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The purpose of this thesis is to gain knowledge about how 
the public library in Skövde is being used as a public space 
and how different zones in the library are used according to 
the theoretical perspective “the four spaces” by 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen. 
The model consists of four abstract overlapping spaces 
which are inspiration space, learning space, meeting space, 
and  performative space. 
The research method used in this study is 
the observational method seating sweeps. The findings 
from the observations were compiled in SPSS and 
from the diagrams that were developed we analysed the 
results according to “the four spaces” model. The research 
questions used in this thesis are “How are the different 
parts of the physical library room being used? and 
“How is the library used as a public place?”. The 
findings from Skövde public library were that users 
used the different zones in different ways; using zone 1 
primarily as meeting place, inspiration place and 
performative space; using zone 2 primarily as a learning 
place; using zone 3 primarily as  inspiration place and 
performative place; and using zone 4  primarily as 
a learning place. Findings also showed that Skövde public 
library is mainly functioning as a low-intensive 
meeting-place, but also has the opportunity to offer a high-
intensive meeting-place for users. 
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Förord 

Denna uppsats är vårt kandidatexamensarbete inom biblioteks- och informations-
vetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Studien har genomförts på Skövde stads-
bibliotek under april 2015, och arbetet med denna uppsats har bedrivits från mars till 
maj 2015. Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng. 

Vi vill tacka bibliotekschef Anna Gullstrand för hennes stöd och för att vi fått genom-
föra vår studie på Skövde stadsbibliotek. Vi vill också tacka personalen på Skövde 
stadsbibliotek för deras vänlighet och tålamod under denna period. 

Tack till våra handledare Katarina Michnik och Jonas Söderholm för deras värdefulla 
råd och stöd under arbetet med denna uppsats. 

Kerstin Hellman och Towe Larsson, Skövde maj 2015 
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1. Inledning

Folkbiblioteket är en plats dit alla är välkomna oavsett social status, etnicitet, religion, 
kulturell tillhörighet, intressen och åsikter. Folkbiblioteket ska verka för att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, och ska vara anpassat till användarnas behov 
(Bibliotekslag SFS 2013:801). Enligt Kungliga biblioteket (Kungliga biblioteket 2014) 
visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013 att biblioteken används utan att det 
framträder i statistiken. Färre fysiska utlån registreras hos biblioteken, men statistiken 
visar inte de faktiska aktiviteterna användarna utför i biblioteksrummet. 

Statistik som mäter utlån och dörräknare visar en tydligt mätbar bild av bibliotekets 
användare; men väl inne på biblioteket händer mycket som inte är mätbart. Biblio-
tekarier har lite dokumenterad information om de aktiviteter användarna utför i 
biblioteksrummet; de har kontakt med användarna och de känner sina användare, men 
känner inte till deras faktiska aktiviteter i biblioteksrummet (se även Höivik 2008 och 
Given & Leckie 2003). 

Audunson visar i sin artikel “The public library as a meeting-place in a multicultural 
and digital context: the necessity of low-intense meeting-places” (2005) vikten av 
biblioteket som en av de sista oberoende, icke-kommersiella offentliga platser som finns 
kvar i samhället, och han poängterar biblioteket som ett rum för lågintensiva möten, 
vilka spelar en betydande – om än inte direkt synlig – roll för bibliotekets demokratiska 
roll. Folkbibliotekets roll som ett tredje socialt rum är av stor vikt, då hemmet är 
individens första rum, arbetsplatsen individens andra rum, och det tredje rummet är 
representerat av offentliga platser där biblioteket har en central roll (Aabø & Audunson 
2012). 

I skriften Skövde Kulturhus 1964-2014 (Mouritsen 2014) berättas att hösten 1964 
flyttade Skövde stadsbibliotek in i Sveriges första kulturhus, och har sedan dess legat i 
denna lokal. Kulturhuset består av folbibliotek, konsthall, konstmuseum, teater, biograf, 
restaurang och diverse samlingslokaler. Arkitektens önskemål var att Skövde 
stadsbibliotek skulle fungera som Skövdes vardagsrum (s 32). Trots att biblioteket är i 
ständig förändring, verksamheten utvecklas, ny teknik tillkommer och biblioteks-
användarna förändras tillsammans med sin omvärld, har endast viss om- och tillbygg-
nation av stadsbiblioteket skett under årens lopp. I denna snabba samhällsutveckling 
gäller det att biblioteket följer med. 

Bibliotek krävs i ett komplext och segregerat samhälle. När allt mer kan 'googlas' 
och  läsas  digitalt  ger  biblioteket struktur och  vägledning i informationsfloden, 
vid  studier, guide  till  böcker  och läsning, människor  att tala med om det lästa, 
tekniksupport,  en trygg  plats för vila,  värme och väntan. Biblioteket är en plats 
för kreativa möten, kultur, integration, bildning, mångfald, livslångt lärande. 

– Anna Gullstrand, bibliotekschef Skövde (Mouritsen 2014 sid 34)

Studier visar att det skett en förändring av fokus inom biblioteksforskningen (Given & 
Leckie 2003). Förändringen består i att fokus har flyttats från bibliotekets bestånd till 
användarna och biblioteket som socialt rum. Detta fokusskifte är tydligt inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, men risken finns att allmänheten har en 
förenklad bild av vad ett folkbibliotek är och gör. 
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Vad kan då användarna göra på ett bibliotek? För de personer som inte besöker ett 
bibliotek, kan det fortfarande upplevas som en plats där enbart böcker lånas ut, då de 
inte vet vilka tjänster biblioteken erbjuder (Svensk biblioteksförening 2011 sid 6). Ett 
folkbibliotek av idag lånar inte bara ut medier i olika former, de erbjuder aktiviteter som 
stickcaféer (Skövde kommun 2015a) och föredrag av kvinnliga imamer (Skövde 
kommun 2015b) och de kan till och med låna ut bouleklot (A. Gullstrand, personlig 
kommunikation 26 mars 2015). Detta visar på vikten av bibliotekets sociala roll och 
användning. 

1.1 Problembeskrivning 

Eftersom Skövde stadsbibliotek legat i samma lokaler i 50 år utan större förändringar, är 
det då fortfarande en plats som används som det är tänkt att den ska användas; som 
Skövdes vardagsrum? Utlåningsstatistik säger inte mycket om den faktiska situationen, 
den visar inte vad användarna gör i biblioteksrummet när de är där. Vi vill undersöka 
hur stadsbiblioteket i Skövde fungerar som en offentlig plats genom att observera 
användarna i biblioteket, då detta inte är tidigare dokumenterat. Då utlåningsstatistik 
visar på konkreta siffror, avser vi undersöka vilka aktiviteter utöver utlån som sker i 
biblioteket och tolka dessa aktiviteter för att påvisa bibliotekets bildande, kulturella och 
demokratiska roll. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för och kunskap om hur 
Skövde stadsbibliotek fungerar som en offentlig plats, samt hur biblioteksanvändare 
använder Skövde stadsbibliotek på olika sätt. Med utgångspunkt i den danska modellen 
“the four spaces” (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012) är vår 
avsikt att utifrån denna modell tolka hur Skövde stadsbibliotek används och hur det 
fungerar som offentlig plats. För att uppfylla syftet har vi valt frågeställningarna: 

- Hur används de olika delarna av det fysiska biblioteksrummet av biblioteks-
användarna?

- Hur används Skövde stadsbibliotek som offentlig plats av biblioteksanvändarna?
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2. Tidigare forskning

I vår studie på Skövde stadsbibliotek har vi valt att undersöka vad biblioteksanvändare 
gör i biblioteksrummet; vilka aktiviteter som utförs och hur bibliotekets olika resurser 
utnyttjas av besökarna. För att genomföra vår undersökning har vi valt att använda oss 
av observationsmetoden seating sweeps, och vårt perspektiv är biblioteket som 
offentligt rum. 

2.1 Seating sweeps 

Det finns inte många studier om seating sweeps ur nordiskt och svenskt perspektiv, 
därför har vi också granskat nordamerikanska och europeiska studier som finns 
publicerade inom området. 

