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The purpose of this master thesis is to investigate what the users/visitors do at the
Filipstad’s Bergslags Library when they are there. The questions we asked were “What
do the visitors do when they are at the library?” and “How do the visitors give priority
to the library’s services?” From these two questions we asked a third “How do the
visitors view the library and its functions and what function do they see as the most
important to them?” The method we used was a user study and we did this at the request
of the management at the library. A questionnaire was constructed and handed out in a
pilot study. We made some changes in the questionnaire before we started to hand it out
at the library. We received a total of 224 questionnaires during a two week period. We
found that most of the visitors were very traditional in their tasks at the library. They
borrowed books and other media and read newspapers and magazines. When we
classified our findings in gender, age groups, highest education and occupation we
found that men read more newspapers and magazines than women do. They, on the
other hand, borrow more books than men and they also visited the library more often.
Only 25% of the visitors used the library computers. Most of the participants in the
study showed a low interest in the various arrangements and conveniences the library
offered. The visitors were only interested in a few cultural arrangements such as author
evenings. The two library functions that really stood out were the cultural function and
the information function.  Our conclusions are that the visitors at Filipstad’s Bergslags
library are very traditional in their activities and that they look upon the library as a
cultural and informational institution.

användarundersökning, biblioteksbesökare, bibliotekstjänster, biblioteksanvändning,
biblioteksroller, utvärdering, folkbibliotek
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1. Inledning

1.1  Bakgrund

Hösten 2002 kom vi i kontakt med Filipstads Bergslags bibliotek i samband med att de sökte
en ny projektledare för deras läsfrämjande projekt Harry Potter.1 I sin projektbeskrivning
skrev de att de gärna såg att studenter från kulturvetarutbildningen vid Karlstads universitet
följde och skrev om projektet. Detta gjorde oss intresserade och vi tog en första kontakt med
biblioteket i augusti, för att visa vårt intresse och höra oss för om möjligheterna för oss som
studenter från Bibliotekshögskolan att följa projektet. Under våra första diskussioner blev det
alltmer uppenbart att det av praktiska skäl skulle bli svårt för oss att ta del av projektet och
inkludera det i vår magisteruppsats. Diskussionerna ledde oss istället in på ett annat spår,
nämligen bibliotekets besöksfrekvens.

Under perioden 1992-2002 har bibliotekets besöksfrekvens stigit från ca 55 000 besökare till
112 000 besökare, dvs en fördubbling på tio år.2 Detta står inte i paritet med någon annan
ökning som är mätbar, t ex utlån eller bokning av datorer. Personalen undrar nu därför vad
besökarna gör på biblioteket. De kan ju inte låna så mycket böcker, eftersom antalet utlån inte
ökat proportionellt med antalet besökare osv. Personalen är överhuvudtaget intresserade av
vad besökarna gör när de är på biblioteket, eftersom det kan ge, för dem, värdefulla
indikationer och verktyg inför framtida satsningar på biblioteket. Vi föreslog därför att vi
istället för att följa Harry Potter projektet skulle göra en användarundersökning, där vi
undersökte vad besökarna egentligen gör när de är på biblioteket. Ledningen för biblioteket
tyckte detta var en bra idé och gav oss uppdraget.

1.2  Syfte

Syftet med den här uppsatsen är alltså att via en användarundersökning ta reda på vad
besökarna på Filipstad Bergslags Bibliotek gör när de besöker biblioteket. I vårt samarbete
med personalen på biblioteket har det även kommit fram önskemål om att få veta hur
besökarna prioriterar olika tjänster som biblioteket erbjuder.

1.3  Frågeställningar

De frågor vi ställt oss blir följaktligen:

• Vad gör besökarna när de är på biblioteket?
• Hur prioriterar besökarna bibliotekets tjänster?

Utifrån dessa två frågeställningar ställer vi oss också frågan:

• Hur ser besökaren på biblioteket och dess funktioner och vilken funktion anser de vara
viktigast?

                                                                
1 Projektet går ut på att man via läsfrämjande åtgärder ska öka barnboksutlånet i kommunen vilket ligger under
riksgenomsnittet. Biblioteket har fått pengar från kulturrådet för att genomföra projektet och man har anställt en
barnbibliotekarie som arbetar med projektet på heltid.  Se vidare  www.wermland.se/lanbib/
2 Utlåningsstatistik framtagen av Filipstads Bergslags Bibliotek.
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1.4  Avgränsningar

Vi har, av naturliga orsaker, avgränsat oss geografiskt till ett folkbibliotek, Filipstads
Bergslags Bibliotek och vi har enbart varit ute efter att studera vad besökarna gör där, just på
det biblioteket. Vi har därför valt att endast studera de människor som fysiskt faktiskt besöker
biblioteket.

1.5  Definitioner

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs enkät som en ”form av intervjuundersökning som
baseras på att de intervjuade skriftligen besvarar frågor i ett formulär”. 3 Enligt Jan Trost
kommer själva termen enkät från det franska enquête och har i det svenska språkbruket
kommit att betyda ”frågor som besvaras med den svarandes egen hand”. 4 För oss är en enkät
helt enkelt en form av undersökning som respondenterna besvarar skriftligen genom att fylla i
ett formulär.

Den typ av enkätundersökning vi kommer att göra är en användarundersökning som riktar
in sig på vad besökarna gör när de är på biblioteket. Man kan alltså säga att det är en
användningsundersökning, eftersom det är besökarnas användande av biblioteket vi är
intresserade av.

Man kan också säga att det är en typ av utvärdering, eftersom en del av vårt uppdrag består i
att undersöka hur besökarna prioriterar, alltså värderar, bibliotekets tjänster.  Frågor kring vad
användarna gör vid sina besök och hur ofta man använder biblioteket är enligt författarna till
Enkätundersökningar i teori och praktik – med inriktning på folkbibliotek mycket intressanta
när man gör en enkätundersökning. De menar att denna typ av frågor visar vilka resurser som
används och även i vilken omfattning.5 Vidare menar författarna att det är en fördel om
respondenterna i enkäten även får bedöma hur viktig respektive resurs/tjänst är. De menar att
det är viktigt för biblioteket att vid planerade förändringar inte bara veta hur bra en viss
företeelse fungerar, utan också hur viktigt det är för användarna att den finns överhuvudtaget.6

Det är framför allt detta resonemang som motiverar oss att även se vår användarundersökning
som en typ av utvärdering.

I nästa kapitel tar vi upp den teoriram vi kommer att använda oss av i uppsatsen (se avsnitt
1.6). Där talas det om bibliotekets roller och funktioner. Vi har valt att se dessa två begrepp
synonymt och använder dem som sådana i uppsatsen, eftersom vi inte anser att det är
nödvändigt för vårt syfte och vår problemställning att förtydliga ytterligare.

1.6  Teoriram

I vår magisteruppsats undersöker vi vad besökarna gör på biblioteket och vilka tjänster de
föredrar framför andra. Vi undersöker även hur besökarna ser på sitt bibliotek utifrån dess
olika funktioner och roller och när vi skulle välja teoriram föll därför valet på Jochumsen och

                                                                
3 Nationalencyklopedin  1991, band 5.
4 Trost, Jan 1994. Enkätboken, s. 9.
5 Jansdotter, Christina & Svensson Anneli 2002. Enkätundersökningar i teori och praktik – med inriktning på
folkbibliotek, s. 47.
6 Ibid., s. 55.
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Hvenegaard Rasmussens bok Gör biblioteket en forskel?7 I sin undersökning har de intervjuat
biblioteksbesökare för att belysa i vilken utsträckning och på vilket sätt som folkbiblioteken
gör någon skillnad för dess besökare, vad de betyder för besökarens vardagsliv och hur man
använder biblioteket.8 Författarna illustrerar bibliotekets funktioner med en bild liknande
Figur 1.9

Originalbilden, som är hämtad från Andersson och Skot-Hansens bok Det lokale bibliotek –
afvikling eller utvikling10, har fler dimensioner än som visas här men vi har valt att fokusera
på dessa fyra funktioner. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen beskriver funktionerna
enligt följande:

Kulturcenter: biblioteket förmedlar upplevelser av olika slag; böcker, musik och
utställningar.11 Vi benämner denna funktion kulturinstitution/förmedlare.

Vetenskapscenter: biblioteket servar det lokala skolväsendet i det livslånga lärandet.12 Vi har
i vår uppsats valt att benämna denna funktion studieplats.

Socialt center: biblioteket fungerar som en mötesplats, en neutral plats med något för alla.13

Vi har valt att benämna denna funktion mötesplats.

Informationscenter: biblioteket och dess facklitteratur står i centrum för
informationsinhämtning.14 Vi ger här begreppet en vidare definition och inkluderar all typ av
informationsinhämtning i begreppet.

I vår magisteruppsats gör vi, på uppdrag, en användarundersökning på Filipstads Bergslags
bibliotek för att få svar på vad besökarna gör när de besöker biblioteket. Vi undersöker även
                                                                
7 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000. Gör biblioteket en forskel?
8 Ibid., s.13.
9 Ibid., s.30.
10 Andersson & Skot-Hansen 1994. Det lokale bibliotek – afvikling eller utvikling, s. 18.
11 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s.33.
12 Ibid., s. 37.
13 Ibid., s. 33.
14 Ibid., s. 38.

Vetenskapscenter

Socialt center Informations
center

KulturcenterFigur 1.

Förenklad version av bild hämtad ur
Jochumsen och Hvenegaard
Rasmussens Gör biblioteket en
forskel?
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hur besökarna ser på sitt bibliotek utifrån de fyra funktionerna och vi vill därigenom se om vi
kan skönja några samband mellan våra besökare, deras aktiviteter och hur de väljer funktion.
Detta för att biblioteket senare ska ha en bra grund för sitt fortsatta utvecklingsarbete. Detta
går även att finna i Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen då de säger att:

... så er en dybere kunskab till de forskellige brugegruppers forventninger til og brug av
biblioteket en forudsaetning for, at biblioteket i endnu hojre grad kan opfylde sin
samfundsmaessige funktion...15

Folkbibliotek kan ha flera olika funktioner/roller i en kommun. De tidigare nämnda
Andersson och Skot-Hansen riktar in sin undersökning på hur olika bibliotek kan användas.
De intervjuar bibliotekarier och kommunansvariga för att få fram bibliotekens olika roller i
samhället. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen å sin sida fokuserar på besökaren och vad
denne gör på biblioteket samt kopplar ihop detta med bibliotekets roll/funktion för denne
besökare. Modellen (se Figur 1, sid 5) som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen och även
vi använder är ursprungligen tänkt att användas för att beskriva ett folkbiblioteks roller men
kan även användas för att beskriva användandet. Vare sig det handlar om vad man vill med
biblioteket eller vad besökarna gör där så är det själva användandet det handlar om. 16 Vidare
säger Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen att användandet av biblioteket inte är konstant
utan varierar under en besökspersons livstid.17 Detta är också något vi avser att belysa i vår
uppsats.

I vår uppsats kommer vi att använda oss av denna teoriram för att först undersöka vad
besökarna gör, sedan undersöka om deras aktiviteter speglar deras syn på biblioteket och sist
vilka roller/funktioner som är viktigast på Filipstads Bergslags bibliotek.

1.7  Metod

I det här avsnittet behandlas den metod som ligger till grund för uppsatsen, samt metodens
för- och nackdelar.

Metoden vi har valt är kvantitativ. Anledningen till detta är att den kvantitativa metoden
lämpar sig väl för att kvantifiera och mäta en företeelse, vilket också är vårt syfte med
uppsatsen. Trost skriver i Enkätboken att om man vill ange frekvenser skall man göra en
kvantitativ studie, liksom om frågeställningen gäller hur ofta, hur vanligt eller hur många.18

Enligt Eggeby och Söderberg måste en kvantitativ analys ”alltid ligga till grund för en
bedömning av företeelsers omfattning vid en given tidpunkt/…/”19 Eftersom våra
uppdragsgivares önskan var att verkligen få svar på vad besökarna gör när de är på biblioteket
och vilka tjänster de föredrar, valde vi mot bakgrund av den metodlitteratur vi studerat att
göra en kvantitativ undersökning med enkäten som verktyg. Att istället välja en kvalitativ
metod, (med t ex intervjuer som verktyg), som mer handlar om att karaktärisera ett fenomen
ansåg vi inte skulle ge oss de verktyg vi behövde för att genomföra den typ av undersökning
våra uppdragsgivare efterfrågade.

Jansdotter och Svensson drar i sitt examensarbete slutsatsen att den dominerande anledningen
till att man gör en enkätundersökning är att:
                                                                
15 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 4.
16 Ibid., s. 30.
17 Ibid., s. 44.
18 Trost 1994, s. 21f.
19 Eggeby & Söderberg 1999. Kvantitativa metoder, s. 20.
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man vill få underlag för att utveckla och förbättra kvaliteten på biblioteket. Man vill få
kunskap om användarnas synpunkter på verksamheten för att sedan kunna göra
förbättringar, man vill veta hur resurser används, vad som fungerar bra, vad som fungerar
mindre bra och vad användarna önskar i framtiden.20

Dessa slutsatser stämmer väl in på det som Filipstads Bergslags bibliotek yttrat som viktiga
orsaker till att de vill genomföra en enkätundersökning.

Jansdotter och Svensson skriver också att enkäten har både sina styrkor och svagheter. Vi
kommer här att nämna några av de för- och nackdelar de sammanställt från tre metodböcker,
nämligen Crawford, Ejlertsson och Moore.21 Enkätens fördelar är att den är flexibel, ger
fullständig anonymitet och är populära hos respondenterna. Den kan ge lättolkade och snabbt
analyserade svar och den är framförallt bra då man samlar in data om okomplicerade och
icke-kontroversiella ämnen. 22 Till dess nackdelar hör att den inte ger någon insikt i tankarna
bakom respondenternas svar, och vid oklarheter har man som forskare ingen möjlighet att
ställa följdfrågor.23 Med tanke på vårt uppdrag och problemformulering anser vi att fördelarna
med enkäten som verktyg överväger nackdelarna.

Vidare menar Jansdotter och Svensson att ett annat problem med enkäter är svarsfrekvensen.
De ger ofta ett större bortfall än vid intervjuer och folk som t ex har svårt att läsa eller något
annat problem hamnar i bortfallsgruppen. 24 Vi har i vår enkätundersökning varit mycket noga
med att redovisa bortfallet, och detta kommer att tas upp mer i detalj i avsnitt 4.2.

Metodlitteraturen poängterar även vikten av att göra ett relevant och representativt urval. Vår
målgrupp är som tidigare nämnts de besökare som faktiskt besöker biblioteket, och vi valde
därför att helt enkelt stå och dela ut enkäter till de som kom till biblioteket. Detta förfarande
att dela ut enkäter till besökare som på eget bevåg vänder sig till ett visst besöksställe ger
enligt Ejlertsson inte ett slumpmässigt urval. Han menar att denna urvalsmetod gör resultaten
svårtolkade.25 Vi menar dock att denna reservation inte är applicerbar på vår undersökning,
eftersom det ju faktiskt är besökarna till biblioteket vi är intresserade av, inte icke-besökarna.
För att minimera risken att undersökningen enbart består av väldigt frekventa besökare,
skedde insamlingen av enkäterna under två hela veckor. För vidare diskussion kring detta, se
kapitel 4.2.

Jansdotter och Svensson har gjort en sammanställning som visar hur stort urvalet måste vara
för att kunna ge statistiskt säkerställda resultat, och enligt den ligger våra 224 enkäter väl
inom ramen. Om populationen är mellan 2001-4000 personer, måste man ha mellan 100-200
antal enheter i stickprovet.26 Vi har valt att betrakta bibliotekets alla aktiva låntagare som vår

                                                                
20 Jansdotter & Svensson 2002, s. 43.
21 Crawford, John 1996. Evaluation of library and information sciences; Ejlertsson, Göran 1996. Enkäten i
praktiken: en handbok i enkätmetodik ; Moore, Nick 2000. How to do research: the complete guide to designing
and managing research projects.
22 Jansdotter & Svensson 2002, s. 14.
23 Ibid., s. 14.
24 Ibid.
25 Ejlertsson, 1996, s. 20.
26 Jansdotter & Svensson 2002, s. 17. (taget från Cantzler, 1996.  Vad tycker kunden?: en bok om
kundattitydundersökningar, cit. efter Harvig, 19??).
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population, och siffran för antal aktiva låntagare var enligt bibliotekschefen i december 2002
2982, vilket gör att vi tycker att vi har ett tillräckligt stort urval. 27

När det gäller själva formuläret och utformningen av frågorna har vi till stor del följt de
anvisningar som vi funnit i metodlitteraturen. Vi har t ex enligt Trost undvikit öppna frågor,
och använder fasta svarsalternativ, förutom den sista frågan, där vi ger respondenten
möjlighet till allmänna kommentarer. Trost menar att man ska undvika öppna frågor av främst
två skäl; dels är det rent tekniskt svårt att hantera de skrivna svaren och dels blir
svarsbortfallet, det som brukar kallas det interna bortfallet, ofta mycket stort.28 Vi har också
strävat efter att undvika värdeladdade ord, långa frågeformuleringar, krångligt språk och
facktermer osv.

Vi har hela tiden strävat efter att ha så få frågor som möjligt i enkäten, eftersom det i
litteraturen poängteras att formuläret bör hållas så kort som möjligt. Jansdotter och Svensson
menar att en begränsning i antalet frågor i enkäten är viktig för att få en hög svarsfrekvens och
tillförlitliga svar.29 Det har ibland varit svårt för oss att begränsa antalet frågor, eftersom vi
gör undersökningen på uppdrag av tredje part. Vissa kompromisser har fått göras från båda
parter för att kunna skapa en så bra enkät som möjligt.

Ett flertal av de metodböcker vi har läst tar upp frågan om känsliga frågor, som t ex
personuppgifter, och deras placering i enkätformuläret. Bell t ex skriver att en del forskare
tycker att sådana frågor ska placeras sist i formuläret, eftersom respondenten då har svarat på
merparten av frågorna innan han/hon kommer till de känsliga frågorna.30 Vi bestämde oss
dock för att lägga alla demografiska frågor först i formuläret, eftersom vi bedömde dem som
oerhört viktiga för vår undersökning. Om en respondent inte fyllde i dessa frågor, skulle vi i
princip inte ha någon nytta av dennes enkät, eftersom det framförallt är de demografiska
faktorerna vi använder för att se samband senare i analysen.

