftersom de tror att det då kan bli lättare att använ-
da biblioteket mer som en plats att vara på. Detta ser vi som ett uttryck för att barnens 
ålder är en faktor som påverkar bibliotekets funktion som ett socialt centrum. Barnens 
ålder kan även påverka att föräldrarna använder biblioteket som ett kunskapscentrum, 
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men jämfört med bibliotekets funktion som ett socialt centrum är det när barnen är små 
som föräldrarna använder biblioteket som ett kunskapscentrum eftersom de då lånar och 
läser mycket föräldraböcker. 
 
Vi har endast kunnat se en tendens till att föräldrarnas kön påverkar deras läsning av 
tidskrifter för föräldrar eftersom endast mammor i vår studie läser sådana. På grund av 
att läsning av tidskrifter för föräldrar inryms inom bibliotekets funktion som ett kun-
skapscentrum samt att endast två av mammorna i vår studie läser sådana tidskrifter kan 
vi se en tendens till att föräldrarnas kön till viss del påverkar bibliotekets funktion som 
ett kunskapscentrum. För övrigt har vi inte funnit att föräldrarnas kön är en faktor som 
påverkar vilka funktioner biblioteket fyller för dem eftersom det inte finns några utmär-
kande skillnader mellan mammorna och papporna vad gäller vilka funktioner biblioteket 
fyller för dem. Vi har inte heller kunnat urskilja om barnens kön är en faktor som på-
verkar föräldrarna och deras barns användning av och uppfattning om bibliotek efter-
som det inte finns något i respondenternas utsagor som tyder på att de använder eller 
uppfattar biblioteket annorlunda beroende på om de har döttrar, söner eller både och. 
Detta innebär i sin tur att vi inte har funnit att barnens kön påverkar vilka funktioner 
biblioteket fyller för respondenterna och deras barn. 
 
Vi har kunnat se att Ajda och Ganis etnicitet är en faktor som påverkar deras biblioteks-
användning eftersom de båda har använt eller vill använda biblioteket för att ta del av 
information och kunskap om hur barn ska behandlas i Sverige. Eftersom Ajda och Ga-
nis reella och önskade användning av biblioteket på detta sätt inryms inom bibliotekets 
funktion som ett kunskapscentrum är deras etnicitet en faktor som påverkar deras an-
vändning av biblioteket som ett kunskapscentrum. 
 
Endast högutbildade föräldrar ingår i studiens urval. När vi vill föra ett resonemang om 
huruvida utbildningsnivån kan vara en faktor som påverkar bibliotekets funktioner för 
föräldrarna gör vi det genom att i detta kapitel ställa vår studie och dess analys och dis-
kussion i relation till den tidigare forskning och litteratur som redovisats i kapitel 3. 
Höglund och Wahlström (2005) samt Zetterström (2006) kommer i sina studier fram till 
att hög utbildningsnivå påverkar att personer går oftare till bibliotek än personer med 
låg utbildningsnivå. I vår studie jämför vi inte föräldrar med olika utbildningsnivåer 
men samtliga föräldrar i vår studie är frekventa biblioteksanvändare och har en hög ut-
bildningsnivå. När vi tolkar bibliotekets funktioner för besökarna utgår vi från vad be-
sökarna gör på biblioteket. Samtliga föräldrar i vår studie lånar mycket barnböcker och 
vi tolkar detta som att biblioteket för föräldrarna fyller en funktion som både ett kultur- 
och kunskapscentrum eftersom barnböcker kan läsas både för att ge kulturupplevelser 
och ge kunskaper. Höglund och Wahlström (2005) uppger i sin studie att högutbildade 
personer lånar mer barnböcker än lågutbildade. I en annan studie uppger Höglund och 
Wahlström (2006) även att personer med medelhög eller hög utbildning använder bibli-
otekets Internettjänster mer än personer med låg eller medellåg utbildning. Föräldrarna i 
vår studie använder olika Internettjänster på biblioteket, vilket vi tolkar som att biblio-
teket även har en funktion för dem som ett informationscentrum. 
 
Vi har kunnat se att Ajdas yrke som biblioteksvärd är en faktor som påverkar hennes 
biblioteksanvändning genom att hon inte nyttjar bibliotekets referensservice. Att Ajda 
inte använder referensservicen på grund av sitt yrke innebär att Ajdas yrke är en faktor 
som påverkar att hon inte använder biblioteket som ett informationscentrum. Detta då 
nyttjandet av referensservicen inryms inom bibliotekets funktion som ett informations-
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centrum. Likt Ajda är Eriks yrke som lärare även en faktor som påverkar att han fortfa-
rande i viss mån lånar föräldraböcker på biblioteket. På grund av att lån av föräldra-
böcker inryms inom bibliotekets funktion som ett kunskapscentrum är yrket en faktor 
som påverkar Eriks användning av biblioteket som ett kunskapscentrum. 

6.3.2 Andra faktorer som påverkar föräldrarnas syn på funktionerna 
Utöver respondenternas kön, etnicitet, utbildningsnivå, yrke samt barnens ålder har vi 
kunnat se att andra faktorer påverkar vilka funktioner biblioteket fyller för föräldrarna 
och dessa redovisar vi nedan. 
  