Första gången seating sweeps-metoden omnämndes som datainsamlingsmetod inom det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet var när Gloria Leckie och Jeffrey 
Hopkins presenterade denna typ av undersökning av två stora kanadensiska bibliotek i 
artikeln “The public place of central libraries: findings from Toronto and Vancouver”1 
(2002) och Lisa Givens och Gloria Leckies fortsatta redogörelse av samma studie i 
“'Sweeping' the library: mapping the social activity space of the public library”2 (Given 
& Leckie 2003). Just denna artikel av Given och Leckie från 2003 behandlar resultaten 
från genomförda sweeps – och fokuserar enbart på denna observationsmetod, men i 
denna omfattande studie ingick också intervjuer och enkäter som datainsamlingsmetod. 
De två andra metoderna nämns enbart för kännedom, men berörs inte närmare i artikeln. 

De frågor de ställer sig var bland annat hur biblioteket fungerar som offentlig plats, hur 
olikt är biblioteket från andra offentliga rum, och hur används biblioteket av besökarna? 
Given och Leckie menar att de resultat de erhöll från observationserna stödjer 
användandet av seating sweeps-metoden, då resultaten är användbara för planering 
och/eller ombyggnation av biblioteksrummet för att anpassas efter användarnas behov. 

Enligt Given och Leckie är fullständiga observationer det mest objektiva sättet att 
undersöka biblioteksanvändares aktiviteter, då användarna inte kan påverka sitt 
beteende; något som kan vara fallet vid intervjuer eller enkäter. Risken finns då att 
informanterna uppger en annan bild av sig själva, antingen omedvetet eller medvetet för 
att de vill framställa sig själva i bättre dager, eller vara måna om att ge sådana svar som 
de tror att undersökningen är ute efter. Vid just dessa sweeps som redogörs, bidrar dessa 
ögonblicksnedslag till en representativ bild av biblioteksrummets användande. 

Med denna metod ligger fokus ofta på vilka av bibliotekets resurser (t ex möblemang 
eller datorer) som utnyttjas mest, men som observatör kan man välja vad man vill 
fokusera på och utforma sin undersökning på ett sätt som passar ändamålet bäst. I den 
ovan nämnda studien utfördes observationerna av två forskare och två forskar-

1  I denna artikel presenteras studien i sin helhet med sina olika datainsamlingsmetoder och den 
nordamerikanska kontexten beskrivs. Här redogörs alla resultat ingående, så även intervju- och enkätsvar. 
2  I denna artikel presenteras studien med fokus på seating sweeps-metoden med genomförande av 
sweepsen, resultat och observationsschema med tillhörande förklarande definitioner. De övriga metoderna 
nämns men behandlas inte, och forskningsfrågorna är de som enbart går att svara på med hjälp av 
resultaten från sweepsen. 
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assistenter, som tre gånger varje dag gick en runda genom biblioteket för att anteckna 
vilka aktiviteter de såg biblioteksbesökarna utföra. 

Eftersom studien på biblioteken i Toronto och Vancouver på sex dagar (måndag-lördag) 
genererade så omfattande data, valde forskarna till slut att i analysverktyget SPSS 
analysera tre av dagarna de observerat på de båda biblioteken. 

Given och Leckie skriver att de gärna ser att andra bibliotek (både i Nordamerika och 
övriga världen) gör liknande undersökningar för att kartlägga användarnas beteenden 
och aktiviteter. Detta för att de påstår att det saknas denna typ av kunskap inom b&i-
forskningen, och varje bibliotek kan använda denna kunskap till att förbättra sin 
verksamhet. 

Mott Linn presenterar i sin artikel “Seating sweeps: an innovative research method to 
learn about how our patrons use the library” (2013) en undersökning baserad på 
observationsschemat och metoden som presenteras i Givens och Leckies artikel, och 
detsamma gör Valerie MacDonald och Carla Haug i “Seating sweeps report” (2012). 
Linns undersökning genomfördes på ett universitetsbibliotek (Clark University's 
Goddard Library), och MacDonalds och Haugs undersökning på ett folkbibliotek 
(Edmonton public library). Syftet med undersökningarna dessa ovanstående två artiklar 
beskriver, påminner om Givens och Leckies – genom ögonblicksnedlag undersöka hur 
biblioteksanvändarna rör sig i biblioteksrummet kan man utveckla och förbättra 
biblioteksverksamheten, ta reda på vilka resurser som utnyttjas oftast, samt se vilka 
avdelningar på biblioteket folk uppehåller sig mest. 

Linn menar att sweeps ger en mer realistisk bild av hur biblioteket används jämfört med 
utlåningsstatistik och dörräknare, samt en objektiv bild som användarna själva inte kan 
påverka. Resultaten är till hjälp för ombyggnad och planering av bibliotek, då 
byggnationen kan ske på ett sätt som är effektivt anpassat efter hur användarna utnyttjar 
biblioteket. MacDonald och Haug uppger i sin artikel att det var anmärkningsvärt 
många biblioteksanvändare (64%) som använde bibliotekets möbler. Precis som Given 
och Leckie var det primära med sweepsen att undersöka hur användarna rör sig i 
rummet. Även i denna undersökning kan resultaten användas för att förbättra 
biblioteket. 

Dessa ovanstående undersökningar visar alla att seating sweeps kan utformas efter den 
enskilda biblioteksverksamheten, och att sweepsen genomförs under bibliotekets 
öppettider för att representera ögonblicksnedslag i biblioteksrummet. Beroende på hur 
långa bibliotekets öppettider är, kan antalet sweeps eller ögonblicksnedslag anpassas 
efter dessa. I flera av studierna har observatörerna också i observationsschemat noterat 
vilka tillhörigheter biblioteksanvändarna hade med sig in i biblioteket; exempelvis 
väskor, barnvagnar och rollatorer. 

En nordisk variant av sweeping seats är TTT (Tvergående Trafiktelling), framtagen av 
Tord Höivik. Med hjälp av denna observationsmetod har Malin Ögland (2014) 
genomfört en studie för att undersöka hur biblioteksrummet på folkbibliotek runt om i 
Sverige används. Huvudsyftet med studien var att utveckla en metod som kan användas 
i strategiskt utvecklingsarbete på biblioteken. Studien resulterade i skriften Från Kalix 
till Ystad – observationer på bibliotek. Genom att använda TTT-metoden framkom det 
vilka aktiviteter användarna utför i biblioteksrummet, vid vilka tidpunkter och i vilken 
utsträckning de utförs, samt vem som utför dem. 17 bibliotek ingick i studien och 
närmare 20 000 aktiviteter och åtta användarkategorier noterades under det år studien 
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pågick. De åtta användarkategorierna var barn flicka, barn pojke, ungdom flicka, 
ungdom pojke, vuxen kvinna, vuxen man, äldre kvinna samt äldre man. Resultaten från 
de 17 biblioteken visar att de mest frekventa besökarna var gruppen vuxna, och därefter 
kom gruppen äldre. Ungdomar var den grupp som noterades minst på folkbiblioteken. 
De tre aktiviteter som noterades flest gånger i Öglands undersökning under observ-
ationerna på folkbiblioteken är; sitter ensam och använder medier, sitter i grupp och 
använder medier samt sitter ensam med bibliotekets datorer. 

De flesta studier kring biblioteksanvändare är i stor utsträckning framtagna med hjälp av 
intervjuer och enkäter, inte observationer påstår Tord Höivik (2008) i sin artikel “Count 
the traffic”. Som utvecklare av TTT-metoden anser Höivik att den är en enkel och 
bekväm metod för att observera användarnas beteende i biblioteksrummet, samt att det 
är aktiviteterna, inte individerna som observeras. Precis som Ögland (2014) använde sig 
Höivik av gruppen som en kategori i aktiviteterna i observationsschemat. Däremot 
fanns det inte någon könsindelning med i observationsschemat. Folkbibliotekens zoner 
var indelade i tre tematiserade våningsplan; barn och familjer, unga och vuxna samt 
student och fackavdelning. Barn, tonåringar, vuxna samt studenter blev då användar-
kategorierna i studien. Höiviks studie inkluderade observationer på två norska folk-
bibliotek under en sexdagarsperiod. Studien visade bland annat att både användandet av 
datorer och utförandet av rent sociala aktiviteter var högre än förväntat. De tre aktivi-
teter som noterades som mest frekventa var; sitter ensam med bibliotekets dator, sitter i 
grupp med egen dator samt sitter ensam och läser eller skriver. Genom dessa observ-
ationer framträdde en bild av biblioteket som ett allaktivitetshus för lågintensiva möten, 
med aktiviteter som annars inte hade framträtt genom intervjuer och enkäter med 
användarna. 