Ett flertal metodböcker tar upp betydelsen av att genomföra en pilotundersökning innan man
genomför själva enkäten. Bell påtalar vikten av att alla datainsamlingsinstrument bör utprovas
för att man ska kunna upptäcka eventuella fel, om alla frågor är begripliga och instruktionerna
klara. Det är även av betydelse att få en indikation på hur lång tid det tar att fylla i enkäten. 31

Bell menar vidare att enkäten bör prövas på samma typ av personer som
undersökningsgruppen består av, vilket vi gjorde.32 Vi genomförde vår undersökning på ett
likartat bibliotek som vårt huvudobjekt. Det ligger i Hällefors, ca 30 kilometer från Filipstad.
De två orterna är ungefär lika stora, och biblioteken är ungefär lika stora. Mer utförligt om
pilotundersökningen återfinns i avsnitt 4.1.

Alla dessa frågor som vi har diskuterat här i metodkapitlet; urval, bortfall, pilotundersökning,
frågeformulering osv påverkar i hög grad resultatens reliabilitet och validitet. Validitet
handlar enligt Denscombe om ”i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att
erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra”. 33 Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, menas
                                                                
27 Statistik framtagen av Filipstads Bergslags bibliotek.  Som aktiva låntagare betraktas de som under året
genomfört minst en transaktion på biblioteket. (Definition från Folkbiblioteken 2001 2002, s.10).
28 Trost 1994, s. 68.
29 Jansdotter & Svensson 2002, s. 53.
30 Bell, Judith 2000. Introduktion till forskningsmetodik , s.109.
31 Ibid., s. 112.
32 Ibid.
33 Denscombe, Martyn 2000. Forskningshandboken:  för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna .
s. 283.
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enligt Trost att en mätning är stabil och inte utsatt för t ex slumpinflytelser.34 Trost säger
vidare att man med reliabilitet menar att ”en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma
resultat vid en förnyad mätning”.35 Detta anser vi gäller för vår undersökning.

Vi har, som vi redogjort i detta kapitel, försökt att öka validiteten och reliabiliteten bl a genom
att sträva efter att minimera bortfallet och antecknat det bortfall som trots allt har infallit. Vi
har försökt att göra ett så lämpligt urval som möjligt och redogjort så tydligt som möjligt för
undersökningens genomförande. Vi diskuterar även problem som dykt upp i samband med
planering, distribution och insamling och den kvantitativa bearbetningen av enkäten (se
avsnitt 4. Redovisning av enkäten). Vi genomförde undersökningen under två veckor för att
minska risken för skevhet i urvalet, och vi ansträngde oss för att utföra enkätutdelningen på
ett likartat sätt under de två veckorna. Med risk för skevhet i urvalet menar vi här risken för
att inte få ett representativt urval.

När det gäller analysen av våra enkäter kommer vi i första hand att studera parametrarna kön,
ålder, utbildning och yrke. Dessa kommer vi sedan att jämföra på olika sätt för att se vilka
samband vi kan finna mellan parametrarna. Vi redogör mer utförligt för detta i kapitel 4 och
5.

Våra litteratursökningar har skett kontinuerligt under arbetets gång, och vi har främst använt
oss av Högskolan i Borås biblioteks databaser och tjänster. Jochumsen och Hvenegaard
Rasmussens bok har vi använt i tidigare kurser på utbildningen, varför vi hade den sedan
tidigare. Övrig litteratur har vi sökt i databaser, som t ex LISA och ISA med sökord som
biblioteksanvändning, utvärdering, biblioteksroller osv. Vi har även fått diverse tips från
kurskamrater och lärare, och vi har använt oss av litteraturlistorna i det material vi hittat för
att arbeta oss vidare och hitta nytt material.

1.8  Disposition

Kapitel 1 innehåller bakgrunden till varför vi valde att skriva uppsatsen, följt av dess syfte och
frågeställningar. Vi tar även upp de avgränsningar vi gjort och de definitioner vi ansett vara
nödvändiga att redovisa. Därefter går vi igenom den teoriram vi använder samt den metod vi
valt att använda för den empiriska delen i uppsatsen.  Vi avslutar kapitlet med att redogöra för
uppsatsens disposition.

I kapitel 2 sätter vi in Filipstads Bergslags Bibliotek i en kontext och redovisar
kommunstatistik och biblioteksstatistik och relaterar det till övriga landet.

Vi fortsätter i kapitel 3 med att ta upp tidigare forskning. I kapitel 4 redovisar vi först
tillblivandet av enkäten och hur vi gått tillväga vid insamlandet av data. Sedan fortsätter vi
med en presentation av dessa data. Kapitel 5 ägnas helt åt analys, diskussion och slutsatser av
den information vi erhållit och de samband vi funnit. Kapitel 6 innehåller avslutande tankar
och därefter följer sammanfattning, källförteckning och bilagor.

                                                                
34 Trost 1994, s. 57.
35 Ibid.
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2. Filipstads Bergslags Bibliotek i en kontext

Vi kommer i det här avsnittet redovisa demografiska fakta och statistik för Filipstads
kommun. Vi har endast tagit med de uppgifter som vi anser har relevans för vår undersökning
och som sätter in kommunen och biblioteket i en kontext som bidrar till en större förståelse
för undersökningen.

2.1  Filipstads kommun

Filipstad är ett litet värmländskt samhälle som ligger ca 6 mil norr om Karlstad. I hela
kommunen bor ca 11 200 innevånare, men utflyttningen ökar ständigt och alltfler lämnar
orten. Siffror från SCB visar att under åren 1995-2000 har befolkningen minskat med ca 1100
personer.36 Majoriteten av Värmlands läns orter följer samma trend och enligt SCB:s
befolkningsstatistik från december 2002 har länet minskat med 514 personer under 2002.37

Samma siffror visar också att Filipstad är den värmländska ort där befolkningsminskningen
varit störst under 2002.38 Nämnas bör också att andelen unga (0-19 år) i Filipstad är lägre än
riksgenomsnittet och andelen äldre (över 65 år) är större än i riket i övrigt.39

När det gäller utbildning i kommunen har, i december 2001, 56% av innevånarna gymnasial
utbildning, vilket kan jämföras med länet totalt där siffran är 54% och endast 49% för riket.
Situationen är dock det omvända när det gäller eftergymnasial utbildning; här är siffran endast
14% för Filipstad, 25% för länet och 30% för riket som helhet. Andelen arbetssökande i
åldrarna 20-64 år i Filipstad var enligt siffror från SCB i mars 2002 8%, vilket kan jämföras
med 5% för hela landet. Andelen öppet arbetslösa var dock lika stor som i övriga landet,
3%.40

En annan faktor vi vill ta upp i det här avsnittet är att Filipstad sedan början av 2001 har en
asylförläggning, där det vistas ca 350-400 stycken asylsökande från olika länder.
Förläggningen har stor genomströmning av asylsökande, och många vistas bara i Filipstad
under en kort tid innan de slussas vidare till annan ort. Detta är en faktor som i hög grad har
påverkat biblioteket, eftersom ett stort antal av de asylsökande kommer till biblioteket
dagligen för att låna datorerna. Detta är något vi tar upp längre fram i uppsatsen i avsnitt 4.

2.2  Filipstads Bergslags Bibliotek

Filipstads Bergslags Bibliotek ligger mitt i ortens samhälle och befinner sig på andra våningen
i samma byggnad som turistinformationen. Förutom huvudbiblioteket har man filialer i
Nykroppa och Lesjöfors och även en bokbuss som kommer från Kristinehamn. Biblioteket
ansvarar även för ortens gymnasiebibliotek. För närvarande driver man två projekt, ett för
vuxenstuderande och ett läsfrämjande projekt för barn. Antalet tjänster är sju stycken, och de
är för närvarande 9 personer som jobbar, ytterligare en person är tjänstledig och börjar
troligen 1/5 - 03. Antalet bibliotekarier är 5 och biblioteksassistenter 4. Biblioteket har även

                                                                
36 Flyttningsnetto i kommunerna 96-00 (statistik från SCB).
37 Folkmängd i riket, län och kommun 31 dec 2002 och befolkningsförändringar 2002  (statistik från SCB).
38 Ibid.
39 Kommunstatistik från Filipstads hemsida (statistik från SCB).
40 Ibid.
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tre extra personer; 1 bibliotekarie, 1 ”flyktingassistent” (som sköter de asylsökandes bokning
av datorer) och en arbetspraktikant.

Biblioteket har öppet sex dagar i veckan; måndag-torsdag 10-18, fredag 10-17 och lördag 10-
14. Under sommarperioden har dock inte biblioteket lika långa öppettider p g a resursbrist.
Enligt Kulturen i siffror 2002:2 har ett genomsnittligt huvudbibliotek i en kommun med
mindre än 15 000 invånare öppet i genomsnitt 37 tim i veckan, vilket innebär att Filipstad
med sina 41 tim ligger över genomsnittet för små kommuner.41

Filipstads Bergslags Bibliotek har 7 publika datorer, varav 1 är för sökning i bibliotekets
katalog och 1 enbart för studerande. Man har satsat på att köpa in ett större urval av
pocketböcker som man har i en särskild pockethylla.  Vid tidningshörnan finns det en
kaffeautomat där man kan köpa kaffe och thé. Biblioteket ordnar kulturarrangemang
sporadiskt och man har ordnat diverse författaraftnar och liknande. Antalet besökare till
biblioteket räknas med hjälp av en räknare i dörröppningen.

Antalet besökare till huvudbiblioteket uppgick 2001 till 102 882 och 26% av befolkningen var
aktiva låntagare.42 Enligt bibliotekets egen statistik var antalet aktiva låntagare i december
2002 2982 stycken43. Detta är dock en siffra som inte riktigt stämmer med verkligheten.
Många asylsökande skaffar sig ett lånekort för att kunna använda bibliotekets datorer och
eftersom genomströmningen är så stor, aktiveras många lånekort som sedan kanske bara
används några gånger. Lånekorten är då fortfarande kvar i systemet en period innan de tas
bort, vilket gör att siffran antagligen är lite högre än den faktiska siffran.

När det gäller antal bokutlån per invånare ligger Filipstads Bergslags bibliotek under
genomsnittet; antalet bokutlån per invånare uppgår till 6,7 medan samma siffra för hela länet
är 7,5 och 7,6 för hela riket.44 Även antalet barnbokslån per barn ligger lägre än
riksgenomsnittet; för Filipstad är siffran 16, medan den är 21 för länet och 20,7 för hela
riket.45

                                                                
41 Folkbiblioteken 2001 2002, s. 32.
42 Ibid., s. 57 och 66. (Se definition av termen aktiva låntagare not 27 denna uppsats).
43 Statistik framtagen av Filipstads Bergslags bibliotek.
44 Folkbiblioteken 2001 2002, s. 28 och 42.
45 Ibid.
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3. Tidigare undersökningar, forskning och litteratur

I det här avsnittet har vi valt att ta upp delar av den forskning som behandlar folkbiblioteken,
dess roller/funktioner, dess användare och vad de gör när de besöker biblioteket. Vi har även
valt att inkludera en magisteruppsats i ämnet och en rapport från BTJ. Vi är medvetna att de
inte alltid är av den vetenskapliga karaktär som krävs för att benämnas forskning, men vi har
ändå valt att inkludera dem i vår litteraturgenomgång, eftersom de behandlar ämnet för vår
uppsats. Den litteratur som tas upp här kommer sedan att knytas till uppsatsens
frågeställningar i analys- och diskussionsdelen.

3.1  Forskning inom ämnet

Andersson och Skot-Hansen tar i sin bok Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling upp
bibliotekets olika roller i samhället. Det säger att biblioteken med åren har blivit mer och mer
användartillvända och intresserade av vad användaren vill ha.46 Biblioteket ska vara en
drivkraft i samhället när det gäller information. 47

Långsamt träder bilden fram av ett bibliotek som skulle fungera som samhällets
kommunikations- och informationscenter.48 Detta kräver andra ekonomiska förutsättningar
men också en annan typ av utbildning för personalen. Mellan begreppen kultur och
information ligger ett helt fält av vetande och där bibliotekets roll både är att ge ökat vetande i
samband med skolarbete men också konkreta svar på enkla frågor. Dessa nya roller ställer
stora krav på biblioteket och dess personal och är resurskrävande.49 Att folkbiblioteken idag
har mer än en roll, den som kulturbärare, är helt klart men vilka är de andra rollerna?
Andersson och Skot-Hansen definierar bibliotekets roller enligt följande:

Bibliotekets sociala roll – biblioteket som mötesplats.
Här är biblioteket en ram kring det vardagliga livet, en mötesplats, men har även uppsökande
verksamhet och taltidningar.

Biblioteket kulturella roll – biblioteket som kulturförmedlare.
Här är biblioteket en ram för kulturell och konstnärlig upplevelse med utställningar,
skaparverkstäder, möteslokaler.

Bibliotekets vetenskapliga roll – biblioteket som informationscentrum.
Här ses biblioteket som ett ramverk omkring information till allmänheten i form av
samhällsinformation, yrkesutbildningar, turistinformation och mer specifik information.

Bibliotekets utbildningsmässiga roll – biblioteket som studieplats.
Här fungerar biblioteket som en ram kring utbildning, upplysning, studieplatser,
bibliotekskunskap. 50

                                                                
46 Andersson & Skot-Hansen 1994, s.10.
47 Ibid., s. 11.
48 Ibid., s. 13.
49 Ibid., s. 14.
50 Ibid., s. 19.
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Författarna menar att olika folkbibliotek har olika framträdande roller men att det är de som
kulturförmedlare och informationsförmedlare som är de som framträder mest.51 Den roll som
har förstärkts är den som kunskapsförmedlare. Detta, menar författarna, beror på den nya
typen av pedagogik skolorna infört med problembaserat lärande och projektarbeten vilket gör
att eleverna söker mer egen information. I sin undersökning ser Andersson & Skot-Hansen att
bibliotekets sociala roll är den som har utvecklats minst.52

I SOM-undersökningen53 2000 rapporterar professor Lars Höglund och Margareta Johansson
(2001 fil. kand. och projektassistent) vad folk gör på biblioteket.54 Bakgrunden till
undersökningen är det faktum att enligt flera mätningar ligger nivån biblioteksbesökare under
ett år på nära två tredjedelar av befolkningen. 55 Dessa siffror gjorde författarna lite
misstänksamma och för att belysa några av sina funderingar ställde de sig frågan: vad gör
egentligen folk på biblioteken? Syftet med en sådan fråga är enligt författarna inte bara att ge
den övergripande biblioteksstatistiken innehåll, utan den ”lägger också en grund för
följdfrågor om vem som gör vad och varför? Vilken roll spelar biblioteken i relation till olika
politiska mål, samhällsvisioner om demokrati och som komplement till andra
massmedieinstitutioner?”. 56

Några av de saker Höglund och Johansson tittar på är hur biblioteksanvändningen skiljer sig
åt mellan olika grupper av människor och de faktorer de tittat på är kön, ålder, utbildning och
familjetyp. Resultaten visar att användningen av bibliotek skiljer sig åt mellan olika grupper;
bl a besöker kvinnor oftare än män biblioteket, personer med hög utbildning är flitigare
besökare än de med låg utbildning och ungdomar i åldern 15-29 är den åldersgrupp som
flitigast utnyttjar biblioteket.57

Enligt Höglund och Johansson pågår biblioteksanvändningen bokstavligen hela livet, men vad
man gör förändras dock med åldern och olika aktiviteter har skilda mönster.58 Lån av
skönlitteratur är en aktivitet som ligger högt och stabilt över åldersgrupperna, men andra
aktiviteter ökar eller minskar med ålder.59

I undersökningen har även bibliotekets service i den egna kommunen bedömts av de
svarande. Av dem som har en uppfattning i frågan tycker 84% att servicen är bra eller mycket
bra, vilket enligt författarna innebär att bibliotekets service bedöms mer positivt än andra
typer av kommunal service.60 Det som väcker mest positiv respons bland andelen svarande är
bl a personalens bemötande och kompetens och urvalet av litteratur.61

Basen för aktiviteterna på biblioteket är enligt Höglund och Johansson i hög grad de
traditionella, dvs man lånar skön- och facklitteratur, läser tidningar och tidskrifter. Samtidigt
använder fler och fler Internet, och under de senaste tre åren har framför allt
                                                                
51 Andersson & Skot-Hansen 1994, s.12.
52 Ibid., s. 14 f.
53 SOM-institutet är ett centrum för den undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av
Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. http://www.som.gu.se/organisation.htm
54 Höglund, Lars & Johansson, Margareta 2001. Vad gör folk på biblioteket? i Land, Du välsignade?
55 Ibid., s. 339.
56 Ibid.
57 Ibid., s. 340.
58 Ibid., s. 341.
59 Ibid.
60 Ibid., s. 344.
61 Ibid., s. 346.
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Internetanvändningen ökat från 20 till 29%. I övrigt är aktiviteterna enligt författarna på
ungefär samma nivå under de senaste åren. 62 Kvinnor lånar oftare än män skönlitteratur och
barnböcker, och de frågar oftare personalen om hjälp. Flera aktiviteter minskar med stigande
ålder. Exempel på sådana aktiviteter är musiklån, Internetanvändning och sökning i den
datoriserade katalogen. 63

Författarna menar att studerande, som är flitiga biblioteksbesökare, på sina håll upptar en stor
del av bibliotekens kapacitet och bibliotekens betydelse i utbildningssammanhang ökar.64

Höglund och Johansson tar också upp invandrare i sin undersökning, och deras siffror visar att
icke-svenska medborgare besöker biblioteket oftare än svenska medborgare, och att de
dominerande aktiviteterna bland utomlands uppväxta är att de frågar om hjälp, läser tidningar
och tidskrifter och läser böcker.65

Gudrun Thórsteinsdóttir och Ulla Arvidsson är doktorander i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet och de har skrivit en artikel som heter
Folkbibliotekets roller och dess användare. En undersökning som speglar användarnas
åsikter på sexton svenska folkbibliotek. Författarna skriver i inledningen att folkbiblioteken
erbjuder en mångfacetterad verksamhet till medborgarna och att biblioteket fyller behov i
samhället i form av folkbildning, samhällsinformation, kunskapsförmedling,
kvalitetsunderhållning och läskunnighetsfrämjande.66 Det är enligt författarna inte minst
bibliotekens mångsidighet som gör att de finner dem intressanta som studieobjekt.67

Artikeln är skriven inom ramen för ett forskningsprojekt som heter Bibliotek i förändring, och
artikeln bygger på resultat från genomförda enkätundersökningar på sexton folkbibliotek
våren 1997.68 Syftet är dels att ”belysa folkbibliotekets roller ur användarnas perspektiv dels
att undersöka brukarnas åsikter om prioriteringar av användargrupper”. 69

Ca 29% av användarna i studien var yrkesverksamma, 14% pensionärer, ca 11% arbetslösa,
ca 25% gick i grund eller gymnasieskola, ca 7% på komvux och ca 12% på högskola eller
universitet. 3% hade uppgivit annat.