Vi har kunnat se att anledningen till att småbarnsföräldrarna använder biblioteket som 
ett kulturcentrum genom att de lånar barnböcker, barnfilmer, cd-skivor, datorspel samt 
att de går eller vill gå på sagostunder beror på att de är föräldrar. Vi anser således att 
föräldrarollen är en faktor som påverkar respondenternas användning av biblioteket 
som ett kulturcentrum eftersom deras biblioteksanvändning i detta avseende är starkt 
knutet till det faktum att de just är föräldrar och att det är detta skede i deras liv som gör 
att de exempelvis lånar barnböcker och går på sagostunder. Föräldrarollen är även en 
faktor som påverkar respondenternas användning av bibliotek som ett kunskapscentrum 
genom att föräldrarna exempelvis lånar föräldraböcker, pedagogiska eller faktaliknande 
barnböcker, att de använt Internet på biblioteket för att söka efter information och kun-
skap i relation till sin föräldraroll samt att några av föräldrarna vill att biblioteket ska 
erbjuda pedagogiska aktiviteter på biblioteket. Föräldrarollen påverkar respondenternas 
och deras barns användning av biblioteket som ett informationscentrum genom att de på 
egen hand och via bibliotekets referensservice letar efter böcker och annat material i 
relation till sin föräldraroll. Vi kan även se att respondenterna och deras barns använd-
ning av biblioteket som ett socialt centrum påverkas av föräldrarollen eftersom de up-
pehåller sig lång tid på biblioteket främst på grund av att barnen leker, pusslar och 
bläddrar i böcker på biblioteket. Att föräldrarna och barnen spenderar förhållandevis 
lång tid på biblioteket kan även påverkas av föräldrarollen genom att respondenterna 
inte endast lånar böcker och annat material till sig själva utan att de under sina biblio-
teksbesök även lånar böcker och annat material till barnen. Föräldrarna uppger även att 
de inte endast själva lånar böcker till barnen utan att det ibland är barnen själva som 
lånar, vilket kan bidra till att besöken blir längre. Att orsaken till att föräldrarna till-
bringar förhållandevis lång tid på biblioteket är att de tar med barnen är något som även 
Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2000) tar upp i sin studie för personerna i den 
nordöstliga livsstilen. 
 
Vi har funnit att respondenternas personliga preferenser påverkar vilka funktioner bib-
lioteket fyller för dem och deras barn. Detta då föräldrarna har olika åsikter om biblio-
teket ska vara både underhållande och pedagogiskt eller endast underhållande, vilket 
innebär att deras personliga preferenser i detta avseende påverkar om föräldrarna anser 
att biblioteket ska verka både som ett kultur- och kunskapscentrum eller endast som ett 
kulturcentrum. Bibliotekets funktion som ett socialt centrum påverkas även av respon-
denternas personliga preferenser eftersom föräldrarnas uppfattning om bibliotekets ut-
formning, ljudnivå samt inköp av fler leksaker påverkar om och hur respondenterna och 
deras barn använder och uppfattar biblioteket. Vad gäller funktionen informationscent-
rum kan vi även se att denna funktion till viss del påverkas av de personliga preferen-
serna. Detta då Cecilia föredrar att använda bibliotekskatalogen hemifrån istället för på 
biblioteket, vilket kan bero på personliga preferenser då användningen av katalogen 
hemifrån gör att Cecilia inte behöver gå i onödan till biblioteket. De övriga responden-
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terna i studien, förutom Ajda och Bodil, verkar inte se det som en belastning att använda 
katalogen på biblioteket. Det är tänkbart att även de föräldrar som använder katalogen 
på biblioteket även nyttjar den hemifrån då de har tillgång till Internet hemma. 
 
En faktor som påverkar föräldrarnas användning av biblioteket som ett kunskapscent-
rum är att de tar del av kunskap genom andra källor än bibliotek, vilket för Bodils del 
kommer till uttryck då hon fått tillräckligt med kunskap om barn och hur det är att vara 
förälder via BVC. För Cecilia uttrycks detta genom att hon fick föräldraböcker av sin 
mamma under sin första graviditet. Detta innebär att Bodil och Cecilia inte har haft be-
hov av att använda biblioteket för att ta del av sådan information och kunskap och såle-
des inte använt biblioteket som ett kunskapscentrum i detta avseende. Resonemanget 
gör sig helt gällande för Cecilia men för Bodils del stämmer detta endast delvis överens 
eftersom hon använder biblioteket som ett kunskapscentrum då hon läser tidskrifter för 
föräldrar. 
 
Inga föräldrar utom Ajda och Doris använder Internet på biblioteket och således nyttjar 
flertalet av föräldrarna inte biblioteket som ett informationscentrum i detta avseende. 
Eftersom anledningen till detta är att de har tillgång till Internet hemma ser vi att deras 
tillgång till Internet hemifrån påverkar att de inte använder Internet på biblioteket och 
således inte nyttjar biblioteket som ett informationscentrum på detta sätt. För Ajda och 
Doris del innebär det faktum att de inte har tillgång till Internet hemma att de använder 
Internet på biblioteket, vilket är ett uttryck för att de nyttjar biblioteket som ett informa-
tionscentrum i detta avseende. Att flertalet av föräldrarna i vår studie inte använder In-
ternet på biblioteket på grund av att de har tillgång till det hemma är även något som vi 
funnit överensstämmer med respondenterna i den nordöstliga livsstilen i Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussens (2000) studie. Detta på grund av att författarna uppger att per-
sonerna i denna livsstil använder Internet hemma och på arbetet istället för att använda 
det på biblioteket. Däremot finner vi inga likheter med Jochumsen och Hvenegaard Ras-
mussens resonemang kring varför flertalet av personerna inom den sydöstliga livsstilen 
inte använder Internet på biblioteket eftersom författarna uppger att anledningen till 
detta är att personerna har lite kunskap om datorer och informationsteknologi. Det sist-
nämnda resonemanget överensstämmer inte med respondenterna i vår studie eftersom 
de uppger att de inte nyttjar Internet på biblioteket eftersom de har tillgång till det 
hemma och således har respondenterna åtminstone någon form av kunskap om hur de 
ska använda Internet, till skillnad från personerna i den sydöstliga livsstilen. 
 