I dessa nordiska studier kan vi se att bibliotekets roll framträder på olika sätt; som en 
mötesplats, en arbetsplats, en upplevelseplats eller ett väntrum. 

2.2 Biblioteket som rum 

Här presenteras biblioteket med betydelsen offentligt rum, samt bibliotekets olika 
funktioner som mötesplats. 

2.2.1 Den offentliga platsen 

Leckie och Hopkins vill med sin studie som presenteras i artikeln “The public place of 
central libraries: findings from Toronto and Vancouver” (2002) undersöka hur 
bibliotekens roll som offentlig plats ser ut, och hur biblioteksanvändarna nyttjar detta 
offentliga rum. De menar att det allmänna biblioteket är en av de sista autentiska 
offentliga platserna, då biblioteket inte är kommersiellt och privatiserat – till skillnad 
från köpcenter och gallerior som ofta nämns som offentliga platser. Kontexten är 
nordamerikansk/kanadensisk, vilken skiljer sig ganska starkt från den svenska i flera 
avseenden, men bilden av det allmänna biblioteket som ett av de få kvarvarande, 
oberoende offentliga platserna påminner ändå om den svenska. 

Leckie och Hopkins skriver att biblioteket fått ett uppsving de senaste decennierna, och 
menar att inte sedan slutet av 1800-talet har nya biblioteksbyggnader uppförts så 
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mycket som idag. Anledningen till detta är, enligt Leckie och Hopkins, att fokus på det 
allmänna biblioteket har skiftat under seklet. På 1800-talet var det folkbildning och fri 
tillgång till information som var i fokus, på 1900-talet var det samlingarna och deras 
kvalitet, och nu de senaste decennierna är det biblioteksanvändarna och biblioteks-
rummet som offentlig plats; ett tredje rum. I sin undersökning kommer de fram till att ca 
30% av biblioteksbesökarna kom till biblioteket i grupp, och att ca 15% användare 
kommer till biblioteket för att umgås; ett resultat som visar på bibliotekets roll som 
offentligt rum och mötesplats. 

Biblioteket ses först och främst som en allmän plats, det är öppet för alla och de som 
besöker biblioteket känner oftast inte varandra, vilket Aabø och Audunson tar upp i 
artikeln “Use of library space and the library as place” (2012). Men biblioteket kan 
också ses som en privat sfär beroende på vad användarna utför för aktiviteter i 
biblioteksrummet, såsom studierelaterade, arbetsrelaterade eller aktiviteter av privat 
karaktär. Folkbiblioteket som institution har en samhällsbyggande funktion, vilken 
framträder genom bibliotekets sociala, utbildande och kulturella roller. Denna funktion 
kan kännetecknas av att biblioteket tillhandahåller fria uppehållsplatser och fri tillgång 
till teknik, men kan också ses som en fristad dit man kan gå utan att behöva göra något 
specifikt eller tala med någon om man själv inte vill. 

Aabø och Audunson ger i nämnda artikel en översiktlig sammanfattning av det norska 
PLACE-projektet (Public Libraries Arenas for Citizenship). Projektet studerar 
bibliotekets roll som mötesplats och hur viktiga sociala aktiviteter är på biblioteket, 
utöver utlån av böcker och annan media. Fokus ligger på norska folkbibliotek och 
filialer, främst i Oslo, och projektet visar på hur biblioteket fungerar som mötesplats 
över etniska, kulturella, sociala och ekonomiska gränser. Detta är relevant även för 
svenska folkbibliotek och förhållanden, då det norska och svenska samhället har många 
likheter och liknande projekt saknas i Sverige. 

Rolf Hapel (2012) påstår, precis som Aabø och Audunsson (2012), att det är viktigt att 
biblioteken följer med in i framtiden för att spela utbildande, kulturella och ekonomiska 
roller för samhället. Hapel menar att det framtida biblioteket kommer att fortsätta att 
bidra till att uppmuntra till läsning, kreativitet, utveckla användarnas sociala kompetens, 
vara en gränsöverskridande mötesplats för kulturella och sociala gränser samt bidra till 
användarnas kritiska tänkande. Däremot behöver de inte ta plats i det fysiska 
biblioteket, utan detta kan ske via internet, då fler och fler bibliotek läggs ned. 

2.2.2 Lågintensiv respektive högintensiv mötesplats 

Biblioteket som rum är ett begrepp som blivit vanligare de senaste åren, något som 
Aabø, Audunson och Vårheim tar upp i artikeln “How do public libraries function as 
meeting places?” (2010). Författarna beskriver bibliotekets roll som lågintensiv 
mötesplats – för att överbrygga den sociala och kulturella klyftan i samhället, finns ett 
behov av en plats där människor utsätts för andra idéer och intryck än de egna redan 
vedertagna. Detta att utsättas för olika nya intryck, upplevelser och idéer bidrar till en 
förståelse för det som kan upplevas som främmande, och bidrar i sin tur till ett 
demokratiskt samhälle med demokratiska värderingar. Vid lågintensiva möten träffas 
människor som annars inte skulle träffas, då de rör sig utanför sin bekvämlighetszon. 
Detta kan visa sig genom att användaren lyssnar på ett föredrag, deltar i en annonserad 
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programverksamhet på biblioteket, eller bara står och bläddrar i ett boktråg bredvid en 
annan biblioteksanvändare. 

Till skillnad från högintensiva möten – vilka ofta består av likasinnade med liknande 
åsikter och smak, som träffas för att diskutera det redan bekanta och införstådda (det 
kan vara allt från att deltagarna delar samma politiska åsikter eller lyssnar på samma 
sorts musik) – är grunden för lågintensiva möten att deltagaren utsätts för det nya och 
kanske okända. Vid lågintensiva möten ifrågasätts deltagarnas värderingar och åsikter, 
vilket kan öppna upp för förståelse kring det tidigare främmande och okända. 
Lågintensiva möten behöver inte vara dramatiska eller omvälvande, men tanken är 
densamma oavsett nivån på mötena, och för detta är biblioteket den oberoende och 
offentliga platsen som behövs. Detta är något som Audunson påvisar vikten av i artikeln 
“The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The 
necessity of low-intensive meeting-places” (2005). 

2.2.3 Innanför- och utanförskap 

Mikael Stigendal (2008) menar att det uppstått gränser mellan innanförskap och 
utanförskap i samhället. Genom att skapa en bättre förståelse för bibliotekets 
samhälleliga position, kan biblioteket bli en plats där innanförskap och utanförskap kan 
mötas. Biblioteket i sig symboliserar samlingar, hus, bildning, frihet och lugn. 
Biblioteket är gratis, man behöver inte identifiera sig, klä sig eller vara på ett visst sätt. 
Utanförskap kan kännetecknas av att man står utanför något, att man inte inte har något 
och/eller inte gör det som krävs, i detta fall i samhället. Det kan röra sig om sociala, 
ekonomiska eller medborgerliga faktorer. 