Undersökningens resultat visar bl a att fler kvinnor än män besöker biblioteket och i ungefär
hälften av biblioteken besöker nära 90 % av användarna biblioteket minst en gång i
månaden. 70 Närmare hälften av biblioteksbesökarna har högskole- eller universitetsutbildning,
vilket enligt författarna bekräftar det som redan är vedertaget, nämligen att högt utbildade är
flitiga biblioteksbesökare.71 Studien visar också ett tydligt samband mellan en stor andel
studenter och en liten andel pensionärer bland besökarna i de undersökta biblioteken. 72

                                                                
62 Höglund & Johansson 2001, s. 346.
63 Ibid., s. 346.
64 Ibid., s. 347.
65 Ibid., s 350.
66 Thórsteinsdóttir, Gudrún & Arvidsson, Ulla 1999. Folkbibliotekets roller och dess användare, s. 5.
67 Ibid., s. 5.
68 Ibid., s.6.
69 Ibid.
70 Ibid., s. 11 och 15.
71 Ibid., s. 15
72 ibid., s. 13.
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Författarna skriver att flera tidigare undersökningar visar att en stor majoritet av
biblioteksbesökare är nöjda med sitt bibliotek. Resultaten från den här studien stämmer enligt
författarna överens med tidigare resultat. Över 90%, på alla bibliotek, har svarat att de är
nöjda med biblioteksservicen. 73

Författarna tycker det är intressant, men inte oväntat, att de klassiska
bibliotekssysselsättningarna som att låna och lämna böcker och läsa tidningar och tidskrifter
står för över 90% av vad låntagarna gör på biblioteket.74 Enkäten innehöll också frågor om
vilka av bibliotekets roller respondenterna ansåg vara viktiga. Resultatet visade att de ansåg
bibliotekets roll i den formella utbildningen vara den viktigaste; drygt 60% i genomsnitt för
alla bibliotek tyckte detta. Barnverksamheten ansågs vara mycket viktig av nära 60%.
Bibliotekets uppgift som samhällets vardagsrum kom på tredje plats. Sörja för information
som folk behöver i det dagliga livet var den uppgift som minst andel besökare tyckte var
mycket viktig. 75 Utifrån detta drar författarna slutsatsen att användarna ”utnämner biblioteket
till en mycket betydelsefull aktör i ett samhälle inriktat på utbildning och kunskap”. 76

Besökarna fick även i studien möjlighet att fritt föreslå vad de tyckte var en viktig uppgift för
biblioteket. Många svarade att gratis tillgång till Internet i biblioteket var betydelsefullt.
Många besökare ansåg också att en av bibliotekets uppgifter bör vara att erbjuda ett rum där
tystnad råder och vara en plats där det är lugn och ro.77

Författarna säger i slutet av artikeln att anledningen till att de inte tar upp folkbibliotekets roll
när det gäller skönlitteratur är att de vill ta fasta på vilka andra roller användarna tycker är
viktiga. De är dock medvetna om att många kommer till biblioteket endast för att låna böcker
för nöjesläsning, och att detta troligen är folkbibliotekets viktigaste roll för många.78

Författarna skriver att åtskilliga forskare menar att folkbiblioteken kommer att tvingas
definiera sina roller eftersom de inte kan vara allt för alla. Detta menar de innebär att det
behövs mer forskning om biblioteket som serviceorganisation. 79

3.2  Magisteruppsatser och rapporter

Klaz Arvidsons bok, Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek, är i sitt ursprung en
magisteruppsats publicerad vid Bibliotekshögskolan i Borås. I den beskriver Arvidson sin
undersökning av vad besökarna gör på Alingsås huvudbibliotek.80 Han har under en
tvåveckorsperiod, i en kvantitativ studie, intervjuat 195 personer om deras
biblioteksanvändning. Två av hans frågeställningar är ”Skiljer sig olika grupper åt i
användandet och hur tar det sig i så fall uttryck?” och ”Vilka är bibliotekens roller gentemot
användarna?”.  81 Båda dessa frågeställningar är aktuella i vår egen magisteruppsats.

                                                                
73 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 15.
74 Ibid., s. 16.
75 Ibid., s. 17.
76 Ibid., s. 18.
77 Ibid., s. 18
78 ibid., s. 21f.
79 Ibid., s. 24.
80 Arvidson, Klaz 1996. Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek Sedd genom en
användarundersökning på Alingsås huvudbibliotek ,  s. 8 f.
81 Ibid., s. 8.
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Arvidson skriver vidare att låna böcker, lämna tillbaka böcker och läsa tidningar är de
vanligaste anledningarna till att man besöker ett folkbibliotek.82 Ålder och utbildning spelar
också roll för vad man gör på biblioteket, menar Arvidson. 83 Biblioteksbesökaren ställer olika
krav på biblioteket beroende på sin ålder, utbildning och vad de sysslar med. Även kunskap
om vad biblioteket kan erbjuda har betydelse. Detta kan variera stort mellan besökarna och
även visa sig i utnyttjandet av bibliotekets tjänster.84 I Arvidsons undersökning var det något
fler kvinnor än män som svarat.85 Flest respondenter fanns i åldergruppen 20-44 år med 87
personer och den minsta gruppen innehöll 15 personer och var >64 år.86 När det gällde
sysselsättning delade Arvidson in sina respondenter i fem kategorier; arbetslösa, studerande,
yrkesarbetande, pensionärer och barnlediga. Störst var gruppen studerande med 89 personer
följd av yrkesarbetande med 50 personer. 25 personer var arbetslösa, 21 var pensionärer och
10 var barnlediga. När det gällde studerande kunde Arvidson, tack vare sin åldersindelning, se
att i gruppen 20-44 år var det 33 personer (eftergymnasial utbildning, vår anm.) och i gruppen
13-19 år som innebar grundskole- och gymnasieelever var det 55 personer. 87

Besöksfrekvensen i Arvidsons undersökning visade att 90% (175 personer) hade besökt
biblioteket minst en gång per månad det senaste året medan 43% (84 personer) hade besökt
biblioteket minst en gång i veckan under samma period.88 De höga besökssiffrorna förklarade
Arvidson, till viss del, med det stora antalet studerande på biblioteket.89

Arvidson tittade även på olika lånevanor hos sina respondenter. Han fann att 111 personer
lånar skönlitteratur vid varje lånetillfälle och 99 personer lånar facklitteratur. Den tredje
största kategorin är barnlitteratur med ca 35-40 personer (vår uppskattning då ingen siffra
redovisats).90

När det gäller bibliotekets roller framträder, mer eller mindre klart, olika roller i Arvidsons
undersökning. Den tydligaste rollen han kan se är studiebiblioteksrollen som innebär att alla
studerandekategorier använder biblioteket på plats. Dess lokaler och utrustning är centrala.
Den bredaste rollen är lånebiblioteksrollen. Den innebär att biblioteket tillhandahåller
litteratur ur alla kategorier för alla typer av låntagare. Arvidson ser även en
serviceproducerande roll och i den lägger han administrativa funktioner som utlån,
reservationer, fjärrlån, informationssökning, referenstjänst mm. Slutligen ser Arvidson
bibliotekets roll som informationscentral och kunskapsbank. Med det menar han bibliotekets
samlade bestånd av litteratur, referensverk, personalens kunskap och expertis osv. 91

I en rapport initierad av Bibliotekstjänst AB (BTJ) och utförd av TEMO 92 med titeln Spelar
biblioteket någon roll?93 tas bl a frågeställningar angående ett biblioteks olika roller upp.
Författarna, Annelien van der Tang, och Olof Thorén, menar att människan har olika behov
för att klara det dagliga livet. Det kan vara informationsbehov, kulturella behov och sociala
                                                                
82 Ibid., s.14.
83 Arvidson 1996, s. 15.
84 Ibid., s. 24.
85 Ibid., s. 33.
86 Ibid., s. 34.
87 Ibid. s. 35.
88 Ibid., s. 36.
89 Ibid. s. 36
90 Ibid. s. 41.
91 Ibid., s. 72 f.
92 TEMO är ett av Sveriges ledande företag för undersökningar av marknad, omvärld och opinion.
http://www.temo.se/
93 Tang, Annelien van der & Thorén, Olof 1998. Spelar biblioteket någon roll?
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behov. Om man omvandlar dessa behov till biblioteksperspektiv menar författarna att
informations- och kunskapsfunktionen är mycket viktig. En stor del av bibliotekets
verksamhet inriktas på informations- och kunskapssökande genom facklitteratur,
referensverk, Internet och databaser.94 När det gäller den kulturella funktionen så är den av en
central natur och då speciellt när det gäller att tillhandahålla litteratur men även andra typer av
media och evenemang. I den sociala funktionen kan biblioteket spela en roll som mötesplats
där man kan träffa vänner. Man kan även få studera, grupparbeta eller delta i olika publika
arrangemang i den sociala funktionen.  95

Undersökningen gick till så att en åldersgrupp diskuterades fram, 16-75 år, och
urvalsstorleken bestämdes till 2000 personer och man skulle använda metoden postenkät.
Antalet besvarade enkäter blev 1.215 stycken och det gav en svarsfrekvens på 65% som
ansågs ge undersökningen en god statistisk säkerhet.96 Det man kom fram till var bl a att
fördelningen mellan män och kvinnor var lika, 50%. Åldersfördelningen var något ojämn med
16-24 år 15%, 25-44 år 39%, 45-64 år 32% och 65-75 år 14%. När det gällde högsta avslutade
utbildning utföll resultatet enligt följande:

• Grundskola, folkskola  28%
• Gymnasium                  33%
• Högskola/universitet     21%
• Annan utbildning          17%

När det gällde sysselsättningen var 61% yrkesarbetande i någon form, 14% studerande, 18%
pensionärer, 8% arbetslösa och 4% annat.97

Undersökningen tittade även på vad man gör på biblioteket. Av alla inom åldersspannet 16-75
år hade 62% lånekort och 64% hade besökt biblioteket under det senaste året.98 Vad gör man
då när man är på biblioteket? Jo, 28% lånar ofta/alltid skönlitteratur, 24% lånar ofta/alltid
facklitteratur, 17% lånar ofta/alltid barnböcker, 14% läser ofta/alltid facktidskrifter, 13%
söker ofta/alltid i referensverk och 11% läser ofta/alltid dagstidningar. Det andra
svarsalternativet var aldrig och där kan man peka på att 50% aldrig läste dagstidningen och
58% lånade aldrig barnböcker. De högsta ”aldrig” siffrorna var för släktforskning 91%,
sagostund 89% och söker på Internet 77%.99

När respondenterna skulle svara på frågor om bibliotekets roller visade svaren att de flesta
uppfattade biblioteket som ett stöd till studerande där informations- och kunskapsfunktionen
skattades högt. Det uppfattades även ha en kulturell funktion med lån av skönlitteratur och
barnböcker som hög prioritet medan den sociala funktionen som mötesplats var mer tveksam
och inte utnyttjades i så stor utsträckning. 100

                                                                
94 Tang & Thorén 1998, s. 4f.
95 Ibid., s. 5.
96 Ibid., s. 6f.
97 Ibid., s. 7.
98 Ibid., s. 11.
99 Ibid., s. 12.
100 Ibid., s.14ff.
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4. Redovisning av användarenkäten

I det här avsnittet presenteras den empiriska undersökningen vilken utgörs av en
enkätundersökning med 224 insamlade enkäter. Vi redogör även för planering, distribution,
insamling och bearbetning av användarenkäten.

4.1  Planering av användarenkäten

Under det första stadiet i konstruerandet av vår enkät förde vi ett flertal diskussioner med
Filipstads Bergslags Bibliotek för att utröna vad de ville ha ut av enkäten. Vi upptäckte
ganska snart att det var problematiskt att genomföra en användarundersökning på uppdrag av
någon annan, eftersom deras önskemål och våra riktlinjer från skolan för att skriva en
magisteruppsats inte alltid sammanföll.

Vi konstruerade en första version av enkäten och genomförde en pilotundersökning på ett
bibliotek liknande Filipstad för att se hur vi hade lyckats med den. Efter genomförandet av
pilotundersökningen och diskussioner med vår handledare insåg vi att vi behövde jobba mer
med frågorna, varför vi beslutade oss för att lägga ner mer arbete på själva utformandet av
enkäten. Pilotundersökningen resulterade i att vi tog bort en del frågor, formulerade om andra
och lade till några. Efter att vi bearbetat texten igen, gjorde vi en till pilotundersökning, en
mindre denna gång, där frågorna föll bättre ut. Vi diskuterade även den nya versionen med vår
handledare och ledningen för biblioteket, och efter några mindre justeringar var den klar för
tryckning.

4.2  Distribution och insamling

Enkätundersökningen genomfördes i mars 2003 och vi delade själva ut enkäterna för att
kunna kontrollera bortfallet. Av alla tillfrågade, var det 41 stycken som tackade nej till att
deltaga i undersökningen, och närmare 50 stycken som inte kunde deltaga p g a att de inte
kunde svenska. ( Se vidare diskussion om de asylsökande längre ned i samma avsnitt.) Vi
delade ut dem under en två veckors period och vi var närvarande under hela öppettiden alla
vardagar samt lördag. Vi fick under den här perioden in 224 enkäter. Det ursprungliga målet
var 300 enkäter men när vi började känna igen många av besökarna och även fann oss fråga
flera som redan fyllt i enkäten, ansåg vi att vi uppnått en hög grad av informationsmättnad och
bestämde oss för att avsluta insamlingen. Det tidigare nämnda bortfallet på 41 stycken som
inte ville deltaga tillsammans med det faktum att 224 stycken är cirka 10 % av bibliotekets
aktiva låntagare var också anledningar som gjorde att vi ansåg oss nöjda med 224 stycken.

Vi tycker det är viktigt att poängtera att inte alla besökare blev tillfrågade att fylla i enkäten.
En anledning är att det som utdelare av en enkät är omöjligt att få tag i alla besökare som
kommer in på biblioteket. Ibland kommer det in en stor grupp med människor samtidigt, och
det är då svårt att tillfråga alla. En annan anledning är att vissa bara springer in med några
böcker och är ute innan man ens hinner fråga. Vi gjorde dock ett seriöst försök att fråga alla
besökare om de ville medverka i enkäten.

Ett annat problem som vi vill ta upp är den kring populationens åldersfördelning. Vi ansåg
(efter konsultation med Kerstin Rydsjö, lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås och med lång
erfarenhet av barn och barnfrågor) att barn yngre än högstadiet skulle ha svårt att fylla i
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enkäten, och därför valde vi att dela ut enkäten enbart till dem vi bedömde vara runt 13 år och
uppåt. Några barn som är yngre än 13 har trots allt fyllt i enkäten, och klarat det utmärkt. Man
kan därför säga att genomsnittsåldern i enkäten endast återspeglar genomsnittsåldern på de
som deltog i enkäten och inte genomsnittsåldern på besökare i allmänhet.

Vi hade även ett annat problem som vi har diskuterat mycket kring hur vi skulle lösa.
Filipstads kommun har ju som tidigare nämnts många asylsökande, och det stora flertalet av
dem besöker biblioteket. Problemet har dock varit att få av dem kan svenska och då vårt
frågeformulär var på svenska, var det endast ett fåtal av dem som kunde fylla i det. Vi
försökte ta hjälp av personalen för att lösa detta och be dem visa de asylsökande som de visste
kunde svenska. Trots detta var det alltså svårt att få med denna grupp i enkäten, eftersom de
flesta asylsökande som besökte biblioteket de facto inte kunde svenska. Kontentan av detta är
ju att en stor användargrupp i princip faller bort ifrån resultatet, och att vår undersökning i
princip är en redogörelse av vad de besökare med svenska som modersmål och andra som
behärskar det svenska språket gör när de besöker biblioteket. Detta skapar ju en skevhet i
resultatet.

Som vi skriver i avsnittet för Avgränsningar har vi valt att enbart tillfråga dem som faktiskt
besöker biblioteket. Vi har alltså inte inkluderat några icke-besökare vilket enligt Göran
Ejlertsson innebär att vi styr urvalet. Detta menar han gör att vi inte kan generalisera utifrån
våra resultat.101 Vi menar dock att vi kan generalisera, eftersom det är de faktiska besökarnas
aktiviteter vi är intresserade av och undersöker, inte om alla innevånare i Filipstad går till
biblioteket och vad de i så fall gör när de går dit. Sedan kan man ju trots allt säga att det har
skett en viss styrning av urvalet, vilket vi diskuterar i föregående stycke om de asylsökande.
Detta är dock inte en medveten styrning från vår sida, utan något som uppkommit utan vår
intention.

4.3  Kvantitativ bearbetning

För att bearbeta enkäterna matade vi in dem i ett  Excel-ark som vi hade bearbetat för att
passa våra enkäter. Detta för att i nästa steg kunna analysera dem. (Excel är ett dataprogram
framtaget av Microsoft och ett Excel-ark är den sida man får fram när man startar
programmet) Under inmatningen råkade vi ut för vissa tolkningsproblem som vi fick ta
ställning till. Vi redovisar därför för åskådlighetens skull hur vi har tolkat vissa frågor och
svar och även hur vi har valt att bearbeta materialet.