Biblioteket fyller inte en funktion som ett socialt centrum för föräldrarna och deras barn 
i form av en mötesplats eftersom de inte använder biblioteket som en plats där de träffar 
andra föräldrar och barn. Anledningen till att ingen av respondenterna och deras barn 
använder biblioteket som en mötesplats anser vi bero på att de istället använder öppna 
förskolan som en plats där de träffar andra föräldrar och barn. Detta innebär således att 
öppna förskolan är en faktor som påverkar att respondenterna och deras barn inte an-
vänder biblioteket som ett socialt centrum i form av en mötesplats. Att respondenterna i 
vår studie inte använder biblioteket som en mötesplats står i motsats till Jochumsen och 
Hvenegaard Rasmussens (2000) resultat gällande den sydöstliga livsstilen. Detta då 
författarna skriver att några av personerna i den sydöstliga livsstilen använder bibliote-
ket främst som en mötesplats och en plats att vara på och att det är på biblioteket de kan 
skapa nya och upprätthålla sociala kontakter. Att biblioteket inte verkar som en mötes-
plats för föräldrarna i vår studie, i jämförelse med personerna i den sydöstliga livsstilen, 
kan bero på att föräldrarna istället använder öppna förskolan som en mötesplats och 
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således inte har ett behov av att använda biblioteket på detta vis. En annan anledning 
kan vara att föräldrarna måste hålla barnen under uppsikt när de är på biblioteket efter-
som barnen är så pass unga att de inte kan lämnas ensamma på exempelvis barnavdel-
ningen, vilket kan bidra till att föräldrarna inte har möjlighet att samtala med andra per-
soner på biblioteket. Biblioteket används inte som en mötesplats för barnen i vår studie, 
vilket står i motsats till Gadds (2001) studie. Att barnen i vår studie, till skillnad från 
barnen i Gadds studie, inte använder biblioteket som en mötesplats kan bero på att de är 
yngre eftersom vi har intervjuat föräldrar till barn som är fem år och yngre medan Gadd 
har intervjuat pappor till barn i förskole- och skolåldern. Barnen i vår studie kan således 
anses vara för unga för att själva gå till biblioteket för att träffa kompisar, även om de 
faktisk kan använda biblioteket som en mötesplats då de kan leka med andra barn när de 
är på biblioteket.  
 
För Doris påverkar det antal barn hon har att hon inte kan gå på så mycket av bibliote-
kets barnaktiviteter som hon skulle vilja eftersom barnaktiviteterna är åldersanpassade. 
Men även att biblioteket i sitt utbud av barnaktiviteter inte inrymmer syskonanpassade 
aktiviteter gör, i kombination med antalet barn, att Doris inte kan använda biblioteket 
som ett kulturcentrum i den mån hon skulle vilja. 
 
Vi har kunnat se att Doris och Fridas biblioteksanvändning påverkades när de var för-
stagångsföräldrar. Detta på grund av att Doris och Frida lånade speciellt mycket föräld-
raböcker när de fått sitt första barn, vilket innebär att föräldrarollen är en faktor som 
påverkar att de använde biblioteket i stor utsträckning som ett kunskapscentrum när de 
fått sitt första barn. 

6.4 Avslutande reflektioner 
Utifrån den teoretiska analysen och diskussionen har vi kunnat se att funktionerna kul-
tur-, kunskaps- och informationscentrum kan nyttjas av respondenterna och deras barn 
även om de inte personligen eller fysiskt använder biblioteket. Detta genom att Ganis 
barn tar del av biblioteket som både ett kultur- och kunskapscentrum utan att de själva 
har besökt biblioteket, vilket möjliggörs av att Gani lånar skönlitterära och pedagogiska 
barnböcker med hem. Att biblioteket fyller en funktion som ett informationscentrum 
fastän det inte besökts personligen eller fysiskt kan vi i sin tur se då Cecilia använder 
bibliotekskatalogen hemifrån. I dessa fall är det inte nödvändigt att personligen besöka 
det fysiska biblioteket utan det är bibliotekets material och service som är det centrala. 
Bibliotekets funktion som ett socialt centrum är däremot bunden till biblioteket som ett 
fysiskt rum eftersom respondenterna och deras barn personligen eller fysiskt måste be-
söka och använda biblioteket som ett socialt centrum. 
 
Även om föräldrarna i vår studie och personerna inom Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussens (2000) nord- och sydöstliga livsstilar har ett gemensamt högt kulturellt 
kapital eller hög utbildningsnivå finns såväl likheter som skillnader i deras användning 
av och uppfattning om bibliotek. Detta anser vi tyda på att det inte endast är responden-
ternas utbildningsnivå som påverkar att de exempelvis är frekventa biblioteksanvändare, 
utan att andra faktorer såsom en god biblioteksvana påverkar användningen och upp-
fattningen samt de funktioner biblioteket fyller för dem. 
 