Stigendal menar att det är samhället som bestämmer kraven och därigenom påtar sig 
samhället att vara innanförskapet. Innanförskapet kan sägas vara hårt eller mjukt. Med 
mjukt innanförskap menas social integration, vilket innebär att man till exempel följer 
med i modet. Man ingår då i vissa meningssammanhang. Det hårda innanförskapet 
kallas också systemintegration, vilket innebär de fasta ramar man lever efter i samhället. 
Stigendal menar att biblioteket är och bör vara en plats med låga barriärer. Stigendal 
identifierade följande tre låga barriärer: målgruppsbarriär, vilket innebär att biblioteket 
är för alla och inte någon specifik målgrupp; resursbarriär, vilket innebär att man 
behöver inte ha några resurser för att komma till biblioteket samt ordningsbarriär, de 
ordningskrav som finns i biblioteket är inte utestängande. Hapel (2012) menar att 
människor har  behov av att möta andra, och dessa möten kan ske i biblioteksrummet 
utan att det behöver kosta något, och man behöver heller inte delta i någon aktivitet. I 
biblioteksrummet kan likasinnade såväl som oliktänkande mötas, vilket kan inspirera till 
kreativitet. Biblioteket som institution bidrar till innanförskap, då det är öppet för alla 
oavsett kön, religion eller politisk tillhörighet. Det ställs inga krav när man kommer dit, 
det är frivilligt att gå till biblioteket, man kan också lämna biblioteket när man själv 
önskar. 

2.3 Biblioteksanvändarna 

Enligt statistik från Kungliga Biblioteket minskade biblioteksbesöken i Sverige med 2% 
2013 mot föregående år. Biblioteksbesöken uppgick till 6,7 besök per invånare. Skövde 
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stadsbibliotek har inte rapporterat in besöksstatistik till Kungliga biblioteket för 2013 
(Kungliga biblioteket 2014). En trolig anledning kan vara att huvudbiblioteket var 
stängt för ombyggnad och verksamheten var delvis förlagd till bilioteksfilialerna i 
kommunen, och att dessa inte har besöksräknare. Skövde stadsbiblioteks fysiska 
bestånd ligger på samma nivå som riket i övrigt med 3,7 tryckta böcker per invånare. 
Utlånestatistiken visar att Skövdes 5,1 utlån per invånare ligger under riksgenomsnittets 
6,9. Utlån av e-musik är inte inkluderad i dessa siffor. Utlån av barnböcker (0-14 år) 
ligger något högre än riksgenomsnittets 17,6 böcker per invånare. Skövde stadsbibliotek 
lånar ut 17,7 barnböcker per invånare (Kungliga biblioteket 2014). Nyförvärven för 
2013 var 3,6% av budgeten, till skillnad från riksgenomsnittet 6,1%. En trolig anledning 
kan vara att en del av medieinköpen gjordes efter ombyggnationen. Då Kungliga 
bibliotekets biblioteksstatistik för 2014 publiceras 27 maj 2015, har vi inte möjlighet att 
ta del av den nya statistiken, vilken kan visa helt andra siffror för Skövde stadsbibliotek. 

I Svensk Biblioteksförenings rapport Olika syn på saken (Svensk biblioteksförening 
2011) visas att de mest frekventa grupperna av biblioteksanvändare är yngre (15-29 år), 
kvinnor samt höginkomsttagare, det finns dock skillnader i orsakerna till varför de olika 
grupperna går till biblioteket; unga använder biblioteket som arbetsrum och äldre 
använder det mer som vardagsrum (sid 8). Kvinnors främsta aktiviteter på bibliotek är 
att låna böcker, män läser främst tidningar och tidskrifter, de använder också internet i 
större utsträckning än kvinnorna. Ser man till användarnas önskemål och vad de 
förväntar sig på ett bibliotek framträder följande; stort utbud av böcker, bra service, 
trevlig och kompetent personal samt en trevlig och lugn miljö. Mindre viktigt är att 
biblioteket har ett brett utbud av filmer, tv- och videospel. Det är heller inte av stor vikt 
för användarnas del att biblioteket anordnar föredrag och debatter. Enligt samma rapport 
anser kvinnor i större utsträckning än män att bibliotekets funktioner är av stor vikt, 
däremot är det viktigare för män än kvinnor att själva kunna sköta sina biblioteks-
ärenden via internet. Männen tycker också att det är viktigt med ett bra utbud av 
tidningar och tidskrifter. Tidigare studier visar att de personer som besöker bibliotek inte 
bara lånar eller lämnar tillbaka medier. Det har visat sig att omkring 55% av besökarna 
utför andra aktiviteter i biblioteket än just lånar medier (Aabø & Audunson 2012). 
SOM-undersökningen 2009 (Höglund 2010) visar att faktorer och samband som 
påverkar biblioteksbesöken kan vara studieaktiviteter, läsning, åsikter om bibliotekens 
service och attityder till invandring. Andra bakgrundsvariabler som påvisar skillnader är 
kön, ålder och utbildning. 

3. Teori

Som teoretiskt perspektiv har vi valt att se på biblioteksrummet och dess olika 
funktioner. Något vi märkt när vi gått igenom tidigare forskning om seating sweeps-
metoden och biblioteket som rum, är att det skett en förändring när det gäller synen på 
folkbibliotek. Fokus har tidigare varit samlingarna och deras innehåll, för att senare 
hamna på biblioteksanvändarna och deras behov (se Given & Leckie 2003; Leckie & 
Hopkins 2002 och Stigendal 2008), vilket innebär att utlåningssiffror inte visar hela 
bilden av bibliotekets funktion. Bokutlånen och biblioteksbesök minskar (Kungliga 
biblioteket 2014), men som tidigare nämnts gör biblioteksbesökarna mycket annat än att 
bara låna böcker på biblioteket. 
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3.1 Modellen “the four spaces” 

I artikeln “The four spaces – a new model for the public library” (2012) av Jochumsen, 
Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, visas en modell med fyra olika “rum” eller 
platser som på olika men integrerande sätt relaterar till bibliotekets innehåll. Modellen 
presenterades ursprungligen i en dansk rapport, men i denna senare artikel visar 
författarna på ett konkret sätt upp exempel på hur modellen kan användas och har 
använts på olika bibliotek i Norden. The four spaces-modellen utvecklades för att visa 
på detta skifte inom biblioteksvetenskapen; att från 90-talet och framåt har virtuella 
tjänster blivit allt fler och bokutlån färre, och det finns ett stort behov av att utveckla 
och förändra biblioteksverksamheter för att göra dem mer attraktiva för de potentiella 
besökarna. 

Modellen består av de fyra delarna inspiration space (inspirationsrum), learning space 
(läranderum), meeting space (mötesrum) och performative space (skapanderum). 
Jochumsen et al. (2012) påpekar att dessa “rum” inte ska ses som fysiska rum i 
biblioteket, utan som aspekter som kan vara till hjälp för både det fysiska och virtuella 
biblioteket, och kan också hjälpa användarna att nå fyra övergripande mål: experience  
(erfarenhet), empowerment (egenmakt), involvement (engagemang) och innovation 
(innovation). Rummen är inte heller något som måste finnas till lika stor del i alla 
bibliotek, utan ett bibliotek kan själv välja vad som passar verksamheten och dess 
användare bäst.  

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012 s 5893) 
Figur 1 

3  Tillåtelse att publicera modellen har givits av Henrik Jochumsen via e-post 2015-06-05 
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3.1.1 Inspirationsrummet 

Här skapar biblioteket utrymme för “meningsfulla erfarenheter” (s 590 vår 
översättning), vilket innebär erfarenheter som förändrar människors uppfattning och 
flyttar dem bortom det familjära. Att delta i eller få uppleva olika kulturella och 
estetiska uttryck är ett sätt att uppnå detta, något som är möjligt i olika grad på olika 
bibliotek. 

Exempel på programverksamhet som visar på inspirationsrummet kan vara läscaféer på 
bibliotek, stickcaféer och sagostunder, och denna aspekt är något som, enligt Jochumsen 
et al., biblioteket sysslat med under lång tid och är en del av upplevelsesamhället som i 
sin tur blivit en viktig del för dagens bibliotek. Biblioteken måste aktivt göra sig 
attraktiva för användarna, då konkurrensen blivit hårdare mellan bibliotek och till 
exempel bokhandlar med caféer och bekväma fåtöljer där användarna kan läsa 
tidskrifter och tidningar. 