Vissa personer som har studier som nuvarande sysselsättning, har i fråga 4 fyllt i den typ av
studier som de för närvarande bedriver, medan andra har fyllt i som högsta utbildning den de
har avslutat. Exempelvis har vissa personer som för närvarande bedriver högskolestudier
också skrivit att det är deras högsta utbildning, medan andra har skrivit att gymnasiestudier är
deras högsta utbildning. Vi har valt att inte göra några ändringar på detta, eftersom det är svårt
att veta vad som är bäst; ska vi ändra så att de skriver samma nivå av utbildning på fråga 4
och 5, eller ska vi ändra så att enbart deras avklarade studier kommer med på fråga 4? Vi inser
att fråga inte är formulerad på ett sådant sätt att man kan avgöra om vi menar avslutade
studier eller inte, och därför väljer vi att inte korrigera personernas svar, utan acceptera båda
varianterna. Detta är ju trots allt så respondenterna har tolkat frågorna.

                                                                
101 Ejlertsson 1996, s.10.
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Det visade sig även vid bearbetningen av enkäterna att vissa av användarna har mer än en
sysselsättning. Flera stycken har uppgivit två olika sysselsättningar, som t ex arbetslöshet och
studier. Vi har då försökt att reda ut vilken sysselsättning som varit huvudsysselsättning. Vid
detta nämnda exempel har vi kategoriserat personen som studerande.

Vissa av frågorna ger alternativet Annat som en möjlighet. Några respondenter har kryssat i
detta alternativ, men inte specificerat något annat alternativ. När så varit fallet, har vi
behandlat detta som om respondenten inte svarat alls, utan helt enkelt markerat Inget av
ovanstående eller lämnat en tom ruta i Excel-arket och räknat detta som internt bortfall.

Under bearbetningen upptäckte vi att flera respondenter kryssat i mer än ett alternativ på fråga
10 och 13, vilket vi inte hade förväntat oss. Detta skapade dock inte några större problem,
eftersom vi redovisar alla alternativ för frågorna i Excel-arket.

Ett flertal respondenter har på vissa frågor gjort tillägg som inte direkt tillhört frågan, men
som de ändå upplevt att de ville ta med. Dessa kommentarer har vi fört till fråga 24 för Övriga
kommentarer.

Alla frågor som innehåller årtal eller siffersvar har vi delat upp i olika grupper för att
underlätta bearbetningen. Detta gäller t ex frågor om födelseår, hur långt de har till biblioteket
och hur länge de brukar stanna där osv.

Nedan följer en redovisning av enkäterna. De kommer att redovisas fråga för fråga i form av
en graf eller tabell med en förklarande text. För varje fråga redovisar vi för åskådlighetens
skull även det interna bortfallet.
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4.4  Redovisning av enkätsvaren

Nedan följer en sammanställning av enkätsvaren. De kommer att redovisas fråga för fråga i
form av en graf eller tabell med en förklarande text. I texten redovisar vi även delresultat
baserade på kön, ålder, utbildning och sysselsättning. Detta för att ge fler dimensioner av den
övergripande grafen. Vi redovisar dock inte alltid alla fyra parametrar på alla frågorna. För
varje fråga redovisar vi även det interna bortfallet.

För att få 100% svarsfrekvens ska alla 224 respondenterna ha besvarat frågan. Om så inte är
fallet redovisar vi det som ett internt bortfall. I några av frågorna förekommer det att
respondenterna valt fler än ett svarsalternativ. Detta redovisas vid respektive fråga. Graferna
ska läsas så att man börjar ”klockan 12” och följer dem medsols runt.

Det var något fler kvinnor, 58%, som svarade på enkäten. Flest kvinnor fanns i
åldersgrupperna 31-40 år och 41-50 år (70 st totalt), jämfört med männen som var flest i
åldersgrupperna 51-60 år och 61-70 år (37 st totalt). Männen var jämt fördelade över
åldersgrupperna medan kvinnorna toppade vid 31-40 år.

   Figur  2. Graf över könsfördelningen hos respondenterna.

Fråga 1. Kön?

42%

58%

Man/pojke

Kvinna/flicka
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Åldersfördelningen var jämn bland dem som besvarat enkäten. Fördelningen av kvinnor och
män redovisas under Figur 2.

Det var en övervägande del av respondenterna som hade svenska som modersmål. Biblioteket
besöks även av personer med andra modersmål men som kan svenska och därför kunde svara
på enkäten. Några andra modersmål som var representerade var; arabiska, turkiska, kinesiska,
danska, kurdiska, finska, franska, bosniska och tyska.

Fråga 2. Ålder?
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13%

19%

15%

16%

17%

9% -20år

21-30år

31-40år

41-50år

51-60år

61-70år
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Figur 3. Graf över åldersfördelningen hos respondenterna.

Fråga 3. Har du svenska som modersmål?

92%

8%

Ja

Nej, annat

Figur 4. Graf över modersmålsfördelningen hos respondenterna.
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De två övervägande utbildningarna hos respondenterna var gymnasieskola/yrkesskola eller
liknande med 42% och högskola/universitet med 34%. Könsfördelningen var följande;
gymnasium; 53 kvinnor och 41 män, högskola: 44 kvinnor och 33 män, grundskola 16
kvinnor och 8 män, folkskola 8 kvinnor och 8 män, realexamen 5 kvinnor och 3 män.

I gruppen 31-40 år var det dock 68% som bara hade gymnasium som högsta utbildning. I de
andra åldersgrupperna var det jämnt fördelat mellan utbildningarna. I de äldre grupperna, >51
år, tillkom folkskola och realexamen som alternativa utbildningar medan de under 20 år
endast hade nått till gymnasieutbildning. Annat är i den här frågan fritidspedagog, egen
företagare i Brasilien och Farmaceutiska institutet. Det interna bortfallet i frågan var 0% = 1
st. (Programmet räknar i hela procent varför man kan få ett utfall 0% = 1 st).

Fråga 4. Vilken är din högsta utbildning?
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Gymnasium/yrkesskola/komvux/
folkhögskola

Högskola/universitet

Annat

Internt bortfall

Figur 5. Graf över fördelningen av utbildningar hos respondenterna.
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Den största delen av respondenterna, 44%, yrkesarbetade just nu. Nästa stora grupp var
pensionärer med 24%. Bland männen var det ganska jämnt med 40% yrkesarbetande och 30
% pensionärer medan bland kvinnorna var det 44% yrkesarbetande och 19% pensionärer.
Övriga grupper fördelade sig omkring 10%. Huvudsaklig sysselsättning bland de yngsta under
20 år var grundskola/gymnasiestudier medan det i 21-30 år var jämt mellan yrkesarbete och
arbetssökande. Grupperna 31-60 år var övervägande yrkesarbetande men i >61 år var det
pensionärer som dominerade. Annat 5% är här sjukskriven eller sjukpensionär.

Den övervägande delen av respondenterna, 63%, hade bott längre än tio år i Filipstad och där
skilde det en del mellan könen, kvinnor 69% och män 52%. Det interna bortfallet är 3% = 7
st.

Fråga 6. Hur länge har du bott i Filipstad?
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Figur  7. Graf som visar hur länge respondenterna bott i Filipstad.

Fråga 5. Vad är din huvudsakliga 
                sysselsättning just nu?
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Figur  6. Graf över respondenternas huvudsakliga sysselsättning vid svarstillfället.
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Om man tittar på hur många som hade lånekort fördelat på kön låg männen något under snittet
(91,5%) med sina 84% medan kvinnorna låg över med sina 97%. Antal lånekort är i de flesta
åldersgrupperna lika som snittet eller över medan det i de högsta åldersgrupperna sjunker
under snittet. Det finns även en liten grupp som besöker och använder biblioteket utan att
inneha lånekort.

Här har vi bara varit intresserade av tidsåtgången och inte tagit hänsyn till på vilket sätt
respondenterna tar sig till biblioteket. Vi redovisar inte några parametrar här då vi anser att
det inte skulle tillföra frågan något. Den största gruppen har mellan 11-20 minuter till

Fråga 7. Har du lånekort?

92%

8%

Ja

nej

Figur  8. Graf som visar om respondenterna har lånekort eller inte.

Fråga 8. Hur långt har du till biblioteket i Filipstad?
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Figur  9. Graf som visar hur långt till biblioteket i Filipstad våra respondenter har.
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biblioteket, 39%. Därefter kommer 6-10 minuters intervallen med 25% och sist mindre än 5
minuters intervallen med 21%. Det interna bortfallet är 5% = 12 st.

När vi frågade hur ofta våra respondenter besöker biblioteket visade sig männen vara mer
flitiga som besökare med 45% varje vecka och 22% varje månad. Kvinnorna däremot var
mera jämt fördelade mellan alternativen varje vecka 38% och varje månad 44%. När det
gäller hur ofta de olika åldersgrupperna besöker biblioteket var de flesta ganska jämt
fördelade över varje vecka/varje månad medan det i gruppen 31-40 år var 46% varje vecka
men 29,6% några gånger per år och i gruppen <20 år var det jämt fördelat över alternativen.

Av de med högsta utbildning gymnasium var det 39% som besökte biblioteket varje vecka,
26,5% varje månad och 20% några gånger per år. De med högsta utbildning
högskola/universitet besökte biblioteket minst en gång per månad, 45% och en gång i veckan,
43%. När det gäller de andra tre utbildningsgrupperna (grundskola 24, folkskola 16 och
realexamen 8) besökte de biblioteket varje vecka.

Om vi väljer sysselsättning som parameter kan vi se att bland gruppen yrkesarbetande var det
41,6% som besökte biblioteket varje månad och 34% varje vecka. I pensionärsgruppen var det
55% som besökte biblioteket varje vecka och 29% som besökte det varje månad.
Studerandegruppen besökte biblioteket varje månad. Det interna bortfallet är 0% = 1 st.

Fråga 9. Hur ofta besöker du Filipstads bibliotek?
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Figur 10. Graf som visar besöksfrekvensen hos våra respondenter.
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I den här frågan har en del av respondenterna markerat mer än ett alternativ så vi har 240
förkryssade alternativ i de 224 enkäterna. Det är en något större procentandel, 46% som
endast besöker biblioteket medan 40% gör det i samband med andra ärenden. När det gäller
kön och biblioteksbesöken valde ca 90% hos båda könen endast för att besöka biblioteket
eller i samband med andra ärenden där endast för att besöka biblioteket övervägde något.

Anledningen till besöket i de olika åldersgrupperna var lika i alla grupperna utom <20 år som
hade 52% på väg till eller ifrån skolan/arbetet. De andra grupperna förutom 51-70 år hade
över 50% endast för att besöka biblioteket följt av i samband med andra ärenden.

Om man utgår från utbildning besökte de med högsta utbildning gymnasium endast
biblioteket i samband med andra ärenden medan de med högskola/universitetsutbildning var
delade mellan i samband med andra ärenden, 52% och endast för att besöka biblioteket,
46,5%. De andra tre åldersgrupperna valde endast för att besöka biblioteket.

Ser vi till sysselsättning valde de yrkesarbetande endast för att besöka biblioteket 52% och i
samband med andra ärenden 44,5%. I pensionärsgruppen var det jämnt fördelat mellan dessa
båda alternativ. Studerandegruppen besöker biblioteket på väg till eller ifrån skolan/arbetet.

Fråga 10. I vilket sammanhang besöker du biblioteket?
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Figur 11. Graf som visar i vilket sammanhang respondenterna besöker biblioteket.
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Det var inte mer än 39% av respondenterna som svarade att de även besökte andra bibliotek,
kvinnor 33% ja och män 47% ja. I fyra av åldersgrupperna var det en majoritet som inte
besökte andra bibliotek medan det i grupperna 21-30 år, 41-50 år och 61-70 år var jämt
mellan de båda alternativen.

Ser vi till högsta utbildning besöker de med gymnasieutbildning inte andra bibliotek medan
26% av de med högskola/universitetsutbildning besöker andra bibliotek. De andra tre
utbildningsgrupperna besöker inga andra bibliotek.

Om vi studerar parametern sysselsättning var det endast högskola/universitetsstuderande och
arbetssökande som besökte andra bibliotek.

Fråga 11. Besöker du även andra bibliotek?
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Figur 12. Graf som visar om respondenterna besöker även andra bibliotek.
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Hälften, 51%, av de som svarade ja på fråga 11 att de besöker andra bibliotek, gjorde dock
detta endast några gånger per år. Det var 22% av ja alternativet som besökte andra bibliotek
varje månad.

Även här har några av respondenterna markerat fler alternativ än ett så vi har 230 förkryssade
alternativ i de 224 enkäterna. Mer än hälften av respondenterna tycker att öppettiderna är bra
som de är. På frågan svarade 70% av kvinnorna att det var bra som det var medan 17% ville
ha mera helgöppet. Bland männen var det 68% som tyckte det var bra som det var medan
13% ville ha mer öppet på vardagar. Fördelat på åldersgrupperna var svaret övervägande bra
som det är.

Fråga 12. Om ja, hur ofta?
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22%
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17%

Varje dag
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Några gånger per år

Mer sällan

Figur 13. Graf som visar hur ofta de som svarat ja på fråga 11 besöker andra bibliotek.

Fråga 13. Vilka önskemål har du om bibliotekets 
öppetider?
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7% Bra som det är
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Mer helgöppet
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Figur 14. Graf över respondenternas önskemål vad det gäller bibliotekets öppettider
och eventuell förändring av densamma.
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Om vi ser till högsta utbildning tyckte de med gymnasieutbildning att öppettiderna var bra
som de är, 75%. Bland de med högskola/universitetsutbildning var det 59,5% som svarade bra
som det är, 20% längre öppet på vardagar och 17% mera helgöppet. När det gällde de andra
tre utbildningsgrupperna var de nöjda med biblioteket öppettider som de är.

Om vi tittar på sysselsättning var 68,7% av yrkesarbetandegruppen nöjda med öppettiderna
och i pensionärsgruppen var samma siffra 76%. Även de andra grupperna var i princip nöjda
med öppettiderna.

Svarsalternativet ingen åsikt innebär att respondenten inte har kunnat ta ställning till något av
de andra påståendena så det kan inte jämställas med bra som det är.

Förklarande text till Figur 15 kommer efter Figur 17.

Fråga 14. Vad är ditt viktigaste ärende till biblioteket I DAG? 
Förstahandsalternativ.

23%

40%

3%

17%

0%

0%

2%

2%
2%

4% 2%

0%1%

4%

Lämnar tillbaka böcker eller andra
medier
Lånar böcker eller andra medier

Söker svar på en fråga/problem

Läser tidningar eller tidskrifter

Besöker
kulturarrangemang/utställningar
Släktforskar

Träffar vänner och bekanta

Sitter och studerar

Letar efter litteratur/material för
skolarbete/arbete
Använder bibliotekets dator

Spelar schack/annat spel

Kopierar

Annat

Internt bortfall

Figur 15. Graf som visar respondenternas förstahandsval av ärende till biblioteket vid svarstillfället.
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Förklarande text till Figur 16 kommer efter Figur 17.

Fråga 14. Vad är ditt viktigaste ärende till biblioteket I DAG? 
Andrahandsalternativ
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Figur 16. Graf som visar respondenternas andrahandsval av ärende till biblioteket vid svarstillfället.
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I fråga 14 fick respondenterna rangordna sina svar 1, 2, 3, vad det gällde sina ärenden till
biblioteket just den dagen de svarade på enkäten. Förstahandsalternativet var till övervägande
delen, 40%, låna böcker eller andra medier medan lämna tillbaka dessa stod för 23%.
Andrahandsalternativet var mycket snarlikt förstahandsalternativet med 32% för lån av böcker
och andra medier och med 25% för att lämna tillbaka dessa. Tredjehandsalternativet skiljer
sig dock från de andra två. Där har respondenterna valt läsa tidningar och tidskrifter, 28%.
Annat kan vara läsa i telefonkatalog, kolla in filmer, hämta gamla tidningar, beställa en bok
och gör reportage.

När vi tittade på skillnaden mellan könen svarade kvinnorna så här.
I förstahandsalternativet valde kvinnorna lånar böcker 47,5% och lämnar tillbaka böcker 27%,
allt annat under 5%. I andrahandsalternativet valde kvinnorna lånar böcker 26% och lämnar
tillbaka böcker 24,5%. I tredjehandsalternativet valde kvinnorna läser tidningar och tidskrifter
11,5%.

Hos männen var det mera jämnt fördelat inom valen.
I förstahandsalternativet valde de läser tidningar och tidskrifter 32%, lånar böcker 26,5% och
lämnar tillbaka böcker 17%. I andrahandsalternativet valde de lånar böcker 19%, läser

Fråga 14. Vad är ditt viktigaste ärende till biblioteket I DAG?
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Figur 17. Graf som visar respondenternas tredjehandsval av ärende till biblioteket vid svarstillfället.



33

tidningar och tidskrifter 14% och lämnar tillbaka böcker 10,5%. I tredjehandsalternativet
valde de läser tidningar och tidskrifter 9,5% och lånar böcker 7,5%.

Viktigaste ärende idag hos åldergrupperna <20 år, 31-4år, 41-50 år, 51-60 år var lånar böcker
(40-60%) följt av lämnar böcker ca 20% (utom hos <20 år som inte hade fler val i
förstahandsalternativet ) medan det hos gruppen 21-30 år, 61-70 år och >71 år var jämt mellan
dessa båda alternativ. I andrahandsalternativet valde 31-40 år, 41-50 år, 51-60 år, 61-70 år och
>71 år även där lämnar böcker och lånar böcker men mera jämt och <20 och 21-30 grupperna
valde lånar böcker. Som tredjehandsalternativ fanns inga höga siffror.

När vi ser på parametern högsta utbildning var gruppen med gymnasieutbildades viktigaste
ärende idag att låna böcker 42,5% följt av lämnar tillbaka med 18%. Dessa båda alternativ
väljs även som andrahandsval med sammanlagt 34% och som tredjehandsval kommer läser
tidningar och tidskrifter 14%. För gruppen med högskola/universitetsutbildning var det
viktigaste ärendet IDAG att lämna tillbaka och låna böcker med vardera ca 30% medan 13%
läser tidningar och tidskrifter i förstahandsvalet. Som andrahandsval kom även där låna och
lämna tillbaka böcker samt läsa tidningar. Tredjehandsvalet var lågt. De andra tre
utbildningsgruppernas viktigaste ärende var att låna böcker.