Höglund och Wahlström (2005) uppger att utbildningsnivå och kön är de faktorer som 
är de vanligaste studerade faktorerna och att utbildningsnivån är den faktor av dessa två 
som påverkar biblioteksanvändningen i störst utsträckning. Vi har i likhet med Höglund 
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och Wahlström kunnat se att utbildningsnivån är överordnad faktorn kön. Utgångspunk-
ten för vår studie är att vi undersökt bibliotekets betydelse för respondenterna i deras 
roll som föräldrar och föräldrarollen framstår som den faktor som tydligast påverkar 
användningen och uppfattningen av bibliotek samt bibliotekets funktioner. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel redovisas de slutsatser vi har kunnat dra utifrån studiens analys och dis-
kussion som redovisats i kapitel 5 respektive 6. Slutsatserna är strukturerade i enlighet 
med studiens övergripande syfte och dess underliggande frågeställningar. Kapitlet av-
slutas med ett avsnitt som inrymmer avslutande reflektioner och förslag på vidare 
forskning. I avsnitten nedan är bibliotekets funktioner samt faktorerna och det som de 
påverkar kursiverade för att synliggöra dem. 

7.1 Hur använder och uppfattar småbarnsföräldrar folkbibliotek? 
Föräldrarna i vår studie är frekventa biblioteksanvändare och samtliga respondenter har 
en utpräglad biblioteksvana, vilket i sin tur innebär att flertalet av barnen även har fått 
en biblioteksvana. Respondenterna och deras barn har även en påtaglig bokvana efter-
som samtliga köper barnböcker samt att några är medlemmar i bokklubbar för barnen. 
Föräldrarna tillbringar förhållandevis lång tid på biblioteket både med och utan barnen 
och använder biblioteket till att låna barnböcker och andra barnmedier såsom filmer, cd-
skivor och datorspel, gå på sagostunder, använda sig av bibliotekets referensservice och 
bibliotekskatalogen samt att barnen leker, pusslar och bläddrar i böcker på biblioteket. 
Respondenterna använder även biblioteket till att ta del av kunskap i relation till sin 
föräldraroll genom att låna och läsa föräldraböcker och tidskrifter för föräldrar samt att 
de söker efter kunskap om föräldrar och barn via Internet. 
 
Respondenterna är nöjda med bibliotekets utbud av barnböcker och andra barnmedier 
och majoriteten tycker att biblioteket både ska vara roligt och pedagogiskt samt att 
samtliga anser att det ska rikta sig till såväl föräldrar som barn. Föräldrarna tycker även 
att det är bra att biblioteket är kostnadsfritt, att det är lätt att hitta på biblioteket samt att 
det ska vara en låg ljudnivå på biblioteket samtidigt som det ska finnas utrymme för att 
barnen ska kunna stoja och väsnas lite. 

7.2 Vilka funktioner har folkbibliotek för småbarnsföräldrar? 
Biblioteket fyller en funktion som ett kulturcentrum eftersom föräldrarna lånar barn-
böcker och andra barnmedier såsom filmer, cd-skivor och datorspel, att de antingen tagit 
del av eller vill gå på sagostunder, att de vill att biblioteket ska erbjuda andra kulturella 
aktiviteter såsom rim- och ramsstunder, sångstunder, teaterpjäser och högläsningsstun-
der samt att barnen fått en biblioteksvana då de tagits med till biblioteket. 
 
För småbarnsföräldrarna fyller biblioteket en funktion som ett kunskapscentrum på 
grund av att de lånar pedagogiska barnböcker, att de vill att det ska finnas pedagogiska 
aktiviteter på biblioteket såsom samtal om böckers uppbyggnad, föredrag om barns 
språkutveckling samt kurser eller seminarier om föräldrar, barn och familj. Andra ut-
tryck för denna funktion är att föräldrarna tar del av kunskap i relation till sin föräldra-
roll genom föräldraböcker, tidskrifter för föräldrar samt Internet på biblioteket. 
 
Biblioteket fyller en funktion som ett informationscentrum för föräldrarna eftersom de 
använder bibliotekets referensservice eller på egen hand letar efter det de söker på bibli-
oteket, samt att de tar del av bibliotekskatalogen på biblioteket eller hemifrån samt att 
en del använder Internet på biblioteket. 
 
För föräldrarna fyller biblioteket en funktion som ett socialt centrum eftersom barnen 
tagits med till biblioteket samt att föräldrarna och barnen tillbringar förhållandevis lång 
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tid på biblioteket för att inte endast låna böcker och annat material, utan även för att 
biblioteket används som en plats där barnen leker, pusslar och bläddrar i böcker. 