3.1.2 Läranderummet 

Läranderummet har stor betydelse för individens upplevelser och egenmakt, menar 
Jochumsen et al. Detta utrymme är speciellt viktigt för barn och unga, då biblioteket ger 
dem möjligheten att utforska och lära i en miljö med fri tillgång till information och 
kunskap. Lärande på ett bibliotek är också alltid kravlöst och frivilligt och kan ske 
omedvetet genom lek och olika aktiviteter. Läranderummet är också något som kan vara 
aktuellt för ungdomar och vuxna. För studenter kan biblioteket upplevas som en utmärkt 
studie- eller arbetsplats, och detsamma kan gälla för vuxna. 

3.1.3 Mötesrummet 

Biblioteket som mötesplats innebär att biblioteket ska vara ett rum mellan hem och 
arbete – ett tredje rum där medborgare ska kunna träffa varandra och umgås; både 
gamla och nya bekantskaper. Ur denna aspekt är biblioteket som tredje rum ett bra 
exempel på en plats för lågintensiva möten (se Audunson 2005), där biblioteks-
besökarna inte nödvändigtvis behöver interagera aktivt med varandra för att vara en del 
av gemenskapen. Att träffas över generationsgränserna och oavsett kultur och etnicitet 
är ett sätt att främja och ta del av det demokratiska samhället. 

3.1.4 Skapanderummet 

Skapanderummet främjar inte minst engagemang och innovation, menar Jochumsen et 
al. Här kan användarna tillsammans skapa konstnärliga uttryck i mötet med konst och 
kultur, med hjälp av verktyg som biblioteket tillhandahåller. Skapanderummet kan i den 
bemärkelsen också vara ett fysiskt rum i biblioteket, både för barn, unga och vuxna som 
alla kan vara delaktiga i skapandet av musik, filmer, texter med hjälp av bibliotekets 
resurser. 
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3.1.5 De övergripande målen 

Jochumsen et al. (2012) visar med sin modell hur de olika rummen i olika kombi-
nationer eller i sig själva kan bidra till att öka och stärka användarna att via biblioteket 
nå de fyra målen  erfarenhet, egenmakt, engagemang samt innovation. Det kan ta sig 
uttryck i att mötesrummet och läranderummet kan bidra till ökad egenmakt; engage-
mang kan uppnås i mötesrummet och skapanderummet; inspirationsrummet och 
skapanderummet kan inspirera till innovation, och erfarenhet kan nås i inspirations-
rummet och läranderummet. 

3.2 Användning av modellen 

Som modellen (Jochumsen et al. 2012 sid 589) visar är dessa fyra rum och övergripande 
mål överlappande och går in i varandra, vilket gör att också de olika aspekterna som 
bibliotekets programverksamheter bidrar till också går in i varandra. Med hjälp av 
denna teoretiska utgångspunkt ämnar vi analysera resultaten vi tagit fram genom våra 
observationer. 

Avsikten med denna analys är att se hur biblioteket används av användarna och vad de 
av oss indelade olika zonerna i biblioteksrummet har för funktion, samt hur de kan 
passa in i de fyra rummen för inspiration, lärande, mötande och skapande. Precis som 
modellen visar, överlappar dessa fyra “rum” varandra, vilket betyder att det kan vara 
svårt att placera en zon i ett rum – en zon kan höra hemma i flera rum och ett rum kan 
höra hemma i flera zoner. Det grundläggande är att undersöka hur och om Skövde 
stadsbibliotek har alla dessa fyra rum inneboende i zonerna, genom att jämföra varje 
zon med varje rum i four spaces-modellen. Med hjälp av vår framtagna statistik visar vi 
vilka zoner i biblioteksrummet som framträder ur four spaces-modellen, och hur de 
övergripnde målen i modellen uppnås. 

Four spaces-modellen behandlar biblioteksanvändares inre meningsskapande, medan 
vårt empiriska material behandlar observerade användaraktiviteter. Detta kan te sig 
problematiskt vid en analys, då observationerna visar på yttre beteenden hos 
användarna. Vi menar dock att four spaces-modellen går att tillämpa som analysverktyg 
för denna undersökning, eftersom det yttre kan spegla det inre, och då det vi observerat 
sätts in i ett sammanhang med aspekten att Skövde stadsbibliotek fungerar som ett 
offentligt rum. Detta i sin tur – med användarnas möjlighet till aktiviteter – kan bidra till 
att användarna uppnår de inre målen erfarenhet, egenmakt, engagemang och innovation. 
Vi har dock varit noga med att inte tolka in för mycket i observationerna, utan våra 
slutsatser dras i analysen efter objektiva observationer och fältanteckningar – 
objektiviteten  har framgått som möjlig då vi jämfört våra anteckningar i observations-
schemat och diskuterat våra observationer. 
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4. Metod

4.1 Observationsmetoden seating sweeps 

Seating sweeps är en datainsamlingsmetod som består av strukturerade observationer 
(Given & Leckie 2003). Metoden innebär att vi som observatörer på vissa bestämda 
tider går genom biblioteksrummet – som av oss är uppdelat i fyra zoner –  med ett 
observationsschema och noterar aktiviteterna vi ser användarna utföra. Det är inte 
biblioteksanvändarna som individer vi räknar, utan aktiviteterna vi ser. Således kan en 
användare noteras i flera zoner under ett enda sweep, förutsatt att användaren rör sig 
mellan zonerna under observationen. En användare som är i en zon vid ett sweep kan 
också vara i samma zon eller i en annan zon vid ett senare sweep. Observationerna 
representerar ögonblicksnedslag i biblioteket och är jämnt fördelade under bibliotekets 
öppettider och veckodagar. 

Anledningen att vi valt observationer som “seating sweeps”-metod är att vi på ett 
effektivt och objektivt sätt vill undersöka hur användarna rör sig i biblioteksrummet. 
Observationer är ett sätt att ta reda på användares aktiviteter utan medveten eller 
omedveten påverkan från användarna själva. Till skillnad från enkäter och intervjuer 
kan användarna här inte påverka sitt beteende. Vår seating sweeps-studie genomfördes 
endast på huvudbiblioteket och inte på filialerna. 

Sammanställningsverktyget för observationerna som använts i Givens och Leckies 
(2003) studie är SPSS, ett program som också vi valt att använda för sammanställning 
och presentation av vår insamlade data. I flera av studierna har observatörerna också 
noterat i observationsschemat vilka tillhörigheter biblioteksanvändarna hade med sig in 
i biblioteket (som väskor, barnvagnar och rollatorer), vilket kan bidra med en djupare 
förståelse för hur människor använder biblioteket – en person med barnvagn eller 
rollator kan till exempel vara tvungen att ta andra vägar i biblioteket. I vår seating 
sweeps-studie som denna uppsats behandlar har vi valt att inte notera denna typ av 
tillhörigheter. 

Höivik (2008) menar att observationer kan ge information kring användarbeteende för 
bättre utvärdering och planering av biblioteksrummet. Likt Höiviks studie har även vi 
delat in vårt observerade bibliotek i zoner, i enlighet med de mest naturliga zon-
gränserna i biblioteksrummet (se 4.1.3 Zonindelning). 

4.1.1 Observationsschema 

Vi började med att göra ett observationsschema (se Bilaga 1) efter Givens och Leckies 
(2003), Linns (2013), och Öglands (2014) undersökningar. Vårt schema anpassades till 
de aktiviteter som är möjliga att utföra på Skövde stadsbibliotek, med möjlighet till 
tillägg då vi inte kunde förutse alla aktiviteter. Dessa aktiviteter arbetades fram efter 
samtal med stadsbibliotekets chef (A. Gullstrand, personlig kommunikation 26 mars 
2015), där det bland annat framkom att barn- och ungdomsavdelningen främst är 
anpassade för barn och unga. 

Till skillnad från Öglands studie (2014) (där hon valt att ha åtta användarkategorier), har 
vi i vår observation sex kategorier, då vi kommit fram till att det är svårt att bedöma 
ålder, såsom vuxen kvinna respektive äldre kvinna. Vi exkluderade därför kategorierna 
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äldre kvinna och äldre man. Gruppaspekten är ytterligare en variabel vi inte tagit med i 
vårt observationsschema då vi anser att själva aktiviteten är viktigare än att observera 
om aktiviteten utförs enskilt eller i grupp. 