Sysselsättningsparametern visar att de i yrkesarbetandegruppens viktigaste ärende idag var
låna böcker 45%, lämna tillbaka böcker 20% och läsa tidningar 12,5%. Andrahandsval var
samma kategorier. Pensionärsgruppens viktigaste ärende idag var låna böcker 33%, läsa
tidningar och tidskrifter 29,5% och lämna tillbaka böcker 24%. Studerandegruppens ärenden
idag var att låna och lämna tillbaka böcker men högskola/universitetsstuderande valde även
leta litteratur/material för skolarbete samt sitta och studera. Arbetssökande valde sitta och
studera samt låna böcker.

Det interna bortfallet på den här frågan är 2-4% = 4 st. Att det varierar mellan 2-4 % har att
göra med att några av respondenterna bara rangordnat alternativ 1 och 2. Vi har valt att inte
räkna bort de enkäterna då frågan var ställd så att respondenterna fick välja max tre alternativ
och rangordna dem inbördes.
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I den här frågan framträder två större tidsintervall som inte skiljer sig nämnvärt åt, 39% av
respondenterna var 1-15 minuter på biblioteket medan 40% var där 16-30 minuter. Över 17%
stannade trettio minuter men inte över en timme. På frågan hur länge de var på biblioteket just
idag svarade 42,5% av männen 16-30 min, 34% 1-15 min och 17% 31-60 min medan
kvinnorna svarade 42,5% 1-15 min, 37,5% 16-30 min och 17% 31-60 min.

Om vi ser till högsta utbildning var både de med gymnasium och de med
högskola/universitetsutbildning på biblioteket 1-30 minuter, ca 80%. De andra
utbildningsgrupperna stannade 1-60 minuter på biblioteket.

När det gäller sysselsättning stannade ca 80% av yrkesarbetandegruppen 1-30 minuter och
samma gällde pensionärsgruppen. De övriga studerandegrupperna var där 1-15 minuter eller
31-60 minuter. Samma gällde för arbetssökandegruppen.

Det interna bortfallet var 0% = 1 st.

Fråga 15. Hur länge är du på biblioteket I DAG?
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Figur 18. Graf som visar hur lång tid respondenterna tillbringade på biblioteket vid svarstillfället.



35

Förklarande text till Figur 19 kommer efter Figur 21.

Figur 19. Graf som visar respondenternas förstahandsval av ärende de annars har till biblioteket.

Fråga 16. Vad brukar du ANNARS göra när du 
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Förklarande text till Figur 20 kommer efter Figur 21.

Fråga 16. Vad brukar du ANNARS göra när du
besöker biblioteket? 
Andrahandsalternativ
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Figur 20. Graf som visar respondenternas andrahandsval av ärende de annars har till biblioteket.
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I fråga 16 fick respondenterna rangordna 1, 2, 3, vad de annars gör när de besöker biblioteket.
Förstahandsalternativet liknar mycket det i fråga 14, 44% uppger att de lånar böcker och
andra medier medan 25% svarar att de lämnar tillbaka dessa och 15% läser tidningar och
tidskrifter. Andrahandsalternativet är jämnare fördelat mellan lånar böcker och andra medier
med 32% och lämnar tillbaka dessa med 37%. Tidningsläsningen ligger på 11%.
Tredjehandsalternativet är också ganska likt svaret i fråga 14, med 31% som läser tidningar
och tidskrifter. Annat kan vara kolla in filmer, göra reportage, beställa böcker och hyra film.

När vi tittade på kön utföll det enligt följande.
Kvinnorna hade som förstahandsval lånar böcker och andra medier, 52,5% och lämnar
tillbaka böcker och andra medier 27,5% allt annat under 5%. Som andrahandsval hade de
lämnar tillbaka böcker och andra medier 41,5% och lånar böcker och andra medier 28,5%, allt
annat under 10%. Som tredjehandsval hade de läser tidningar och tidskrifter 25,5%, söker
svar på en fråga/problem 10% och letar litteratur/material för skolarbete 8,5%.

Männen hade som förstahandsval lånar böcker och andra medier 30%, läser tidningar och
tidskrifter 26,5% och lämnar tillbaka böcker och andra medier 22,5%. Som andrahandsval
hade de lånar böcker och andra medier 30%, lämnar tillbaka böcker och andra medier 22,5%
och läser tidningar och tidskrifter 25%.

Figur 21. Graf som visar respondenternas tredjehandsval av ärende de annars har till biblioteket.

Fråga 16. Vad brukar du ANNARS göra när du 
besöker biblioteket? 
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Som tredjehandsval hade de läser tidningar och tidskrifter 16%, lämnar tillbaka böcker och
andra medier 12,5%, lånar böcker och andra medier och söker svar på fråga/ problem båda
7,5%.

I de olika åldergrupperna brukar <20 år och 21-30 år i första hand låna böcker och andra
medier och i andra hand låna och lämna tillbaka böcker och andra medier medan resterande
grupper sprider sina val mer jämnt men det är samma kategorier. Det är bara grupperna 41-50
år och äldre som väljer läser tidningar och tidskrifter. I 21-30 årsgruppen är det över hälften
som använder bibliotekets datorer och då för att söka i katalogen, söka information och läsa
och skicka e-post.

Ser vi till högsta utbildning väljer gymnasiumgruppen låna böcker och andra medier med
44,6% följt av lämnar tillbaka böcker och andra medier med 23,4%. Även
högskola/universitetsgruppen gör samma val och med ungefär samma siffror. De andra
studerandegrupperna valde låna böcker och andra medier.

När det gäller parametern sysselsättning kunde man i yrkesarbetegruppen se att de som
viktigaste ärende annars valde låna böcker 46% och lämna tillbaka böcker 32% samt läsa
tidningar. Pensionärsgruppen valde när de annars besöker biblioteket låna böcker och andra
medier 44% läsa tidningar och lämna tillbaka böcker och andra medier. Studerandegruppen
valde när de besöker biblioteket annars lånar böcker och lämnar tillbaka böcker och andra
medier, letar litteratur/material för skolarbete samt söker svar på fråga/problem.

Det interna bortfallet är 5-7% = 11 st. Att det varierar mellan 5-7 % har att göra med att några
av respondenterna bara rangordnat 1 och 2. Vi har valt att inte räkna bort de enkäterna då
frågan var ställd så att respondenterna fick välja max tre alternativ och rangordna dem
inbördes.
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I fråga 15 frågade vi efter hur lång tid respondenterna var på biblioteket just den dagen. Här
frågar vi hur lång tid de annars tillbringar på biblioteket. Svaren skiljer sig något då 7% fler
tillbringar 16-30 minuter på biblioteket och 13% färre tillbringar 1-15 minuter på biblioteket.
De som tillbringar 31-60 minuter på biblioteket är 3% fler än i fråga 15.

Om vi tittar på kön i frågan om hur länge de annars är på biblioteket svarade 48,5% av
kvinnorna 16-30 min, 27,5% 1-15 min och 18,5% 31-60 min. Bland männen svarade 43,5%
16-30 min, 24,5% 1-15 min och 21% 31-60 min.

I de olika åldergrupperna var de annars på biblioteket 1-30 min utom <20 år, 21-30 år och >71
år som var där 1-60 minuter.

När det gäller högsta utbildning är de med utbildningen gymnasium annars på biblioteket 16-
30 minuter med 43%. De med högskola/universitetsutbildning är annars på biblioteket 1-30
minuter, 76%. De andra studiegrupperna stannade annars 16-30 minuter på biblioteket.

Om vi ser till sysselsättning är gruppen yrkesarbetande på biblioteket 1-30 minuter medan
pensionärsgruppen är där 1-60 minuter när de annars besöker biblioteket. De andra
studerandegrupperna samt arbetssökandegruppen var annars på biblioteket 16-60 minuter. Det
interna bortfallet är 1% = 3 st.

Figur 22. Graf som visar hur lång tid respondenterna annars tillbringade på biblioteket.

Fråga 17. Hur länge brukar du ANNARS vara på biblioteket?
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Det är bara en fjärdedel, 25%, av respondenterna som använder bibliotekets datorer. På frågan
svarade 78,5% av kvinnorna nej och 70% av männen nej. I åldersgruppen 21-30 år är det över
hälften som använder bibliotekets datorer. De andra grupperna, utom <20 år som har en svag
majoritet för nej, har ett övervägande nej på frågan.

Om vi ser till högsta utbildning använder varken gymnasium eller
högskola/universitetsgrupperna bibliotekets datorer. Inte heller de tre andra
utbildningsgrupperna gjorde detta.

Ser vi till parametern sysselsättning är det endast arbetssökande som använder bibliotekets
datorer i någon större utsträckning.

Fråga 18. Använder du bibliotekets datorer?
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Figur 23. Graf som visar hur många av respondenterna som använder bibliotekets datorer.
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Fråga 19. Om du använder bibliotekets datorer, vad använder du dem till?
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Även i denna fråga har respondenterna markerat flera alternativ. 25% har svarat ja = 56
stycken och vi har fått in 93 svar vilket innebär att flertalet respondenter markerat fler än ett
alternativ. Av de som svarat att de använder bibliotekets datorer är det 36% som söker i
datorkatalogen efter böcker och andra medier medan 19% söker information och 22% läser
och skickar e-post.

De kvinnor och män som använde datorerna, mellan 22,5 – 30%,  sökte i datorkatalogen,
sökte information eller läste och skickade e-post och detta var lika mellan könen. I
åldersgrupperna är det 21-30 årsgruppen som använder bibliotekets datorer och då samma
alternativ som ovan.

Om vi ser till högsta utbildning använde inte den gruppen datorerna.

När vi tittade på sysselsättning var det de arbetssökande som använde datorerna till att söka
information, läsa nättidningar och läsa och skicka e-post.

Figur 24. Graf som visar vad de som svarat ja på fråga 18 använder bibliotekets datorer till.
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Förklarande text till Figur 25 kommer efter Figur 27.

Fråga 20. Vilka tjänster är viktigast för dig?
 Förstahandsalternativ
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Figur 25. Graf som visar respondenternas förstahandsval av tjänster de anser vara viktiga för dem.
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Förklarande text till Figur 26 kommer efter Figur 27.

Fråga 20. Vilka tjänster är viktigast för dig?
 Andrahandsalternativ
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Figur 26. Graf som visar respondenternas andrahandsval av tjänster de anser vara viktiga för dem.
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I fråga 20 fick respondenterna rangordna 1,2,3 vilka tjänster de ansåg vara viktigast för dem. I
förstahandsalternativet framträder skönlitteratur med 35% följt av facklitteratur på 15% och
dagstidningar på 13%. I andrahandsalternativet svarar facklitteratur för den största posten med
20%, dagstidningar ligger kvar på 13% och skönlitteratur har sjunkit till 14%. I
tredjehandsalternativet är det ganska jämt fördelat mellan tjänsterna med flera runt 10%. Inget
av ovanstående är 4% = 8 st.

Om vi tittar på kön väljer kvinnorna som förstahandsval skönlitteratur 36%, facklitteratur
15,5% och barn och ungdomslitteratur 11,5%. Som andrahandsval väljer de facklitteratur
17%, skönlitteratur 14,5%, referenslitteratur 9% och tidskrifter 7,5% och som tredjehandsval
facklitteratur 10%, dagstidningar 9% och tidskrifter, referenslitteratur och skönlitteratur 7,5%
vardera.

Männen å sin sida väljer som förstahandsval skönlitteratur 32%, dagstidningar 25,5% och
facklitteratur 15%. Som andrahandsval väljer de facklitteratur 21%, tidskrifter 19% och
skönlitteratur 10,5% och som tredjehandsval dagstidningar 10,5%, facklitteratur 9,5%,
tidskrifter 7,5% och skönlitteratur 6%.

Om vi tittar på åldergrupperna när det gäller tjänster valde de flesta skönlitteratur främst för
att i andra hand välja tidskrifter och facklitteratur. 31-40 årsgruppen var jämnare i val mellan

Fråga 20. Vilka tjänster är viktigast för dig? 
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Figur 27. Graf som visar respondenternas tredjehandsval av tjänster de anser vara viktiga för dem.
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skönlitteratur och facklitteratur i första hand men även facklitteratur i andra hand och 61-70
årsgruppen var jämn i valet mellan skönlitteratur och dagstidningar i första hand och
skönlitteratur och facklitteratur i andra hand. 21-30 årsgruppen valde enbart skönlitteratur
både som första och andrahandsval.

Om vi tittar på högsta utbildning och börjar med gymnasium toppas tjänster av skönlitteratur
med 28,5% följt av facklitteratur 18%. Som andrahandsval kommer facklitteratur 20% och
tredjehandsval dagstidningar 14%. I högskola/universitet gruppen var skönlitteraturen
överlägsen med 41,5% följt av facklitteratur på 18%. Som andrahandsval kom facklitteratur
först på 21% följt av skönlitteratur 17% och tidskrifter 14%. Tredjehandsval var facklitteratur
18%. De andra tre utbildningsgrupperna prioriterar skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur
och några väljer även möjligheten att låna dataspel och CD-skivor.

Om vi tittar på sysselsättning är de viktigaste tjänsterna hos yrkesarbetandegruppen
skönlitteratur med 38,5%,  facklitteratur 18% tidskrifter 14% men även möjlighet att låna
dataspel och CD-skivor. Bland pensionärerna är de viktigaste tjänsterna skönlitteratur 40%
och dagstidningar 24% men även facklitteratur och tidskrifter på ca 20%. De andra grupperna
svarar i stort sett samma sak att skönlitteratur är viktigast.

Det interna bortfallet är 4-5% = 9 st. Att det varierar mellan 4-5 % har att göra med att några
av respondenterna bara rangordnat 1 och 2. Vi har valt att inte räkna bort de enkäterna då
frågan var ställd så att respondenterna fick välja max tre alternativ och rangordna dem
inbördes.
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Förklarande text till Figur 28 kommer efter Figur 30.

Fråga 21. Vilka arrangemang är viktigast för dig? 
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Figur 28. Graf som visar respondenternas förstahandsval av vilka arrangemang som är viktiga för dem.
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Förklarande text till Figur 29 kommer efter Figur 30.

Fråga 21. Vilka arrangemang är viktigast för dig? 
Andrahandsalternativ
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Figur 29. Graf som visar respondenternas andrahandsval av vilka arrangemang som är viktiga för dem.
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Även i fråga 21 har vi låtit respondenterna rangordna sina svar 1,2 och 3. Vad som framträder
här med stor tydlighet är att i förstahandsalternativet är det över hälften, 56%, som valt
alternativet inget av ovanstående. Författarbesök får 14% och politikerträffar 11%.  I
andrahandsalternativet är det 63% som valt inget av ovanstående och där har författarbesök
och politikerträffar fått 10 respektive 12%. I tredjehandsalternativet har inget av ovanstående
ökat till 73% och inget av de övriga arrangemangsalternativen får där över 4%.

Om vi ser på kön i detta sammanhang om arrangemang och dess rangordning svarade 58,5%
av männen och 53% av kvinnorna att de valde inget av ovanstående vilket innebär att de inte
instämde med något av alternativen. I sin rangordning valde sedan männen som
förstahandsval kulturkvällar 16% och författarbesök 11,5%. Som andrahandsval samma som
föregående med 8,5% vardera. Tredjehandsval var under 3%. Kvinnorna å sin sida valde som
förstahandsval författarbesök 13% och kulturkvällar 7,5%. Som andrahandsval kulturkvällar
12,5% och författarbesök 9%. Tredjehandsval var 3% eller under.

I de olika åldergrupperna är det 48,6 - 72% som valt alternativet inget av ovanstående och
resterande siffror blir då väldigt låga.

Figur 30. Graf som visar respondenternas tredjehandsval av vilka arrangemang som är viktiga för dem.

Fråga 21. Vilka arrangemang är viktigast för dig? 
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När vi tittar på högsta utbildning väljer gruppen gymnasium inget av ovanstående till 59,5%
och inget annat har över 10%. I gruppen högskola/universitet valdes inget av ovanstående
med 44,1% medan författarbesök fick 19,5%, annars låga siffror. Även de andra tre
utbildningsgrupperna har höga procenttal för alternativet inget av ovanstående.
Om vi tittar på sysselsättning svarar gruppen yrkesarbetande på arrangemangfrågan med
55,2%, inget av ovanstående medan kulturkvällar får 12,5%. Pensionärerna väljer med 50%
inget av ovanstående men väljer även författarbesök 22%. De andra studerandegrupperna
ligger på mellan 70-80% för alternativet inget av ovanstående. Det interna bortfallet är 1% = 2
st.

Förklarande text till Figur 31 kommer efter Figur 33.

Fråga 22. Vilka bekvämligheter är viktigast för dig?
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Figur 31. Graf som visar respondenternas förstahandsval av vilka bekvämligheter som är viktiga för dem.
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Figur 32. Graf som visar respondenternas andrahandsval av vilka bekvämligheter som är viktiga för dem.

Fråga 22. Vilka bekvämligheter är viktigast för dig? 
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hälften, 48%, som valt alternativet inget av ovanstående medan 15% valt studieplatser.
Kopieringsmaskin, dator med ordbehandling och café får 7 respektive 6%. I
andrahandsalternativet har inget av ovanstående alternativet erhållit 56% medan studieplatser,
dator med ordbehandling och café ökat någon procent. I tredjehandsalternativet har inget av
ovanstående alternativet ökat ytterligare till 66% och café alternativet stigit till 10%.

Om vi tittar på kön i den här frågan svarade 51% av männen och 47% av kvinnorna att de
valde inget av ovanstående. I sin rangordning valde sedan männen som förstahandsval
studieplatser 14%, kopieringsmaskin 10,5% och dator med ordbehandling  7,5%. Som
andrahandsval dator med ordbehandling 7,5%, café 6,3% och kopieringsmaskin 5,3%. Som
tredjehandsval var det café med 7,5%.
Kvinnorna hade som förstahandsval studieplatser 21% resten var 6% eller under. Som
andrahandsval kopieringsmaskin 8,4%, dator med ordbehandling 7,6% och café 6%. Som
tredjehandsval café 7,6%.

I de olika åldergrupperna, när det gäller bekvämligheter, är siffran för inget av ovanstående
30-71,5% men det enda man kan se är att grupperna <20 år, 21-30 år, 31-40 år och 41-50 år
valt studieplatser när de valt.