7.3 Vilka faktorer påverkar och på vilket sätt påverkar faktorerna 
småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om folkbibliotek 
samt dess funktioner? 
Vi har inte kunnat se att föräldrarnas ålder påverkar användningen och uppfattningen 
eftersom det är en för ringa skillnad i respondenternas åldrar för att kunna urskilja om 
åldersskillnaden är en faktor som påverkar, vilket således innebär att de funktioner bib-
lioteket fyller för respondenterna inte påverkas av deras ålder. Däremot har vi kommit 
fram till att barnens ålder påverkar föräldrarnas biblioteksanvändning och detta kom-
mer dels till uttryck om och vid vilken ålder föräldrarna börjat ta med barnen till biblio-
teket samt att föräldrarna lånat speciellt mycket föräldraböcker när barnen var små. Ett 
annat uttryck för detta är att respondenterna tror att det kommer bli lättare att ta med 
barnen till biblioteket när de är äldre och att de då kan gå oftare till biblioteket samt 
använda det mer som en plats att vara på. Utifrån detta påverkar barnens ålder bibliote-
kets funktion som ett kunskaps- och socialt centrum. 
 
Överlag har vi inte kunnat se att föräldrarnas kön är en faktor som påverkar deras an-
vändning av och uppfattning om bibliotek eftersom det inte finns några utmärkande 
skillnader mellan mammorna och papporna i vår studie. Vi har däremot kunnat se en 
tendens till att kön påverkar föräldrarna vad gäller läsning av tidskrifter för föräldrar 
eftersom endast mammor läser sådana tidskrifter. Således kan vi se en tendens till att 
föräldrarnas kön till viss del påverkar bibliotekets funktion som ett kunskapscentrum. Vi 
har inte kunnat urskilja att barnens kön påverkar användningen eller uppfattningen och 
således påverkar denna faktor inte heller bibliotekets funktioner. 
 
Vi har kunnat se att etniciteten är en faktor som påverkar några av respondenternas an-
vändning och uppfattning eftersom två av föräldrarna använt eller vill använda bibliote-
ket som en plats där de kan ta del av information och kunskap om hur barn ska behand-
las i Sverige. Således påverkar etniciteten bibliotekets funktion som ett kunskapscent-
rum. 
 
Vi har kommit fram till att hög utbildningsnivå troligtvis kan vara en faktor som påver-
kar föräldrarnas biblioteksanvändning genom att de lånar mycket barnböcker, att de är 
frekventa användare och att de fått en biblioteksvana genom sina studier. Utifrån detta 
påverkar utbildningsnivån funktionerna kultur- och kunskapscentrum. 
 
Vi har kunnat se att föräldrarnas yrke är en faktor som påverkar biblioteksanvändningen 
för två av respondenterna. För den ena respondenten visar detta sig då hon i sitt arbete 
som biblioteksvärd har fått kunskap om hur hon på egen hand kan söka efter böcker och 
annat material. Detta gör att hon inte använder bibliotekets referensservice, vilket inne-
bär att hennes yrke påverkar att hon inte använder biblioteket som ett informationscent-
rum i detta avseende. För den andra respondenten påverkar hans yrke som lärare att han 
fortfarande i viss utsträckning läser föräldraböcker eftersom han menar att föräldrarollen 
är starkt förknippad med. Således påverkar hans yrke att han använder biblioteket som 
ett kunskapscentrum. 
 
Vi har funnit ett antal faktorer som påverkar vilket bibliotek föräldrarna besöker. Biblio-
tekets breda utbud och generösa öppettider samt att det ligger i centrum gör att föräld-
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rarna går till stadsbiblioteket medan filialbiblioteket besöks på grund av att ligger nära 
respondenternas hem samt att det upplevs ha en mer personlig service. Vilket bibliotek 
som besöks kan även påverkas av att föräldrarna går till en öppen förskola som har ett 
integrerat bibliotek. 
 
Det antal barn föräldrarna har är en faktor som påverkar biblioteksanvändningen för 
några av respondenterna. Detta har påverkat en förälder genom att användningen för-
ändrats sedan hon fått sitt andra barn och att hon på grund av det inte går lika ofta till 
biblioteket som när hon hade ett barn samt att det är besvärligare att gå till biblioteket 
nu. För en annan respondent påverkar hennes användning och uppfattning av att hon har 
två barn genom att hon tycker att det är svårt att ta del av bibliotekets barnaktiviteter 
som riktar sig till en specifik åldersgrupp och hon utifrån detta vill att biblioteket ska 
erbjuda syskonanpassade aktiviteter. Att biblioteket inte erbjuder detta i sitt nuvarande 
utbud påverkar att denna respondent inte kan använda biblioteket som ett kulturcentrum 
i den utsträckning hon skulle vilja. 
 
Vi har kunnat se att biblioteksanvändningen hos en förälder påverkas av hennes syssel-
sättning. Detta då hon är arbetslös och är den av respondenterna som har den mest vari-
erade användningen samt att hon är en av de fåtal föräldrar som använder Internet på 
biblioteket. 
 
En faktor som påverkar biblioteksanvändningen hos ett fåtal av föräldrarna är att de tar 
del av information och kunskap genom andra källor. Detta kommer till uttryck då två 
av föräldrarna har tagit del av information och kunskap i relation till föräldrarollen ge-
nom andra källor än bibliotek och de har således inte använt biblioteket som ett kun-
skapscentrum i detta avseende. För en annan respondent visar detta sig då hon istället 
för att låna föräldraböcker har använt Internet på biblioteket för att ta del av information 
och kunskap i relation till sin föräldraroll. 
 
Vi har kunnat se att en faktor som påverkar biblioteksanvändningen hos två av respon-
denterna är om de är förstagångsföräldrar, vilket kommer till uttryck då de lånade spe-
ciellt många föräldraböcker när de fått sitt första barn eftersom de vid detta inlednings-
skede i sitt föräldraskap hade ett större informationsbehov. Att vara förstagångsförälder 
påverkar således att föräldrarna använder biblioteket som ett kunskapscentrum. 
 