Vi har valt att inte notera i vårt schema om användare har med sig några tillhörigheter 
(som exempelvis rollator eller barnvagn), då vi vill undersöka hur besökarna rör sig och 
vad de gör i biblioteket, däremot har vi noterat om en användare sitter med laptop, 
mobiltelefon eller surfplatta (se 4.1.2 Fältanteckningar). För att få ett så utspritt och 
representativt resultat som möjligt har vi valt att utföra tre observationssweeps per dag: 
förmiddag/öppning, mitt på dagen och sen eftermiddag/stängningsdags. 

Ett pilottest av observationsschemats funktionalitet utfördes när observationsschema 
och zonindelning var klara. Redan vid pilottestet fann vi att det kunde vara problem-
atiskt att avgöra vilka aktiviteter som kunde klassas som “studerar” respektive “skriver” 
eller “använder medier”. Vi beslutade då att behålla kategorierna som de var för att vid 
sammanställningen av observationerna slå ihop kategorierna till en kategori – 
användandet av laptop/surfplatta/mobiltelefon/anteckningsblock och penna. De korri-
geringar vi gjorde direkt efter pilottestet var endast sammanslagning av zon 4 och 5. 
Eftersom vi ansåg pilottestet lyckat, valde vi att ha med de observerade aktiviteterna 
från testet i undersökningen. 

Med ett observationsschema (se Bilaga 1) har vi på bestämda tider tre gånger per dag 
gått genom bibliotekets fyra zoner och noterat de aktiviteter vi sett användarna utföra. 
För att undvika enskilda subjektiva tolkningar, har vi genomfört observationssweepsen  
tillsammans i par, utan att vid observationstillfällena diskutera med varandra. Efter varje 
sweep har vi suttit ner och diskuterat och gått igenom våra scheman med noterade 
aktiviteter. Vid de få tillfällen då vi tolkat aktiviteterna eller användarna olika, har vi 
förhandlat med varandra och diskuterat fram ett gemensamt ställningstagande kring 
fenomenet (se Repstad 2007 s 151). Meningsskiljaktigheter har kunnat vara om en 
användare är “ung kvinna” kontra “kvinna”, eller “ung man” kontra “man”. 

De dagar och tider vi gjort våra sweeps är alla dagar i veckan; den tidigaste 
observationen startade kl 09:55 i tidningssalongen utanför bibliotekets entré; salongen 
är öppen från kl 08:00 på morgonen. Anledningen till att vi började observationen i 
detta område strax före öppningsdags, var för att vi ville se i hur stor utsträckning 
tidningssalongen användes innan biblioteket öppnade. Tidningssalongen ingår i zon 1, 
och ingick också därför i övriga sweeps på övriga observerade tider. Den senaste 
observationen tidsmässigt sett under dagen utfördes kl 18:30 måndag och onsdag; en 
halvtimme innan biblioteket stängs. 

Skövde stadsbiblioteksöppettider är: 
måndag-torsdag kl 10-19 
fredag kl 10-18 
lördag kl 11-16 
söndag kl 11-15 

och tiderna för våra observationssweeps var följande: 
måndag: kl 15:00, 16:30 och 18:30 
tisdag: kl 09:55, 12:00 och 14:00 
onsdag: kl 14:30, 16:30 och 18:30 
torsdag: kl 10:30, 12:30 och 14:30 
fredag: kl 12:00, 14:00 och 16:00 
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lördag: kl 12:00, 13:00 och 14:00 
söndag: kl 13:00, 14:00 och 15:00 

Våra sweeps resulterade i 674 olika observationsaktiviteter, och dessa resultat 
sammanställdes i SPSS (version 22) med avsikten att respektive zon analyseras efter 
four spaces-modellen. 

4.1.2 Fältanteckningar 

Likt tidigare seating sweeps-studier, såväl som vid andra observationsstudier, har vi vid 
vissa fall gjort fältanteckningar. Dessa fältanteckingar består av noteringar om 
observationer där användare exemplevis har suttit eller stått med en laptop, surfplatta 
eller mobiltelefon. Anteckningar har då gjorts i marginalen till observationsschemat, för 
att kunna se hur många observationer vi gjort av användare med dessa medier. Dessa 
anteckningar har främst varit relevanta vid analysen av aktiviteterna i zonerna 2 och 4 
där bibliotekets studieplatser finns, och där vi förväntat oss att användningen av dessa 
medier är som högst. Vi har också noterat unga män och unga kvinnor som sitter och 
pratar och umgås med varandra, dock utan att ta hänsyn till exakt hur många de är eller 
exakt var de suttit. Detta för att få en fördjupare förståelse för biblioteksanvändarnas 
aktiviteter, dock utan att ha gruppaspekten i vårt observationsschema. Flera barn som 
hamnat i kategorin “sitter” har suttit i knäet på en vuxen; något vi inte kunnat föra in i 
observationsschemat. 

Också när vi observerat något som avviker från normen har vi gjort anteckningar; detta 
har till exempel kunnat vara när en ensam vuxen sitter i barnavdelningens soffor eller 
om någon äter eller dricker något. Anteckningarna behandlas som en ostrukturerad 
datainsamlingsmetod som ett komplement till den i övriga strukturerade datainsamlings-
metoden som observationsschemat utgör. Dessa fältanteckningar har varit till stor hjälp 
vid vår analys. 

4.1.3 Zonindelning 

När observationsschemat var utformat, delade vi in bibliotekets två våningar i fem zoner 
– tre på bottenplan och två på övervåningen. Zonindelningen gjordes efter att ha
studerat biblioteksrummet. Zongränserna förlades på de mest naturliga ställen där
exempelvis en bokhylla eller möblemanget indikerade att ett nytt rum uppstod (som vid
barn- och ungdomsavdelningen eller vid trappan till övervåningen), eller på ställen där
bibliotekssamlingen ändrades efter klassifikation. Efter att vi gjort ett pilottest,
beslutade vi att slå ihop zon 4 och 5 (se Bilaga 5). Detta på grund av att övervåningen är
väsentligt mindre än bottenvåningen och mer lättöverskådlig, samt att vi märkte att
zonerna blev för små (zon 5 bestod av ett rum med utländsk skönlitteratur och
facklitteratur på svenska samt studieplatser, men fick så ingå i zon 4 som då täcker hela
övervåningen). Zonerna består av:
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zon 1: tidningssalong, informations- och lånedisk, bibliotekets sökdatorer (OPAC), 
utlånings- och återlämningsstation, sittgrupp, boksnurror och diverse digital media4 
samt tidskriftrum 

zon 2: skön- och facklitteratur för vuxna, fyra bord med studiebord (med sammanlagt 
16 platser), tre fåtöljer och en sittgrupp, västgötarum och specialmedierum5 

zon 3: barnavdelning med boktråg för bilderböcker, soffor, fåtöljer och runda läsbord 
omgivna av bokhyllor, samt en ungdomshörna med soffa och bord 

zon 4: övervåningen med ett rum med fyra studiebord (med sammanlagt 16 platser) 
omgivna av hyllor med vuxenfacklitteratur, två sittgrupper, tre sökdatorer (OPAC), en 
utlåningsstation, två bord med schackspel, och ett rum med skönlitteratur på andra språk 
och vuxenfacklitteratur med tre studiebord (sammanlagt åtta platser). I passagen mellan 
de två rummen finns biblioteketets IT-galleri med åtta surfdatorer. Zon 4 kan också nås 
genom en entré via konsthallen på övervåningen, en visserligen sällan använd ingång, 
men användaren har möjlighet att gå in och ut ur biblioteket denna väg. 

Vid varje seating sweep har vi varje gång gått samma runda genom biblioteksrummet, 
vilket innebär att vi börjat i zon 1 för att sedan fortsätta vidare till zon 2, 3 och sist zon 
4. På så sätt har zonerna alltid observerats i samma ordning.