När vi tittar på högsta utbildning som parameter kan vi se att i gymnasiegruppen är det 43,6%
som väljer inget av ovanstående och sedan väljer man studieplatser som förstahandsval med
14% annars inget över 11%. Högskola/universitet gruppen svarade med 49,3% inget av
ovanstående och där valde man med 19,4% studieplatser, annars var det låga siffror. De andra
utbildningsgrupperna följer i stort sätt samma mönster.

I parametern sysselsättning kan vi se att gruppen yrkesarbetande svarade med 51% inget av
ovanstående, annars inga val över 10%. Gruppen pensionärer får en siffra på 66% för inget av
ovanstående och där väljer man studieplatser 13%. I de andra studerandegrupperna var det ca
30% som svarade inget av ovanstående, annars valde de studieplatser. Det interna bortfallet är
1% = 2 st.

Fråga 23. Vilket påstående tycker du bäst stämmer in på din syn på 
biblioteket?
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I fråga 23 har vi försökt få fram vilken funktion (se teoriavsnittet) som respondenterna tycker
att biblioteket har. Påståendet ett informationscentrum får 38% medan påståendet en
kulturinstitution/förmedlare av kultur får något lägre, 33%. De övriga påståendena får under
10%. Annat kan vara dit man går för att låna böcker, en utflyktsplats för mig, mina barn och
dagbarn, låna thailändska böcker och låna och läsa böcker, tidningar och video.

Om vi tittar på kön och frågan om vilket påstående som stämde bäst in med deras syn på
biblioteket hade båda könen valt alternativen en kulturinstitution/förmedlare av kultur och ett
informationscentrum. Männen var här mer kategoriska och valde kulturinstitution/förmedlare
av kultur 41,5% och informationscentrum 38% där de andra alternativen fick 6,5% eller lägre.
Kvinnorna spred ut sig lite mera men övervägde ändå med informationscentrum 37,5% och
kulturinstitution med 27,6%. Här fick studieplats 11,5%, mötesplats 8,4% och annat 18%.

Ser vi till åldersgrupperna är ett informationscentrum vinnaren hos grupperna mellan <20 –
41-50 år med 32-56% medan grupperna 51-60 år, 61-70 år  och >71 år istället väljer
kulturinstitution 48,6 – 66,5%. Grupperna 21-30 år och 31-40 år väljer studieplats 17-20%
och gruppen 41-50 år mötespalts 17,6%.

När vi tittar på högsta utbildning och gruppen gymnasium får informationscentrum 50% av
valen och kulturinstitution 30,8%. I gruppen högskola/universitet valde 41,5%
kulturinstitution och 32,5% valde informationscentrum.  När det gäller de andra tre
utbildningsgrupperna får valet Annat flest val tätt följt av informationscentrum och
mötesplats.

Om vi tittar på sysselsättning svarade gruppen yrkesarbetande med 40% informationscentrum
och med 31% kulturinstitution. Pensionärsgruppen valde till 55% en kulturinstitution och
26% informationscentrum. De andra grupperna valde i första hand mellan kulturinstitution
och informationscentrum. Det interna bortfallet är 1% = 2 st.

Fråga 24 som var den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenterna kunde
skriva övriga kommentarer och synpunkter på biblioteket och dess verksamhet. Vi fick in 101
stycken kommentarer och synpunkter i våra 224 enkäter. I 51 av de svaren nämns personalen i
positiva ordalag, det står t ex ”kunnig och trevlig personal” (E.8), ”hjälpsam personal”
(E.12),”tillmötesgående personal” (E.30), ”kunnig personal” (E. 53), ”duktig personal” (E.
74) och ”serviceinriktad personal”(E.121). De övriga kommentarerna nämner ofta att det är
ett bra bibliotek (E. 139), viktigt informationscentrum (E:132), mer facklitteratur önskas (E.
181) och någon tycker att ljudnivån är för hög (E. 224).
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5. Analys, diskussion och slutsatser

Här analyserar, tolkar och diskuterar vi materialet. Detta gör vi genom att koppla till och
jämföra med undersökningens frågeställningar, teoretiska utgångspunkt och litteratur. Kapitlet
är uppdelat efter uppsatsens frågeställningar, som gås igenom och analyseras en efter en.
Kapitlet avslutas med de slutsatser undersökningen lett fram till.

5.1  Vad gör besökarna när de är på biblioteket?

Här analyserar vi och drar slutsatser när det gäller våra respondenters biblioteksaktiviteter. Vi
utgår från parametrarna kön, ålder, högsta utbildning och sysselsättning.

Kön

Om vi ser till kön var kvinnornas viktigaste ärende, 70 – 80%, att låna och lämna böcker och
andra medier. Andra aktiviteter som kvinnorna valde var att läsa tidningar och tidskrifter,
11%. Övriga aktiviteter fick låga siffror hos kvinnorna.

Hos männen var det mera jämnt fördelat procentuellt mellan aktiviteterna men de som var
viktigast var läsa tidningar och tidskrifter och låna böcker och andra medier med 25 – 30%
och lämna tillbaka böcker och andra medier med 17 – 23%.

Enligt Höglund och Johansson ser de i sin undersökning att män och kvinnor läser tidningar
lika mycket men att kvinnor lånar mer böcker än män. 102 Detta stämmer, som man kan se
ovan, inte med våra resultat eftersom männen enligt vår undersökning läser mer tidningar än
vad kvinnorna gör.

Basen för aktiviteterna på biblioteket är ju enligt Höglund och Johansson i hög grad de
traditionella dvs man lånar skön- och facklitteratur, läser tidningar och tidskrifter.103 Detta är
något som vi också kan se i vår undersökning. Samtidigt säger Höglund och Johansson att fler
och fler använder Internet, men det kan vi inte se i vår undersökning då det bara är 25% som
använder bibliotekets datorer över huvud taget och då oftast för att söka i
bibliotekskatalogen. 104 Enligt Höglund och Johansson lånar kvinnor oftare än män
skönlitteratur och barnböcker, och de frågar oftare personalen om hjälp.105 Vi återkommer till
detta när vi ser på prioriteringen av tjänster. Även Thórsteinsdóttir och Arvidsson har funnit
att det är de klassiska bibliotekssysselsättningarna som dominerar låntagarnas aktiviteter.106

Klaz Arvidson hänvisar till Kulturbarometern 1990 som även den säger att, låna böcker,
lämna tillbaka böcker och läsa tidningar är de vanligaste anledningarna till att man besöker ett
folkbibliotek.107

                                                                
102 Höglund & Johansson 2001, s. 347.
103 Ibid., s. 346.
104 Se figur 23, s. 39.
105 Höglund & Johansson 2001, s. 347.
106 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 16.
107 Arvidson 1996, s.14. (Taget från Kulturbarometern 1990:IV, s.14.).
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Ålder

Ser vi till ålder har vi en ganska jämn fördelning mellan åldersgrupperna men det finns flest
kvinnor i spannet 31-50 år och flest män i 51-70 år. I vår undersökning delade vi in
respondenterna i olika åldersgrupper där lägst var <20 och sedan i 10- års intervaller med
högsta grupp >70år. I vår redovisning kommer vi dock att slå ihop åldersgrupperna på olika
sätt där de stämmer överens med varandra.

Enligt Höglund och Johansson pågår biblioteksanvändningen bokstavligen hela livet, men vad
man gör förändras dock med åldern och olika aktiviteter har skilda mönster.108 Detta är något
som stämmer med vår undersökning. I vår yngsta grupp <20 är det en övervägande majoritet
för aktiviteten låna böcker och andra medier, 60%. I grupperna från 21-50 år är de
dominerande aktiviteterna låna böcker och andra medier samt lämna tillbaka böcker och andra
medier, 25-50%. Här kommer även aktiviteten läsa tidningar och tidskrifter in till en viss del
men i grupperna >61 – 71 år tar aktiviteten läsa tidningar och tidskrifter en ungefär lika stor
del som de andra två tidigare nämnda aktiviteterna. Vi tolkar detta som att tidningsläsandet
blir viktigare med stigande ålder. Detta stämmer inte med Höglund och Johansson som i sin
undersökning fick fram att de som läste mest tidskrifter var de i åldern 15-29 år. 109

Utbildning

Ser vi till utbildning så har vi tittat närmare på de två stora kategorierna i vår undersökning,
gymnasium/yrkesskola/komvux/folkhögskola (94 st.) och högskola/universitet (77 st.). De
andra kategorierna ligger på 10% och under av den totala undersökningen så där har vi bara
tittat på tendenser och anser inte att vi kan dra några generella slutsatser.

När det gäller biblioteksaktiviteter kopplade till högsta utbildning fann vi att det inte skilde
nämnvärt mellan de två olika utbildningskategorierna och aktivitetsval. Båda kategorierna
valde låna böcker och andra medier med 30-45%, lämna tillbaka böcker och andra medier
med 18-35% och läsa tidningar och tidskrifter med 10-15%. Alla andra aktiviteter fick låga
siffror, under 6%.

Besöksfrekvensen, som vi anser kan kopplas bland annat till vad man gör på biblioteket, var
hos de med högskoleutbildning högre än hos de med gymnasieutbildning och detta säger även
Höglund och Johansson samt Thórsteinsdóttir och Arvidsson som menar att ju högre
utbildning man har ju oftare besöker man biblioteket.110

Sysselsättning

När vi tittade på biblioteksaktiviteter och sysselsättning bland våra respondenter var det två
grupper, yrkesarbetande (96 st.) och pensionerande (54 st.), som var större än de andra och
dessa redovisar vi här. De andra grupperna var under 10%.

Vi fann att de yrkesarbetande lånar fler böcker, 45%,  och läser färre tidningar och tidskrifter,
12%, än gruppen pensionärer. Thórsteinsdóttir och Arvidsson fann vad det gäller
besöksfrekvensen, ett tydligt samband mellan en stor andel studenter och en liten andel

                                                                
108 Höglund & Johansson 2001, s. 341.
109 Ibid., s. 106.
110 Höglund & Johansson 2001, s. 340 och Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 15.
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pensionärer bland besökarna i de undersökta biblioteken. 111 I vår undersökning var
förhållandet det omvända med liten andel studenter och hög andel pensionärer, vilket pekar på
att det finns ett samband. Vad det beror på kan vi bara spekulera kring men det skulle kunna
vara så att biblioteket inte kan tillgodose studerandegruppens behov. En annan förklaring kan
vara att om man tittar på statistiken för Filipstads kommun i kapitel 2. (sid. 9) ser man att
andelen unga i Filipstad är färre än riksgenomsnittet. Det kanske helt enkelt är så att den låga
andel unga som studerar och den höga andelen pensionärer på biblioteket bara speglar
fördelningen mellan de två grupperna i Filipstad i stort.

Bland studerandegrupperna (grundskola/gymnasium, komvux, högskola/universitet) fann vi
att deras enda aktiviteter var att låna och lämna tillbaka böcker och andra medier. Av detta
drar vi slutsatsen att de inte använder biblioteket för studier. Våra slutsatser stämmer inte
överens med Höglund och Johansson som säger att studerande på sina håll upptar en stor del
av bibliotekens kapacitet.112 Arvidson drar slutsatsen i sin undersökning att fler män än
kvinnor stannar kvar för att läsa på biblioteket.113 Ur vårt material kan vi dra slutsatserna att
studerande män i lägre grad än studerande kvinnor sitter på biblioteket för att läsa. Antalet
studerande i vår undersökning är dock förhållandevis litet, 16,5% så vi drar inte för stora
slutsatser ur våra resultat.

Arvidson fann att ca 65% av respondenterna i hans undersökning inte lånade medier vid varje
biblioteksbesök.114 Detta har vi vid ett flertal tillfällen sett inte stämmer med respondenterna i
vår undersökning. Deras huvudsakliga aktiviteter är att låna böcker och andra medier vid sina
biblioteksbesök.

Sammanfattningsvis följer vår undersökning, i stort, tidigare undersökningars mönster när det
gäller biblioteksaktiviteter. Vi kan dock se vissa avvikelser som t ex när det gäller sambandet
mellan tidningsläsande och ålder där vi i vår undersökning huvudsakligen hade äldre medan
Höglund och Johansson hade i huvudsak yngre respondenter. En annan avvikelse är att våra
deltagare i huvudsak lånar böcker i princip varje gång de är på biblioteket medan i Arvidsons
undersökning så inte var fallet. Likheter vi har funnit är att det är fler kvinnor än män som
besöker biblioteket, att det är de klassiska biblioteksaktiviteterna som dominerar, dvs låna
böcker och medier, lämna tillbaka böcker och medier samt läsa tidningar och tidskrifter samt
att de med högskoleutbildning oftare besöker biblioteket än de med lägre utbildning.

5.2  Hur prioriterar besökarna bibliotekets tjänster?

Här analyserar vi och drar slutsatser när det gäller våra respondenters prioriteringar av
bibliotekstjänster. Vi utgår från parametrarna kön, ålder, högsta utbildning och sysselsättning
samt företrädesvis respondenternas förstahandsval. Här inkluderar vi även arrangemang och
bekvämligheter.

Kön

Kvinnorna i vår undersökning prioriterade i hög grad skönlitteratur 36% följt av facklitteratur
15,5% och barn- och ungdomslitteratur 11,5%. När det gäller männen prioriterade, även de,
                                                                
111 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 13.
112 Höglund & Johansson 2001, s. 347.
113 Arvidson 1996, s. 52f.
114 Ibid., s. 37.
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skönlitteratur med 32%, följt av dagstidningar 25,5% och facklitteratur 15%. Dessa siffror går
väl i linje med Arvidsons resultat där han fann att flest personer lånar skönlitteratur vid varje
lånetillfälle och i andra hand lånar man facklitteratur (lånetillfälle är här enligt Arvidson inte
att jämställa med biblioteksbesök då man inte lånade vid varje besök). Den tredje största
kategorin är barnlitteratur.115 Vi anser att man utifrån t ex. lånevanor kan utläsa vilka tjänster
de prioriterar, varför vi väljer att nämna detta här.

På frågan om arrangemang och dess rangordning svarade 58,5% av männen och 53% av
kvinnorna att de valde inget av ovanstående vilket innebär att de inte instämde med något av
alternativen. I sin rangordning valde sedan männen kulturkvällar 16% och författarbesök
11,5%. Kvinnorna å sin sida valde författarbesök 13% och kulturkvällar 7,5%.

På frågan om bekvämligheter och dess rangordning svarade 51% av männen och 47% av
kvinnorna att de valde inget av ovanstående. I sin rangordning valde sedan männen
studieplatser 14%, kopieringsmaskin 10,5% och dator med ordbehandling 7,5%.
Kvinnorna hade studieplatser 21%, resten var 6% eller under.

Slutsatser man kan dra av detta är att ca 50% av respondenterna inte var intresserade av
arrangemang och bekvämligheter överhuvudtaget. De som dock hade ett intresse valde
författarkvällar, kulturkvällar och studieplatser. En möjlig tolkning av detta skulle kunna vara
att våra respondenter inte har kännedom om de olika alternativen de kan välja emellan och
därför ställer sig tveksamma. Arvidson menar att biblioteksbesökaren ställer olika krav på
biblioteket beroende på sin ålder, utbildning och vad de sysslar med. Även kunskap om vad
biblioteket kan erbjuda har betydelse. Detta kan variera stort mellan besökarna och även visa
sig i utnyttjandet av bibliotekets tjänster.116

Ålder

När det gäller tjänster valde de flesta skönlitteratur. Åldersgruppen 31-40 år var jämnare i val
mellan skönlitteratur och facklitteratur. Åldersgruppen 61-70 år var jämn i valet mellan
skönlitteratur och dagstidningar vilket är märkligt då samma grupp valde låna och lämna
tillbaka böcker och andra medier under biblioteksaktiviteter. Gruppen >71 år valde i första
hand skönlitteratur bland tjänsterna trots att de, i aktivitetssammanhang valde läsa tidningar
och tidskrifter. Gruppen 41-50 år valde övervägande skönlitteratur bland tjänsterna.

Åldersgrupperna <20 år och 21-30 år valde skönlitteratur främst och sedan barn- och
ungdomslitteratur. Detta verkar te sig ganska naturligt då de lägre åldrarna lånar barn- och
ungdomslitteratur och de andra troligen har egna små barn.

På frågan om val av arrangemang är det här 48,6 - 72% av åldersgrupperna som valt
alternativet  inget av ovanstående så resterande siffror blir väldigt låga anser vi. Det var
gruppen <20 år som hade 72%. Även här tror vi att besökarnas kunskap om bibliotekets
tjänster är av stor betydelse.

Även när det gäller bekvämligheter är siffran för inget av ovanstående 30-71,5%. Här är det
dock gruppen >71 år som ligger högst. Vi tolkar detta som att den här gruppen kanske bara är
intresserade av att läsa tidningar och tidskrifter på biblioteket samt att låna böcker och inte är
intresserade av andra aktiviteter.
                                                                
115 Arvidson 1996, s. 41.
116 Ibid., s. 24.
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Även här är siffrorna så höga för inget av ovanstående att resterande alternativ får så få val att
vi kan inte dra några slutsatser här.

Sammanfattningsvis väljer de stora flertalet tjänsten skönlitteratur och under arrangemang och
bekvämligheter har vi svårt att dra några långtgående slutsatser då underlaget är litet.

Utbildning

I gruppen högsta utbildning gymnasium toppas tjänster av skönlitteratur med 28,5% följt av
facklitteratur 18%. När det gäller arrangemang väljs inget av ovanstående av 59,5% och inget
annat alternativ har fått över 10%. När det gäller bekvämligheter är det 43,6% som väljer
inget av ovanstående och sedan väljer man studieplatser med 14%.

I gruppen högskola/universitet var tjänsten skönlitteratur överlägsen med 41,5% följt av
facklitteratur på 18%. När det gäller arrangemangen för den här gruppen fick inget av
ovanstående 44,1% medan författarbesök fick 19,5% och kulturkvällar fick 13%, annars låga
siffror för resterande alternativ. När det gäller bekvämligheter svarade 49,3% inget av
ovanstående och där valde 19,4% studieplatser.

När det gäller de andra tre utbildningsgrupperna (grundskola 24, folkskola 16 och realexamen
8) kan man se att hälften av respondenterna i grundskola/gymnasium finns i gruppen<20. De
tjänster de prioriterar är skönlitteratur samt barn- och ungdomslitteratur. Bland
arrangemangen har 58,3% svarat inget av ovanstående och bland bekvämligheterna är det
33% som svarat samma sak.