Tidigare erfarenheter av bibliotek är en faktor som vi kar kunnat se påverka användning 
av och uppfattning om bibliotek hos två föräldrar. Detta då respondenterna har olika 
uppfattningar om referensservicen på stadsbiblioteket, vilket har påverkat dem att an-
tingen använda stadsbibliotekets service eller referensservicen på filialbiblioteket. De 
tidigare erfarenheterna påverkar således funktionen informationscentrum. 
 
Föräldrarollen är en faktor som påverkar biblioteksanvändningen genom att använd-
ningen hos samtliga respondenter har förändrats sedan de blivit föräldrar och de använ-
der nu biblioteket till att exempelvis låna barnböcker, föräldraböcker, att på egen hand 
eller via bibliotekets referensservice hitta böcker i relation till föräldrarollen samt att 
barnen leker och pusslar på biblioteket. Detta innebär att föräldrarollen påverkar funk-
tionerna kultur-, kunskaps-, informations- och socialt centrum. Vi har även kunnat se att 
föräldrarollen är den mest överordnade faktor som påverkar småbarnsföräldrarnas an-
vändning av och uppfattning om bibliotek samt vilka funktioner biblioteket fyller för 
dem. 
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En faktor som påverkar föräldrarnas biblioteksanvändning är att de har fått en biblio-
teksvana eftersom alla är frekventa biblioteksbesökare och denna faktor påverkar på så 
vis att alla tycker att det är lätt att hitta på biblioteket. 
 
En faktor som påverkar föräldrarnas användning av och framförallt deras uppfattning 
om bibliotek är deras personliga preferenser. Detta kommer till uttryck genom de per-
sonliga åsikter respondenterna har om biblioteket ska vara roligt och/eller pedagogiskt, 
vad de har för uppfattning om bibliotekets öppettider, utbud och ljudnivå samt referens-
servicen. Således påverkar de personliga preferenserna funktionerna kultur-, kunskaps-, 
informations- och socialt centrum. 
 
En faktor som påverkar föräldrarnas användning av Internet på biblioteket är om de har 
tillgång till Internet hemma, vilket innebär att denna faktor påverkar om föräldrarna 
använder biblioteket som ett informationscentrum. 
 
En faktor som kan påverka att föräldrarna och deras barn inte använder biblioteket i 
form av en mötesplats är att öppna förskolan istället används som en plats där de kan 
träffa andra föräldrar och barn. Detta innebär att öppna förskolan är en faktor som på-
verkar att respondenterna och deras barn inte använder biblioteket som ett socialt cent-
rum. 

7.4 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
I denna studie har vi undersökt småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om 
folkbibliotek, vilka funktioner folkbibliotek fyller för denna användargrupp samt vilka 
faktorer som påverkar detta och på vilket sätt. Vi har i studien kommit fram till att hög-
utbildade småbarnsföräldrar överlag är positivt inställda till den nuvarande verksamhet 
folkbibliotek har men det har dock framkommit vissa förslag på förändringar som för-
äldrarna vill att biblioteket ska göra. Detta resultat kan således ses som ett bidrag till 
yrkesverksamma bibliotekarier i deras arbete och möte med småbarnsföräldrar och de-
ras barn, varpå vi anser att studien är relevant för ämnesområdet biblioteks- och infor-
mationsvetenskap.  
 
På grund av att endast högutbildade småbarnsföräldrar kom att ingå i denna studies ur-
val har vi inte kunnat se till helhetsbilden av hur användargruppen småbarnsföräldrar 
använder och uppfattar folkbibliotek, vilka funktioner biblioteket fyller för dem samt 
vilka faktorer som påverkar detta och på vilket sätt. För att kunna ta reda på detta samt 
undersöka vilka skillnader eller likheter det finns mellan hög- och lågutbildade små-
barnsföräldrar är det av vikt att vidare studera användargruppen lågutbildade småbarns-
föräldrar. Ytterligare förslag på vidare forskning som vi anser kan vara intressant och av 
vikt att studera är småbarnsföräldrar som är icke-användare. Detta i syfte att ta reda på 
anledningen till att de inte använder bibliotek samt vad folkbibliotek kan eller bör göra 
för denna potentiella användargrupp. 
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8 Sammanfattning 
I utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har vi lärt oss att en persons 
biblioteksanvändning påverkas av vilket livsskede personen befinner sig i och vilken 
livsstil den tillhör. Eftersom vi under vår utbildning inte stött på några studier som be-
handlar biblioteksanvändningen hos den specifika användargruppen småbarnsföräldrar 
anser vi att det är intressant och angeläget att undersöka detta. Vi anser även att det är 
intressant och angeläget att studera eftersom små barn i högsta grad är beroende av sina 
föräldrar för att nyttja biblioteket. Vårt övergripande syfte är att synliggöra variationer i 
småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om biblioteksverksamheten. Detta 
för att kunna dra slutsatser om den nuvarande biblioteksverksamheten behöver föränd-
ras för att tillgodose föräldrarnas behov och önskningar. Studiens övergripande syfte 
besvarar vi utifrån följande underliggande frågeställningar: 
 

- Hur använder och uppfattar småbarnsföräldrar folkbibliotek? 
- Vilka funktioner har folkbibliotek för småbarnsföräldrar? 
- Vilka faktorer påverkar och på vilket sätt påverkar faktorerna småbarnsföräld-

rars användning av och uppfattning om folkbibliotek samt dess funktioner? 
 