4.2 Definitioner köns- och åldersindelning 

I denna studie har användarna delats in i sex olika kategorier: 
Barn flicka: 0-15 år 
Barn pojke: 0-15 år 
Ung kvinna: 16-22 år 
Ung man: 16-22 år 
Kvinna: 23- år 
Man: 23- år 

I andra seating sweeps-studier har man valt att notera vilken etnicitet olika användare 
tillhör. Detta har vi valt att undvika, då syftet med studien är att notera aktiviteter och se 
hur biblioteksanvändare använder biblioteket. Det är dessutom problematiskt och 
medför låg reliabilitet för resultaten att utefter enbart observationer dela in människor i 
etniska grupper. Detsamma kan sägas om könsindelningen vi gjort, men här har vi 
fokuserat på den biologiska aspekten kön och inte den sociala aspekten genus. Vi är 
medvetna om att detta är uppskattningar från vår sida och kan innebära felmarginaler. 
Eventuella felmarginaler är inte avgörande vid analysen av det empiriska materialet. 
Åldersindelningen gjordes därför avsiktligt med stora åldersspann, eftersom studiens 
huvudsyfte inte är att precist undersöka vilka åldersgrupper som utför olika aktiviteter i 
biblioteket, utan undersöka vilka aktiviteter som utförs. Vi har observerat på individ-
nivå, men det är de sex grupperna som studeras i analysen. 

4   Med digital media menas LPR (Library Press Reader; en databas med svenska och utländska tidningar 
och tidskrifter), Mediejukeboxen där man kan ladda ner e-böcker, ljudböcker och musik, samt CD- 
DVD- och Mp3-skivor. 

5 Västgötarummet består av västgötalitteratur och släktforskningsdatabaser. Specialmedierummet 
innehåller böcker i DAISY-format och databas för nedladdning av lättlästa böcker. Specialmedie-
rummet har oregelbundna  öppettider beroende på personalens schema. 
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4.3 Begränsningar 

Problematik som kan uppstå vid observationer är att observatören kan skapa konstlade 
situationer genom att observatören ”köper ett beteende”, i den betydelsen att om 
observatören inte förstår vad som observeras kan observatören göra en egen tolkning av 
händelsen (Repstad 2007 s 33f). Repstad påtalar också fördelar och nackdelar med att 
ha fler observatörer på samma fält. Fördelarna kan vara att observatörerna jämför sina 
tolkningar och intryck, såsom vi gjorde när vi avslutat varje sweep i biblioteksrummet. 
Nackdelen kan vara att observatörerna eventuellt inte kan samordna observationerna om 
fältet är begränsat storleksmässigt och forskningseffekten kan bli så omfattande att fältet 
blir lamslaget. Med forskningseffekt menas de eventuella förändringar som kan ske hos 
observanterna om dessa upptäcker att de blir observerade. Detta råkade vi ut för vid ett 
flertal tillfällen när en och samma person tycktes uppleva det som obehagligt att vi vid 
upprepade tillfällen observerade stadsbibliotekets IT-galleri där personen satt under en 
längre tid. 

Begränsningar med denna observationsmetod som vi upptäckt under våra sweeps, är att 
ögonblicksnedslagen är just ögonblicksnedslag. Något vi upplevde problematiskt var att 
när vi lämnat en zon och trätt in i en annan, kunde det dyka ett antal nya användare som 
utförde aktiviteter i den nyss lämnade zonen. Detta kunde till exempel vara när vi 
lämnat zon 3 (barnavdelning), kunde en förskoleklass träda in på biblioteket. Då 
upplevde vi att vi missat många väsentliga aktiviteter, men vi vill påpeka att vi inte gick 
tillbaka till en redan sweepad zon. Denna begränsning har gjort att vi upplevt att 
sweeps-metoden inte ger en helt tydlig bild av användarnas alla aktiviteter. Många 
aktiviteter som vi vet förekommer i biblioteket har vi inte kunnat föra in i observations-
schemat, men vi har sett att de förekommer då vi tillbringat avsevärd tid i biblioteket 
och arbetat med denna uppsats. 

Ytterligare en aspekt som inte går att undersöka vid observationer är varför biblioteks-
användare utför olika aktiviteter; vi kan exempelvis enbart spekulera i varför vissa 
platser i biblioteket oftare används av unga med laptop och inte av andra eller flera 
användargrupper. 

4.4 Etiska hänsyn 

All forskning kräver att etiska hänsyn tas i beaktande, och trots att vi i denna 
undersökning inte noterade några specifika individer, valde vi ändå att före varje 
observationsrunda sätta upp skyltar vid bibliotekets huvudentré, entrén på övervåningen 
och i tidningssalongen. På skyltarna stod det “Studie pågår – vid eventuella frågor 
kontakta gärna personalen”. Innan vi genomförde vår första sweep, informerade vi 
under ett personalmöte bibliotekspersonalen om vad för undersökning vi skulle 
genomföra. Personalen fick också ett kort informationsbrev (Bilaga 4) att ha i låne- och 
informationsdisken vid eventuella frågor från biblioteksbesökarna. Ifyllda och be-
arbetade observationsscheman återfinns i vår ägo. 
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5. Presentation av resultatet

För att behandla och sammanställa det empiriska materialet, använde vi oss av 
dataprogrammet SPSS version 22 (Pallant 2013). Två variabler användes; den första var 
etiketterad “användare” med sex värden, den andra var etiketterad “aktivitet” med 16 
värden. En kodbok (se Bilaga 3) och ett kodningsschema skapades, vilket sedan 
matades in zonvis i SPSS. Vi valde att skapa diagram som visar användarna och deras 
aktiviteter i de olika zonerna, samt diagram över de i biblioteksrummet mest 
förekommande aktiviteterna. 

5.1 Användarnas aktiviteter i de fyra zonerna 

Här presenteras användarnas aktiviteter i varje zon i diagramform och med procent. 
Sammanlagt observerades 674 olika aktiviteter under observationsperioden 9-17 april 
2015; 330 aktiviteter i zon 1, 94 aktiviteter i zon 2, 99 aktiviteter i zon 3 och 151 
aktiviteter i zon 4. 

Observationsschemat är detsamma för alla fyra zonerna, vilket innebär att vissa 
aktiviteter inte kan utföras i alla zoner – exempel är användandet av Mediejukebox och 
kopiator som bara finns i zon 1, användandet av utlåningsstation (som finns i zon 1 och 
4) och återlämningsstation som bara finns i zon 1. Varje diagram visar i procent den 
totala mängden av de observerade aktiviteterna.

5.1.1 Zon 1 

I zon 1 (som består av tidningssalong, informations- och lånedisk, bibliotekets 
sökdatorer (OPAC), utlånings- och återlämningsstation, sittgrupp, boksnurror och 
diverse digital media samt tidskriftsrum) består 13% av alla aktiviteter av dagstidnings-
läsning utförd av män (se Diagram 1a). Detta är något statistiken från Svensk 
biblioteksförenings rapport Olika syn på saken (sid 8 2011) visar, där 33% av männen 
uppger att de läser tidningar eller tidskrifter på biblioteket – män tenderar att i större 
utsträckning än kvinnor läsa tidningar och tidskrifter på biblioteket. 7% av aktiviteterna 
i zon 1 består av tidskriftsläsning utförd av män. Att notera är att i Olika syn på saken 
har ingen skillnad mellan dagstidning och tidskrift gjorts, medan dessa två medier i vår 
undersökning har skilts åt i observationsschemat. 