Folkskolerespondenterna finns bara inom åldersgrupperna 51-60 år, 61-70 år och >71 år och
80% av dem är pensionerade. De tjänster som är viktigast är i nämnd ordning; Dagstidningar,
skönlitteratur, tidskrifter och möjligheten att låna dataspel, CD-skivor. När det gäller
arrangemang svarar 75% inget av ovanstående och när det gäller bekvämligheter svarar hela
87,5% inget av ovanstående.

Realexamensrespondenterna finns även de inom åldersgruppen 51- 71 år och äldre. Hälften
arbetar och hälften är pensionerade. De tjänster som är viktigast är skönlitteratur,
facklitteratur, dagstidningar och snabb tillgång till nyutkomna böcker. När de ska välja
arrangemang svarar ca 50% inget av ovanstående. Samma gäller på bekvämligheter.

Sammanfattningsvis kan man se att, även här, är det de klassiska tjänsterna som efterfrågas
med skönlitteratur i topp. Övervägande delen av respondenterna svarade inget av ovanstående
när det gäller arrangemang och bekvämligheter och detta gör det svårt att dra några större
slutsatser.

Sysselsättning

I gruppen yrkesarbetande var de viktigaste tjänsterna skönlitteratur med 38,5%, facklitteratur
18%, tidskrifter 14% men även möjlighet att låna dataspel och CD-skivor. När det gäller
arrangemang svarade 55,2% inget av ovanstående medan kulturkvällar fick 12,5%. På
bekvämligheter var det 51% som svarade inget av ovanstående.
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De tjänster som pensionärsgruppen prioriterar är skönlitteratur 40% och dagstidningar 24%
men även facklitteratur och tidskrifter på ca 20%. När det gäller arrangemang svarade 50%
inget av ovanstående men 22% väljer författarbesök. Bekvämligheter får en siffra på 66% för
inget av ovanstående och där väljer man studieplatser 13%. Detta kan verka något underligt
att pensionärer väljer studieplats men vi tolkar det som att de vill ha en tyst plats att läsa
tidningar på.

Grundskola/gymnasiegruppen väljer skönlitteratur som viktigaste tjänst med 38%. Under
arrangemang svarar 81% inget av ovanstående och på bekvämligheter är siffran 33%. Där
väljer de dock studieplatser. Arbetssökandegruppen väljer skönlitteratur, möjlighet att låna
dataspel, CD-skivor och facklitteratur som viktiga tjänster. När det gäller arrangemang
svarade 50% inget av ovanstående och på bekvämligheter var motsvarande siffra 43,7%.

Högskolestuderande valde som viktigaste tjänster facklitteratur, upplysningsdisk och
skönlitteratur. Här tror vi att facklitteraturen eventuellt kan vara dem behjälpliga i studierna
men eftersom de också är en av de få grupper som även besöker andra bibliotek kan vi inte
vara helt säkra. När det gäller arrangemang svarade 71,4% inget av ovanstående medan under
bekvämligheter var det endast 28,5% som svarade så. De andra önskade studieplatser med
57% ( 8 av 14 st).

Sammanfattningsvis kan vi säga att även här är det skönlitteraturen som får flest antal val och
arrangemang och bekvämligheter får samma låga antal aktiva val.

5.3  Hur ser besökaren på biblioteket och dess funktioner och vilken
funktion anser de vara viktigast?

Här analyserar vi och drar slutsatser när det gäller våra respondenters syn på biblioteket och
dess funktioner. Vi utgår från parametrarna kön, ålder, utbildning och sysselsättning.

Kön

Fråga 23. Kön
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Figur 35. Graf som visar fördelningen mellan män och kvinnors syn på biblioteket.
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När det gäller kön har 37,5% av kvinnorna valt informationscentrum, 27,6% valt
kulturinstitution, 14% valt annat ( utflyktsplats, lånar böcker), 11,5% valt studieplats och
8,4 % valt mötesplats. Hos männen var det 41,5% som valde kulturinstitution, 38% valde
informationscentrum och övriga alternativ hamnar under 7%.

Om vi tittar på biblioteket som kulturinstitution/förmedlare av kultur har kvinnorna
under tjänster valt skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar och tidskrifter. När de är på
biblioteket lånar de böcker, lämnar tillbaka böcker och läser tidningar och tidskrifter och de
har valt författarbesök och kulturkvällar. Detta passar väl in i definitionen av kulturinstitution
men kvinnorna har ändå en högre siffra på informationscentrum vilket kan tyckas märkligt.
Det kan ju vara så att dessa kvinnor inte anser att deras aktiviteter passar in i deras definition
av kultur och att de inte tycker att de böcker och tidskrifter de läser och lånar är kultur, vilket
kan vara en förklaring till att fler väljer informationscentrum. De kanske ser de böcker och
tidningar de läser som information, och inte kultur.

Om vi då ser på biblioteket som informationscentrum (dit man går för att söka information)
stämmer det inte in under vad respondenterna annars gör på biblioteket. Först som tredje val
väljer man söker svar på fråga/problem och letar litteratur/material. Detta gäller både män och
kvinnor. Annars väljer de i och för sig facklitteratur som både första, andra och tredje
alternativ under tjänster men det är max 25% som gör det. Med tanke på hur de har valt
aktiviteter borde biblioteket som kulturinstitution vara det naturliga valet.

Ålder

Fråga 23. Ålder
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I åldersgruppen <20 år ser man biblioteket både som en kulturinstitution och ett
informationscentrum. I gruppen 21-40 år ser man biblioteket som informationscentrum men
även som en studieplats. De som valt studieplats kan vara de som studerar på
högskola/universitet i just den här gruppen. I åldersgruppen 41-50 år väljer de övervägande

Figur 36. Graf som visar hur synen på biblioteket fördelar sig mellan de olika åldersgrupperna.
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informationscentrum men även kulturinstitution och mötesplats. Förutom att låna och lämna
tillbaka böcker läser den här åldersgruppen tidningar och tidskrifter. Detta tror vi gör att de
ser på biblioteket som ett informationscentrum men även ser det som en mötesplats då de
träffar bekanta när de läser tidningen på biblioteket.

De äldsta åldersgrupperna, 51 – >71 år, ser biblioteket som en kulturinstitution. Detta kan
man tydligt se om man tittar på vilka tjänster de prioriterar som är t ex skönlitteratur samt
arrangemang som författarbesök. Man skulle kunna förvänta sig att de här grupperna valde
biblioteket som en mötesplats, dels för att många är pensionärer men även kan ha mer fritid
att spendera. Detta val har de dock inte gjort över huvudtaget.

Utbildning

Fråga 23. Utbildning
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De som hade gymnasium som högsta utbildning valde biblioteket som ett
informationscentrum medan de som hade högskola/universitet som högsta utbildning valde
biblioteket som en kulturinstitution. I båda grupperna var det ca 10% som valde biblioteket
som studieplats. Även de övriga grupperna visar samma tendenser; något vi dock vill visa på
är att grundskoleeleverna även till stor del ser på biblioteket som en mötesplats. Gruppen är
dock för liten för att vi ska kunna dra några generella slutsatser.

Vi kommer att ta upp utbildning och biblioteksroller till vidare diskussion när vi ser på
sysselsättning.

Figur 37. Graf som visar fördelningen mellan utbildningsgruppernas syn på biblioteket.



61

Sysselsättning

Fråga 23. Sysselsättning
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I gruppen yrkesarbetande väljer 40% biblioteket som ett informationscentrum och 31% väljer
biblioteket som en kulturinstitution. Detta stämmer till viss del med deras val av tjänster och
arrangemang som är de traditionella. Dock anser vi att det borde ha varit rollen som
kulturinstitution som fått flest val eftersom de traditionella tjänsterna och arrangemangen
faller in under rollen som kulturinstitution.

I gruppen pensionärer faller valet på biblioteket som en kulturinstitution med 55%. Detta är
väl överensstämmande med deras val av tjänster och arrangemang. Vi är dock förvånade över
att så få, 9%,valt biblioteket som mötesplats. Detta av samma anledningar som ovan.

I studerandegrupperna var det jämnt, 30%, mellan biblioteket som informationscentrum och
kulturinstitution och ca 20% valde biblioteket som studieplats.

När Thórsteinsdóttir och Arvidsson tittade på bibliotekets roller fann de att den formella
utbildningen som roll var den viktigaste och den fick ca 60%.117 Även barnverksamheten fick
så höga siffror. Om man ska definiera om dem till våra innebörder och begrepp blir den
formella utbildningen det samma som studieplats och barnverksamheten hamnar under
kulturrollen. Detta stämmer dock bara delvis med vad vi fått fram i vår undersökning. Där har
kulturrollen och informationsrollen framträdande platser men inte studieplatsrollen.

I Arvidsons undersökning är studiebiblioteksrollen den mest framträdande och det innebär i
hans undersökning att alla studerandekategorier använder biblioteket på plats och bibliotekets
lokaler och utrustning är väldigt centrala.118  Detta stämmer inte alls med våra resultat. De
visar istället att väldigt få av de studerande använder biblioteket som studieplats. Vi har dock
sett att under tjänster väljer många studerande facklitteratur och det skulle ju kunna vara, som

                                                                
117 Thórsteinsdóttir & Arvidsson 1999, s. 17.
118 Arvidson 1996, s. 72f.

Figur 38. Graf som visar fördelningen mellan sysselsättningsgruppernas syn på biblioteket.
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vi sagt tidigare, litteratur som är dem till hjälp i deras studier. Vi kan dock inte säga detta
säkert.

Arvidson menar att, gentemot användarna, är den bredaste biblioteksrollen
lånebiblioteksrollen och med detta menar han att biblioteket tillhandahåller litteratur ur alla
kategorier för alla typer av låntagare.119 Om vi jämställer Arvidsons lånebiblioteksroll med
vår kulturinstitutionsroll stämmer det han säger till viss del in på vår undersökning. Vår
definition är dock bredare och innehåller även saker som författarbesök och kulturkvällar.
Den dominerande aktiviteten på Filipstads Bibliotek är ju som vi sett att låna och lämna
böcker vilket resultaten tydligt visar.

När respondenterna i BTJ rapporten skulle svara på frågor om bibliotekets roller visade svaren
att de flesta uppfattade biblioteket som ett stöd till studerande där informations- och
kunskapsfunktionen skattades högt. Det uppfattades även ha en kulturell funktion med lån av
skönlitteratur och barnböcker som hög prioritet medan den sociala funktionen som mötesplats
var mer tveksam och inte utnyttjades i så stor utsträckning. 120 Även i vår undersökning
framträder informations- och kulturrollerna men inte som ett stöd till de studerande i första
hand utan som en allmän uppfattning. Inte heller i vår undersökning ansåg man att
mötesplatsen var en prioriterad roll.

Sammanfattningsvis kan vi se att de två dominerande biblioteksrollerna i vår undersökning är
kulturinstitution och informationscentrum. Andersson och Skot-Hansen menar att olika
folkbibliotek har olika framträdande roller men att det är de som kulturförmedlare och
informationsförmedlare som är de som framträder mest.121 Detta har vi också funnit i vår
undersökning. Biblioteket som studieplats respektive mötesplats tillnämns inte alls samma
betydelse.

5.4  Slutsatser

Uppsatsens frågeställningar har besvarats genom att genomföra en användarundersökning på
Filipstads Bergslags bibliotek och genom att sätta undersökningsresultaten i relation till
teoriram, tidigare forskning och litteratur. Vi kommer här att redovisa de slutsatser vi kommit
fram till och även resonera kring resultaten.

I vår undersökning av vad besökarna gör när de är på biblioteket framträder det ett klart
mönster. Den grundläggande basen för alla aktiviteter är de traditionella d v s låna och lämna
tillbaka böcker och andra medier samt läsa tidningar och tidskrifter. Vi har också kunnat se att
besökarna förändrar sina aktiviteter över tid. Tidningsläsande verkar bli viktigare med
stigande ålder. Lån av medier ligger dock alltid högt.

Studerandegruppens huvudsakliga aktiviteter var att låna och lämna tillbaka böcker och andra
medier och de utnyttjade inte biblioteket till studier på plats överhuvudtaget.

När det gäller besökarnas prioriteringar av bibliotekets tjänster var det skönlitteratur,
facklitteratur och dagstidningar som var de stora prioriteringsområdena. Dessa anser vi också
vara de traditionella tjänsterna på ett folkbibliotek. Vad som ter sig lite märkligt här är att de
äldre åldersgrupperna, som valde läsa tidningar och tidskrifter som aktivitet inte valde
                                                                
119 Arvidson 1996, s.72.
120 Tang & Thorén 1998, s.14 ff.
121 Andersson & Skot-Hansen 1994,  s.12.
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dagstidningar och tidskrifter bland tjänsterna utan här valde de skönlitteratur i första hand.
Detta kan betyda att de ändå anser att skönlitteraturen har en mer framträdande plats på
biblioteket än vad tidningsläsandet har. När de tänker på biblioteket som institution så tänker
de kanske i första hand på böcker.

Om vi tittar närmare på val av arrangemang och bekvämligheter fann vi ett stort ointresse hos
respondenterna. Mellan 30-70% valde alternativet inget av ovanstående vilket betyder att de
inte instämde med något av de alternativ som gavs. Detta anser vi vara mycket förvånande.
Förklaringen kan vara att de inte vill ha varken arrangemang eller bekvämligheter men det
kan ju också vara så att de inte vet vad de olika alternativen innebär för just dem. Det kan ju
också vara så att de är väldigt nöjda med hur biblioteket är idag och inte vill ha varken fler
arrangemang eller fler bekvämligheter. Vi har intresserat oss för just de här frågorna men på
grund av att det är så få som svarat på dem har vi inte kunnat dra några långtgående slutsatser.
Dessa frågeställningar är något man skulle kunna forska vidare kring och enbart ställa frågor
inom det här området.

När vi i vår undersökning studerade vilka roller våra respondenter ansåg att biblioteket hade
var det helt klart ett informationscentrum och en kulturinstitution som trädde fram. Dessa två
funktioner är helt dominerande hos våra respondenter. Detta tror vi beror på att
respondenterna är ganska traditionella i sin syn på vad ett bibliotek ska innehålla. Det vi kan
utläsa av resultaten i vår undersökning pekar på detta. Respondenterna väljer traditionella
aktiviteter och tjänster. Att de däremot inte är intresserade av arrangemang och
bekvämligheter i någon större utsträckning ser vi som något mer otraditionellt men där kan vi
som sagt inte dra några större slutsatser. Om vi skulle sätta in våra resultat i Jochumsen och
Hvenegaard Rasmussens funktionsram skulle vår modell se ut så här.

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen gör i sin modell (se sid. 5 denna uppsats) ingen
gradering av de olika rollerna utan alla har samma status. Vi har i vår undersökning å andra
sidan varit ute efter att få fram den viktigaste funktionen på Filipstads Bergslags Bibliotek.

Vetenskapscenter
Socialt center

Informations

center

Kulturcenter

Figur 39. Författarnas slutsatser av biblioteksrollernas fördelning på Filipstads Bergslags bibliotek.
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Detta har vi gjort genom att titta på både vad besökarna gör när de är på biblioteket, vilka
aktiviteter de prioriterar och vilken funktion de anser passa bäst in på hur de ser på sitt
bibliotek. I vår modell ovan ger vi svaret på våra frågor. Funktionerna kulturcenter och
informationscenter är de två funktioner som framträder tydligast och klarast. Dessa två
funktioner verkar vara de viktigaste och dominerande på Filipstads Bergslags Bibliotek.
Socialt center och vetenskapscenter har vi flyttat ut i modellen för att med det illustrera att
våra respondenter inte tillmäter dessa två funktioner någon större signifikans.

Den dominerande aktiviteten på biblioteket är att låna och lämna böcker, och alla andra
aktiviteter har i princip lägre prioritet hos besökarna från vad vi har kunnat utläsa. Kan man
då säga egentligen att biblioteket är en kulturinstitution i en vid mening, eller är det helt enkelt
”bara” ett bokmagasin? Det kanske är så att det är det som är den viktigaste funktionen för
Filipstads Bergslags Bibliotek, och kanske det man ska satsa på, jämte andra traditionella
biblioteksaktiviteter som tidnings och tidskriftsläsning? Kanske en relativt radikal tanke, men
i dagens samhälle med besparingar och indragningar måste man prioritera, så också inom
biblioteksvärlden.

Det är intressant att den dominerande aktiviteten är att låna böcker, eftersom det är ett resultat
vi kanske inte hade väntat oss. Bibliotekspersonalens ursprungliga fråga var ju att få reda på
vad folk egentligen gör på biblioteket, eftersom besöksstatistiken har ökat så mycket och detta
inte står i paritet med någon annan ökning som är mätbar, t ex utlån eller bokning av datorer.
Antalet utlån har t ex inte ökat proportionellt med antalet besökare osv. Kontentan av vår
undersökning är trots allt att folk till största delen lånar böcker på biblioteket, vilket i princip
innebär att vi inte har fått ett fullständigt svar på frågan vad folk gör på biblioteket. Statistiken
säger helt enkelt en sak, och vår undersökning en annan. Vad detta beror på är svårt att säga.
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6. Avslutande tankar

Så här i slutet av vårt arbete har vi många tankar kring vad detta arbete kan bidraga med  inom
biblioteksvärlden och vad vi har lärt oss under den här tiden.

Något som den här undersökningen har bekräftat för oss är att biblioteket som institution har
en stark position i många människors liv, och att biblioteket spelar en stor roll för många
människor. Detta var något som vi redan misstänkte innan vi började och undersökningen har
i princip enbart stärkt vår tro att så är fallet.

Vi har även sett att biblioteket kan ha olika betydelse för olika människor och fylla en rad
olika funktioner. Vi är övertygade om att genom att studera hur bibliotek används idag kan vi
få en stor kännedom om hur de behöver förbättras i framtiden. Här hoppas vi att vår uppsats
kan fylla en plats som ett exempel på hur man kan göra en användarundersökning på ett
vanligt svenskt folkbibliotek. Vi är också övertygade om att folkbiblioteken behöver ha ett
uttalat syfte med sin verksamhet för att därigenom kunna möta framtidens krav. Bosse
Jonsson frågar sig i början av sin nyligen utkomna doktorsavhandling varför det måste finnas
ett särskilt syfte med bibliotek. Han menar att huvudsaken är väl att det används.122 Vi håller
inte med honom i detta, utan menar att det är av yttersta vikt för folkbiblioteken att ha ett
uttalat mål för sin verksamhet. Hur ska man annars veta hur man ska fördela de resurser man
har till förfogande?