I studien tillämpar vi två teoretiska modeller: Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens 
modell över det sociala rummet och livsstilarna samt Andersson och Skot-Hansens mo-
dell över folkbibliotekets funktioner. Den förstnämnda modellen används för att placera 
småbarnsföräldrarna i de olika livsstilarna som finns representerade i modellen för att ta 
reda på hur föräldrarnas olika livsstilar och positioner i det sociala rummet påverkar 
deras användning av och uppfattning om folkbibliotek. Den sistnämnda modellen till-
lämpas i sin tur för att urskilja vilka funktioner biblioteket har för föräldrarna i vår stu-
die. 
 
För att besvara studiens problem, syfte och frågeställningar tillämpar vi en kvalitativ 
materialinsamlingsmetod som består av semistrukturerade intervjuer med sju småbarns-
föräldrar i en mellanstor stad. Urvalskriteriet för undersökningsgruppen är att de ska 
vara föräldrar till barn som är fem år och yngre. För att nå denna undersökningsgrupp 
har vi valt att ta kontakt med öppna förskolor eftersom det dels är en plats där den till-
tänkta gruppen uppehåller sig tillsammans med sina barn under hela vistelsen. Men 
även för att vi anser att öppna förskolan är en bra plats att utföra intervjuerna på då det 
är en bekant plats för respondenterna. För att få ett så representativt urval av föräldrar 
som möjligt tillämpar vi ett icke-sannolikhetsurval för att välja ut förskolor att kontakta 
och besöka. För att få en varierad representation av respondenter har vi valt att besöka 
tre öppna förskolor som är belägna i olika stadsområden inom den mellanstora stad där 
studien är förlagd. Totalt sju föräldrar ingår i studiens urval och samtliga av dessa är 
högutbildade, vilket innebär att studiens resultat inte inrymmer lågutbildade småbarns-
föräldrar. Intervjumaterialet tolkar och analyserar vi utifrån en hermeneutisk hållning 
och analysen är uppdelad i två delar. Den första delen inrymmer en resultatredovisning 
av intervjumaterialet och för att tolka och analysera studiens resultat har vi valt ut teman 
från intervjumaterialet för att strukturera och synliggöra variationerna i föräldrarnas 
utsagor. Den andra delen inrymmer en analys med en integrerad diskussion som grundar 
sig på de två teorierna som tillämpas i studien och de teman som valts ut i enlighet med 
teorierna. 
 
Studien visar att småbarnsföräldrarna är frekventa biblioteksanvändare samt att både 
föräldrarna och barnen har en utpräglad biblioteks- och bokvana. Respondenterna till-
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bringar förhållandevis lång tid på biblioteket både med och utan barnen och de använder 
exempelvis biblioteket till att låna barnböcker och andra barnmedier såsom filmer, cd-
skivor och datorspel, gå på sagostunder, använda bibliotekets referensservice samt att 
barnen leker, pusslar och bläddrar i böcker på biblioteket. Föräldrarna använder även 
biblioteket till att ta del av kunskap i relation till sin föräldraroll genom att exempelvis 
låna och läsa föräldraböcker samt tidskrifter för föräldrar. Föräldrarna i vår studie är 
överlag positivt inställda till den nuvarande biblioteksverksamheten och de är framför-
allt nöjda med bibliotekets utbud av barnböcker och andra barnmedier. Andra åsikter 
respondenterna har om folkbibliotek är att de tycker att biblioteket ska rikta sig till såväl 
föräldrar som barn, att utbudet och verksamheten ska vara både roligt och pedagogiskt 
samt att det är bra att biblioteket är kostnadsfritt. Föräldrarna har dock vissa förslag på 
förändringar som de vill att biblioteket ska göra och några av dessa förslag är att det bör 
finnas fler aktiviteter för både föräldrar och barn såsom sångstunder, teaterpjäser samt 
samtal om böckers uppbyggnad. För småbarnsföräldrarna fyller biblioteket en funktion 
som ett kultur-, kunskaps-, informations- och ett socialt centrum. Biblioteket är ett kul-
turcentrum för föräldrarna och deras barn eftersom de exempelvis lånar barnböcker och 
andra barnmedier, att de antingen tagit del av eller vill gå på sagostunder samt att för-
äldrarna vill att biblioteket ska erbjuda aktiviteter såsom teaterpjäser och högläsnings-
stunder. Att biblioteket verkar som ett kunskapscentrum kommer till uttryck då föräld-
rarna och barnen använder biblioteket för att låna pedagogiska barnböcker, föräldra-
böcker och tidskrifter för föräldrar samt att respondenterna vill att biblioteket ska in-
rymma pedagogiska aktiviteter såsom samtal om böckers uppbyggnad och föredrag om 
barns språkutveckling. För föräldrarna fyller biblioteket en funktion som ett informa-
tionscentrum eftersom de exempelvis använder bibliotekets referensservice, att de tar 
del av bibliotekskatalogen på biblioteket eller hemifrån samt att de använder Internet på 
biblioteket. Biblioteket är ett socialt centrum för respondenterna eftersom de tagit med 
barnen till biblioteket samt att föräldrarna och barnen tillbringar förhållandevis lång tid 
på biblioteket för att exempelvis låna böcker och annat material samt för att använda 
biblioteket som en plats där barnen kan leka och pussla. 
 
Vi har kommit fram till ett antal faktorer som påverkar föräldrarnas användning av och 
uppfattning om bibliotek samt de funktioner biblioteket fyller för dem. Dessa faktorer 
är: föräldrarollen, om föräldrarna har en biblioteksvana, barnens ålder, föräldrarnas per-
sonliga preferenser, om respondenterna har tillgång till Internet hemma, om öppna för-
skolan används istället för biblioteket, bibliotekets utbud, öppettider, avstånd till biblio-
tek samt om öppna förskolan har ett integrerat bibliotek. Vi anser att det är troligt att 
föräldrarnas höga utbildningsnivå har betydelse för deras användning och uppfattning 
av bibliotek samt vilka funktioner biblioteket fyller för dem. Andra faktorer som troligt-
vis påverkar några föräldrars användning och uppfattning av bibliotek samt vilka funk-
tioner biblioteket har för dem är: föräldrarnas kön, etnicitet, yrke samt sysselsättning, 
om respondenterna är förstagångsföräldrar, antalet barn de har, tidigare erfarenheter av 
bibliotek samt andra källor. Vi har däremot inte kunnat se att föräldrarnas ålder och bar-
nens kön är faktorer som påverkar användningen och uppfattningen samt vilka funktio-
ner biblioteket fyller för föräldrarna. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Åsa Axelsson och Anna Björnberg och vi studerar biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid högskolan i Borås. Vi håller på med en uppsats där vi undersöker hur 
småbarnsföräldrar och deras barn använder folkbibliotek och vad de har för åsikter om 
biblioteket och dess verksamhet. Vi är intresserade av vad ni använder biblioteket till 
som föräldrar i er vardag, och alltså inte hur ni använder biblioteket till exempelvis ar-
betsuppgifter. Vi vill inte intervjua barnen utan det är er föräldrar som vi vill träffa för 
intervju. 
 
Vi är intresserade av att intervjua föräldrar som har barn som är 5 år eller yngre. Därför 
har vi valt att kontakta er. I vår studie tar vi hänsyn till olika faktorer såsom utbildning, 
yrke och kön. Det är därför vi gärna ser att ni som vill delta i studien fyller i svarsfor-
muläret. Vi kommer sedan att välja ut ett antal av er som vi kommer att ta kontakt med 
för vidare intervju. 
 
Vi räknar med att intervjun kommer att ta ca en timme. Plats för intervjun kommer att 
bestämmas i samråd med er, för att det ska kännas så bekvämt för er som möjligt. 
 
Vi vill betona att alla uppgifter som ni lämnar vid ert deltagande i denna undersökning 
kommer att vara anonyma. Vi är mycket tacksamma om ni vill ställa upp! 
 
Om ni har några frågor eller undringar, kontakta gärna någon av oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åsa Axelsson och Anna Björnberg 
 
 
Åsa Axelsson 
XXX 
 
Anna Björnberg 
XXX 
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Svarsformulär 

Namn: _________________________________________________________________ 

Telefon:________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Kön:  Man ?     Kvinna ?  

Ålder: _________________________________________________________________ 

Utbildning: _____________________________________________________________ 

Yrke/sysselsättning: ______________________________________________________ 

Barnets ålder/barnens åldrar: _______________________________________________ 

Barnets kön/barnens kön: __________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfakta 
Berätta lite om dig själv - civilstånd 

Utbildning och yrke – ekonomiskt kapital 

Fritidsintressen med och utan barnen – kulturellt kapital 

 
Biblioteksbesök 
Vilka bibliotek som besöks – hur ofta, avstånd, orsaker till detta (hur kommer det 

sig…?) 

Ett typiskt biblioteksbesök 

Vilken information eller material föräldrarna eftersöker, både till sig själv och till bar-

nen 

Spontana eller planlagda biblioteksbesök 

Vilken tidpunkt biblioteksbesöket sker samt hur länge besöket varar 

Om besöket sker tillsammans med barnen eller endast av föräldern 

Vid vilken ålder barnet var när föräldern började besöka bibliotek med barnet 

Problem att hitta det som eftersöks – lokalens utformning och läge, hjälp av biblioteka-

rier 

Om användningen av och inställningen till biblioteket har förändrats sedan de blivit 

föräldrar 

 
Bibliotekets funktion 
Vilken verksamhet och aktiviteter biblioteket ska ägna sig åt 

Vem biblioteket främst används för – den vuxne eller barnen 

Hur biblioteket ska vara - rolig plats för barnen, värna om läs- och språkstimulans, ett 

ställe att gå till 

Om biblioteket besöks för att barnen ska få en biblioteksvana i tidig ålder 

Andra informationskällor – bokhandlar, egna bokinköp, Internet, bokklubbar, vänner 

och familj 

 
Uppfattning 
Vad föräldern tycker om bibliotekets utbud och verksamhet – aktiviteter, läge, utbud, 

service, öppettider, vad som är bra och mindre bra, tillfredsställelse 

Om något saknas för barnens del på biblioteket 
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Tycker föräldern att biblioteket är välkomnande för barnen - anser de att biblioteket ska 

vara en plats där man är tyst eller är det tillåtet att vara högljudd 

Påverkan om biblioteket stängdes – andra informationskällor 