Ett tecken på att vår uppsats ligger i tiden är att författarna Jochumsen och Hvenegaard
Rasmussen var på en bibliotekskonferens i Halmstad i april 2003 och presenterade sin
undersökning/bok Gör biblioteket en forskel?. Denna refereras till i en artikel i
Biblioteksbladet nr 3 2003123 där artikelförfattarna Marianne Steinsaphir och Annika Stenlund
redogör kortfattat för de fyra huvudfunktioner som Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen
kom fram till att ett bibliotek kan ha; socialt, kulturellt, kunskaps- eller informationscenter.
Artikelförfattarna säger då:

Här finns alltså ett vägval för biblioteken. Ska man ha som målsättning att uppfylla allas
önskemål eller ska man aktivt välja att satsa på något av dem? 124

Vi kan inte annat än hålla med dem.

I DIK forum nr 7 2003125 berättas det om ett EU-projekt ”Bryggan” som Gullspångs kommun
och Karlsborgs kommun ska driva gemensamt. Per Falk som är projektledare säger att:

Vi vill placera biblioteken ”mitt i byn” och göra dem till en mötesplats där närings- och
föreningsliv, offentlig sektor och de boende kan mötas med bygdens utveckling som
gemensamt mål.126

Om vi utgår från resultaten i vår undersökning var våra respondenter inte intresserade av
biblioteket som mötesplats utan såg det som ett kultur- och informationscentrum. Detta

                                                                
122 Jonsson, Bosse 2003. Medborgaren och marknaden Pedagogisk diskurs för folkbibliotek , s. 14.
123 Steinsaphir & Stenlund 2003. Stillsam smältdegel i Biblioteksbladet  2003:3.
124 Ibid., s. 14.
125 Oppenheim, Florence 2003. Projekt Bryggan: Biblioteket som mötesplats och nav för utveckling i DIK forum
126 Ibid., s. 14.
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behöver ju inte vara fallet i projektkommunerna men vi kan känna att de står inför en svår
uppgift.

Jansdotter och Svensson skriver i sin uppsats att förutom att medverka till bibliotekets
utveckling och höja kvaliteten fyller enkätundersökningar även andra funktioner. De menar
att enkätundersökningar kan för bibliotekspersonalen innebära en positiv feedback på det
dagliga arbetet.127 Detta är något vi verkligen har sett på Filipstads Bergslags Bibliotek, där
respondenternas svar har varit fulla av positiv feedback. Det måste ju vara oerhört
inspirerande för personalen att veta att deras arbete är så uppskattat bland besökarna och att de
gör ett enligt besökarna bra jobb.

Att göra en undersökning på uppdrag av någon har vi insett inte är så lätt alla gånger. Kraven
på oss från skolans håll för att göra en magisteruppsats och personalens intressen har inte
alltid sammanfallit, och det har skett ett visst mått av kompromissande för att konstruera
frågeformuläret. Samtidigt har det varit nyttigt för oss att komma ut i verkligheten och se hur
man jobbar på ett folkbibliotek, och även komma i kontakt med vanliga användare. Det är ju
trots allt de som står i fokus i vårt framtida yrkesliv!

                                                                
127 Jansdotter & Svensson 2002, s. 6. (Cit. efter Van House et al. 1990. Measuring academic library
performance: a practical approach).



67

7. Sammanfattning

Kapitel 1 tar upp bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar och definitioner. Kapitlet
avslutas med en genomgång av den teoriram och metod som uppsatsen bygger på.

Syftet med den här uppsatsen var att via en användarundersökning ta reda på vad besökarna
på Filipstad Bergslags Bibliotek gör när de besöker biblioteket. I vårt samarbete med
personalen på biblioteket kom det även fram önskemål om att få veta hur besökarna
prioriterade olika tjänster som biblioteket erbjöd.

Frågeställningarna var:

Vad gör besökarna när de är på biblioteket?
Hur prioriterar besökarna bibliotekets tjänster?

Utifrån dessa två frågeställningar ställde vi oss också frågan:

Hur ser besökaren på biblioteket och dess funktioner och vilken funktion anser de vara
viktigast?

Metoden vi valde var kvantitativ. Anledningen till detta var att den kvantitativa metoden
lämpade sig väl för att kvantifiera och mäta en företeelse, vilket också var vårt syfte med
uppsatsen. Eftersom våra uppdragsgivares önskan var att verkligen få svar på vad besökarna
gjorde när de var på biblioteket och vilka tjänster de föredrog, valde vi mot bakgrund av den
metodlitteratur vi studerat att göra en kvantitativ undersökning med enkäten som verktyg.
Detta gjorde att vi kunde genomföra den typ av undersökning våra uppdragsgivare
efterfrågade. I och med att vi utförde ett uppdrag blev det naturligt att avgränsa oss
geografiskt till ett folkbibliotek, Filipstads Bergslags Bibliotek och vi var enbart ute efter att
studera vad besökarna gjorde där, just på det biblioteket. Vi valde därför att endast studera de
människor som fysiskt faktiskt besökte biblioteket.

Vårt val av teoriram föll på Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen bok Gör biblioteket en
forskel? I sin undersökning använder de sig av en figur hämtad från Andersson och Skot-
Hansens bok Det lokale bibliotek – afvikling eller utvikling. Figuren illustrerar bibliotekets
olika funktioner och har fler dimensioner än vad vi valde att fokusera på. Vi valde att fokusera
på fyra funktioner enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen; kulturcenter,
vetenskapscenter, socialt center och nformationscenter. I vår uppsats benämner vi dem
kulturinstitution, studieplats, mötesplats och informationscentrum.

I vår uppsats började vi med att först undersöka vad besökarna gjorde när de besökte
biblioteket, sedan undersökte vi om deras aktiviteter speglade deras syn på biblioteket och sist
vilka roller/funktioner som var viktigast på Filipstads Bibliotek. Resultaten av
undersökningen kopplade vi sedan till vår teoriram och till tidigare forskning inom ämnet.

Kapitel 2 placerar in Filipstads Bergslags Bibliotek i en kontext, och demografiska fakta för
kommunen och biblioteket redovisas. Detta för att sätta in biblioteket i en kontext och bidra
till en större förståelse för undersökningen.
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Kapitel 3 redovisar tidigare undersökningar, forskning och litteratur som behandlar
folkbiblioteken, dess roller/funktioner, dess användare och vad de gör när de besöker
biblioteket. Exempel på forskning som tas upp är Andersson och Skot-Hansen som diskuterar
bibliotekets olika roller. Några användarundersökningar som nämns är Höglund och
Johanssons SOM-undersökning som tittar på vad folk gör på biblioteket och Thórsteinsdóttir
och Arvidsson som undersöker folkbibliotekets roller och dess användare. En magisteruppsats
som tas upp är Klas Arvidsons bok Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek och
BTJ:s rapport Spelar biblioteket någon roll? avslutar kapitlet.

Kapitel 4 innehåller en redovisning av den empiriska undersökningen, vilken utgörs av en
enkätundersökning med 224 insamlade enkäter. Det redogörs även för planering, distribution,
insamling och bearbetning av användarenkäten.

Vi konstruerade en första version av enkäten och genomförde en pilotundersökning på ett
bibliotek som liknar Filipstad för att se hur vi hade lyckats. Vi delade själva ut enkäterna för
att kunna kontrollera bortfallet. Vi delade ut dem under en två veckors period och vi täckte in
alla vardagar, och även den helgdag, lördag, då biblioteket är öppet. Vi fick under den här
perioden in 224 enkäter. Det ursprungliga målet var 300 enkäter men när vi började känna
igen många av besökarna och även frågade flera stycken som redan fyllt i enkäten, ansåg vi
att vi uppnått en hög grad av informationsmättnad och bestämde oss för att avsluta
insamlingen. En annan orsak till att vi nöjde oss med 224 stycken, var att det är cirka 10 % av
bibliotekets aktiva låntagare.

För att bearbeta enkäterna konstruerade vi ett Excel-ark, där vi matade in alla svaren för att
sedan analysera dem. Under inmatningen råkade vi ut för vissa tolkningsproblem som vi fick
ta ställning till och kapitlet innehåller därför en redovisning över hur vi har tolkat vissa frågor
och svar och även hur vi har valt att bearbeta materialet. Kapitlet avslutas med en redovisning
av enkätsvaren i grafer med förklarande text.

I redovisningen av enkätundersökningen kan man bl a se att fler kvinnor än män besöker
biblioteket, att nästan hälften av alla respondenter besöker Filipstads Bergslags Bibliotek
minst i gång i veckan och att en övervägande majoritet är nöjda med bibliotekets öppettider.
De viktigaste aktiviteterna på biblioteket är de traditionella, dvs låna och lämna böcker och
andra medier och läsa tidningar och tidskrifter. Endast 25% av respondenterna använder
bibliotekets datorer. De tjänster som är viktigast för respondenterna är skönlitteratur,
facklitteratur, dagstidningar och tidskrifter. När det gäller bibliotekets arrangemang och
bekvämligheter fanns det ett stort ointresse bland respondenterna, men de som svarade
nämnde kulturkvällar, författarbesök och studieplatser som viktiga.

Kapitel 5 innehåller analys, tolkning och slutsatser av materialet. Här kopplas och jämförs
materialet med undersökningens frågeställningar, teoretiska utgångspunkt och litteratur.

Undersökningen visar att männen på Filipstads Bergslags bibliotek läser mer tidningar än vad
kvinnor gör, vilket inte Höglund och Johnssons undersökning pekar på. Där ser de att män
och kvinnor läser tidningar lika mycket, men att kvinnor lånar mer böcker. Även i Filipstad
lånar kvinnor mer böcker än män, men där läser männen mer tidningar. Höglund och
Johansson säger också att fler och fler använder Internet, men så är inte fallet i Filipstad.
Enkätundersökningen tyder också på att tidningsläsandet ökar med åldern, vilket inte stämmer
med Höglund och Johanssons resultat.
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Ett flertal undersökningar har visat att utbildningsnivån har betydelse för hur ofta användarna
besöker biblioteket. Detta stämmer även i Filipstad, eftersom de med högskoleutbildning
besöker biblioteket oftare än de med gymnasieutbildning. Thórsteinsdóttir och Arvidsson fann
i sin undersökning ett tydligt samband mellan en stor andel studenter och en liten andel
pensionärer bland besökarna; i Filipstad är förhållandet det omvända med liten andel
studenter och hög andel pensionärer, vilket pekar på att det finns ett samband.
Undersökningen visar att studenterna inte verkar använda biblioteket för sina studier, vilket
motsäger Höglund och Johanssons slutsatser att studerande upptar en stor del av bibliotekens
kapacitet.

Undersökningen påvisar en stor brist på intresse hos respondenterna när det gäller
arrangemang och bekvämligheter, vilket kan tolkas som att de inte har nog med kännedom om
de olika alternativen de kan välja emellan och därför ställer sig tveksamma.

Slutsatsen som dras efter genomförd undersökning är att i Filipstad dominerar de traditionella
biblioteksaktiviteterna; dvs låna och lämna böcker och andra medier och läsa tidningar och
tidskrifter. När vi i vår undersökning studerade vilka roller våra respondenter ansåg att
biblioteket hade så var det helt klart ett informationscentrum och en kulturinstitution som
trädde fram. Dessa två funktioner är helt dominerande hos våra respondenter, och bibliotekets
funktion som mötesplats och studieplats var av relativt låg prioritet.

Kapitel 6 innehåller slutligen författarnas tankar och funderingar efter genomfört arbete.
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Datum
Tid
Nr

Bilaga 1 Mars 2003

Enkätundersökning vid Filipstads Bergslags Bibliotek

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som tillsammans med personalen på
Filipstads Bergslags Bibliotek genomför en användarundersökning.

Vi skulle nu gärna vilja ha dina synpunkter och vi hoppas att du vill fylla i denna enkät med
frågor kring hur du använder biblioteket och hur du upplever det. Det tar ca 15 minuter att
fylla i enkäten.

Dina svar kommer att ingå i vårt examensarbete på Bibliotekshögskolan i Borås och givetvis
kommer dina svar att vara anonyma.

Efter att du fyllt i enkäten så lämnar du tillbaka den till den person som delade ut enkäten. Är
det något som är oklart är du givetvis välkommen att fråga personen som delade ut enkäten.

Tack för din medverkan!

Sandra Eriksson och Eva Hveem Bibliotekshögskolan i Borås
i samarbete med personalen på Filipstads Bergslags Bibliotek
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Bilaga 2
1. Kön

Man/pojke

Kvinna/flicka

2. Födelseår: 19….

3. Har du svenska som modersmål?

Ja

Nej, ange vilket…………………………….

4. Vilken är din högsta utbildning?

Folkskola

Grundskola/grundvux

Realexamen

Flickskola

Gymnasium/yrkesskola/komvux/folkhögskola

Högskola/universitet

Annat ……………………………………………………………….

5. Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

Grundskolestudier/gymnasiestudier

Komvux/folkhögskolestudier

Högskole/universitetstudier

Yrkesarbete

Hemarbete

Föräldraledig

Arbetssökande

Pensionerad

Annat

6. Hur länge har du bott i Filipstad?

7. Har du lånekort?

Ja

Nej
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8. Hur långt har du till biblioteket i Filipstad?

minuter

9. Hur ofta besöker du Filipstads bibliotek?

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Några gånger per år

Mer sällan

10. I vilket sammanhang besöker du biblioteket?

I samband med andra ärenden

På väg till eller från skolan/arbetet eller liknande

Endast för att besöka biblioteket

11. Besöker du även andra bibliotek?

Ja

Nej

12. Om ja, hur ofta?

Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Några gånger per år

Mer sällan

13. Vilka önskemål har du om bibliotekets öppettider?

Bra som det är

Längre öppettider på vardagarna

Mer helgöppet

Ingen åsikt
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14. Vad är ditt viktigaste ärende till biblioteket I DAG?
 Välj max 3 alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste och 2 det näst viktigaste osv

Lämnar tillbaka böcker eller andra medier

Lånar böcker eller andra medier

Söker svar på en fråga / problem

Läser tidningar eller tidskrifter

Besöker kulturarrangemang/utställningar

Släktforskar

Träffar vänner och bekanta

Sitter och studerar

Letar efter litteratur/material för skolarbete/arbete

Använder bibliotekets datorer

Spelar schack/annat spel

Kopierar

Annat

15. Hur länge är du på biblioteket I DAG?

minuter

16. Vad brukar du ANNARS göra när du besöker biblioteket? 
 Välj max 3 alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste och 2 det näst viktigaste osv

Lämnar tillbaka böcker eller andra medier

Lånar böcker eller andra medier

Söker svar på en fråga/problem

Läser tidningar eller tidskrifter

Besöker kulturarrangemang/utställningar

Släktforskar

Träffar vänner och bekanta

Sitter och studerar 

Letar efter litteratur/material för skolarbete/arbete

Använder bibliotekets datorer

Spelar schack/annat spel

Kopierar

Annat

17. Hur länge brukar du ANNARS vara på biblioteket?

minuter

18. Använder du bibliotekets datorer?

Ja

Nej
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19. Om du använder bibliotekets datorer, vad använder du dem till? 

Söker i datorkatalogen efter böcker och andra medier

Söker information 

Läser nättidningar

Läser eller skickar e-post

Chattar

Textbehandling

Annat

20. Vilka tjänster är viktigast för dig? 
 Välj max 3 alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste och 2 det näst viktigaste osv

Dagstidningar

Tidskrifter

Facklitteratur

Referenslitteratur (uppslagsböcker, lexikon)

Skönlitteratur

Barn- och ungdomslitteratur

Talböcker/Kassettböcker

Upplysningsdisk

Snabb tillgång till nyutkomna böcker (t ex veckolån)

Möjlighet att reservera och fjärrlåna böcker,CD-skivor osv

Möjlighet att låna dataspel,CD-skivor, videofilmer osv

Språkkurser på kassett

Släktforskningsmaterial

Lokalsamling (med material och böcker om och från orten)

Konsumentinformation /Samhällsinformation 

Annat ……………………………………………………………….

Inget av ovanstående
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21. Vilka arrangemang är viktigast för dig? 
 Välj max 3 alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste och 2 det näst viktigaste osv

Informationsträffar för nya låntagare och nyinflyttade

Förevisning av hur datorkatalogen kan användas

Bokcirklar

Studiecirklar (t ex skrivarkurser,släktforskning)

Författarbesök

Politikerträffar

Konsumentinformation/-rådgivning ( t ex om olika tester)

Kulturkvällar ( med musik, författare, poeter, föreläsningar)

Ungdomskvällar ( som ovan fast riktat till bestämd målgrupp)

Sagostunder

Annat ……………………………………………………………….

Inget av ovanstående

22. Vilka bekvämligheter är viktigast för dig? 
 Välj max 3 alternativ och rangordna dem 1-3, där 1 är det viktigaste och 2 det näst viktigaste osv

Plats för avlyssning av CD-skivor

Släktforskarplats med tillhörande utrustning

Studieplatser/rum

Kopieringsmaskin

Fax

Dator med ordbehandlingsprogram och Internet

Café eller möjligheter att ta en fika

Skötrum

Förslagslåda (t ex inköpsförslag och önskemål)

Bokförsäljning

Annat ……………………………………………………………….

Inget av ovanstående

23. Vilket påstående tycker du bäst stämmer in på din syn på biblioteket? Välj endast 1 alternativ
Biblioteket är:

en mötesplats (dit man går för att träffa folk och vara social)

en studieplats (dit man går för att lösa skoluppgifter och studera)

en kulturinstutition/ förmedlare av kultur (dit man går för kulturella upplevelser)

ett informationscentrum (dit man går för att söka information)

Annat ……………………………………………………………….
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24. Övriga kommentarer och synpunkter på biblioteket och dess verksamhet:

Tack för din medverkan!