8% av alla aktiviteter i zon 1 består av deltagande i annonserad aktivitet som utförs av 
kvinnor (vid observationstillfällena var de annonserade aktiviteterna läscafé och 
stickcafé). 4% av alla aktiviteter  består av deltagande i annonserad aktivitet som utförs 
av män i zon 1. 7% av aktiviteterna i zon 1 består av “står/går” utförd av män, och 
detsamma gäller för kvinnors utförande av samma aktivitet (se Diagram 1a). 5% av 
aktiviteterna i zon 1 består av “tittar/browsar” utförd av kvinnor, detsamma gäller för 
användargruppen man – 5% av den totala andelen aktiviteter består av “tittar/browsar” 
utförd av män. Samma siffror ser vi för aktiviteten “står/går” i zon 1, vilket tyder på att 
det är relativt hög cirkulation och rörelse i zonen. 
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 Diagram 1a 

Den vanligaste aktiviteten är “står, går”, vilken utgör nästan 23% (se Diagram 1b) av 
alla aktiviteter, men då detta inte kan sägas vara en aktivitet som utmärker sig för 
bibliotek i synnerhet, är siffran för aktiviteten “läser dagstidning” mer relevant, då 16% 
av aktiviteterna i zon 1 utgörs av denna aktivitet. Zon 1 är till yta och inredning den zon 
där mest aktiviteter kan utföras, ändå noterades under observationerna att de flesta som 
läser dagstidningar gör detta i tidningssalongens soffor och fåtöljer – få användare tog 
med sig tidningen till en annan zon. Detsamma gäller för tidskriftsrummet, där 
användare stannade kvar för att läsa tidskrifter. Att titta och browsa i hyllor är också en 
vanligt förekommande aktivitet i zon 1 (denna aktivitet utgör ca 11% av alla aktiviteter). 

Det är dock mindre än 1% av aktiviteterna som utgörs av “använder OPAC”, “använder 
LPR, kopiator, bokar dator” och “använder Mediejukeboxen”, och det är också få som 
vid observationerna bokar surfdator (se Diagram 1b). Användandet av bibliotekets 
surfdatorer utgör närmare 8% av alla aktiviteter i biblioteket (se Diagram 5b), men just 
bokningen av dessa datorer är inte en ofta förekommande aktivitet i zon 1 (den enda 
zonen där användarna kan boka surfdator). 
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 Diagram 1b

5.1.2 Zon 2 

Zon 2 består av skön- och facklitteratur för vuxna, fyra bord med studiebord (med 
sammanlagt 16 platser), tre fåtöljer och en sittgrupp, västgötarum och specialmedierum. 
I denna zon rör sig flest unga kvinnor. 19% av alla aktiviteter i zonen är aktiviteten 
“skriver, studerar, använder medier” utförd av användargruppen ung kvinna. Det är 
dock inte lika vanligt att utföra aktiviteten för användargruppen ung man. 5% av alla 
aktiviteter i zon 2 består av “skriver, studerar, använder medier” utförd av unga män. 
Aktiviteten “tittar/browsar” utförd av användargrupperna man utgör 11% av de totala 
aktiviteterna i zon 2. Samma aktivitet utförd av användargruppen kvinna uppgår till 
14% (se Diagram 2a).  

Vid den observerade aktiviteten “använder bibliotekets dator” i zon 2 menas bibliotekets 
surfdatorer inne i västgötarummet; samma datorer som också används vid släkt-
forskning, därför är det svårt vid sweeps att avgöra om en användare vid dessa datorer 
släktforskar eller använder datorerna till något annat. Vad som dock framkommer vid 
observationerna är att dessa datorer används mest av användargrupperna kvinna och 
man. Ingen av användargruppen ung man observerades vid dessa datorer. 



25 

  Diagram 2a 

I zon 2 är den vanligaste aktiviteten att sitta och “skriva, studera, använda medier”, 
vilken utgör närmare 29% av alla observerade aktiviteter (se Diagram 2b), då också fyra 
studiebord finns för detta. Av dessa användare som utförde aktiviteten noterades i våra 
fältanteckningar att 44% av användarna satt med en laptop, surfplatta eller mobiltelefon. 
Denna notering av medhavd elektronisk media är av intresse, då en användare kan välja 
att själv ha med en laptop eller surfplatta eller boka en av IT-galleriets datorer (som 
dock bara finns i zon 4). 

Aktiviteten “tittar/browsar” uppgår till närmare 28% av totala andelen aktiviteter (se 
Diagram 2b), men betydligt färre användare noterades utföra aktiviteten “står/går” i zon 
2 än i zon 1. Detta kan förklaras med att entrén till biblioteket samt låne- och informa-
tionsdiskarna ligger i zon 1, medan det mesta av skönlitteraturen finns i zon 2. 
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 Diagram 2b

5.1.3 Zon 3 

I den tredje zonen finns bibliotekets barnavdelning med boktråg för bilderböcker, soffor, 
fåtöljer och runda läsbord omgivna av bokhyllor. Här finns också bibliotekets ungdoms-
hörna med soffa och bord. 

De vanligaste användargrupperna, vilka också utförde flest aktiviteter, i zon 3 är barn 
flicka och barn pojke (se Diagram 3a). Den vanligaste aktiviteten i zon 3 är “står/går”. 
Denna aktivitet utgör 11% av den totala andelen aktiviteter i zonen utförd av 
användargruppen barn pojke. 8% av aktiviteten “står/går”  utförs av användargruppen 
kvinna.  6% av samma aktivitet (“står/går”) utförs av användargruppen man. 10% 
av den totala andelen aktiviteter i zonen består av “tittar/browsar” som utförs
av användargruppen barn flicka. Att notera är att denna användargrupp inte 
utförde aktiviteten “står/går” i någon större utsträckning. De annonserade 
aktiviteterna som observerades var sagostunder. 
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 Diagram 3a 

Många barn observerades tillsammans med män och/eller kvinnor, men vid ett flertal 
tillfällen observerades kvinnor och män i zon 3 utan närvarande barn varken i denna 
eller närliggande zoner. Eftersom det vid observationer inte går att avgöra huruvida en 
man eller kvinna kommit till biblioteket tillsammans med andra män, kvinnor eller barn, 
finns heller ingen möjlighet att avgöra om dessa män och kvinnor valt att sitta på 
barnavdelningen på grund av sofforna och fåtöljerna som finns i denna zon. 

Den vanligaste aktiviteten användarna utför är “står, går” (ca 28% av alla aktiviteter i 
zon 3), samt “tittar, browsar” vilken utgör ca 19% av aktiviteterna i zon 3 (se Diagram 
3b). 
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  Diagram 3b 

5.1.4 Zon 4 

Zon 4 består av bibliotekets hela övervåning: ett rum med fyra studiebord (med 
sammanlagt 16 platser) omgivna av hyllor med vuxenfacklitteratur, två sittgrupper, tre 
sökdatorer (OPAC), en utlåningsstation, två bord med schackspel, och ett rum med 
skönlitteratur på andra språk och vuxenfacklitteratur med tre studiebord (sammanlagt 
åtta platser). I passagen mellan de två rummen finns biblioteketets IT-galleri med åtta 
surfdatorer. 

Den vanligaste observerade aktiviteten i zon 4 är “skriver, studerar, använder medier”. 
29% av den totala andelen aktiviteter i zonen består av skrivande, studerande et cetera 
utförd av unga kvinnor. 16% av aktiviteterna består av skrivande, studerande et cetera 
utförd av unga män (se Diagram 4a). Statistiken från rapporten Olika syn på saken 
(2011 sid 8) visar att unga ser biblioteket som ett arbetsrum, något som våra 
observationer stödjer. 

Den andra vanligaste aktiviteten är att sitta vid bibliotekets surfdatorer i IT-galleriet. 
18% av alla aktiviteter i zon 4 består av användande av surfdatorer utförd av män. 3% 
av alla aktiviteter i zon 4 består av användande av surfdatorer utförd av kvinnor (se 
Diagram 4a). 
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  Diagram 4a 

Av alla observerade aktiviteter i zon 4 utgör aktiviteten “skriver, studerar, använder 
medier” 48% (se Diagram 4b). Våra fältanteckningar visar att i zon 4 liksom i zon 2 
sitter en stor andel av användarna som ägnar sig åt denna aktivitet med laptop, surfplatta 
eller mobiltelefon; 55% – alltså mer än hälften av alla som “skriver, studerar, använder 
medier”. Studieplatserna är fler i zon 4 än i zon 2, och tendenserna vi sett är att fler 
användare sitter vid studieplatserna i zon 4 än i zon 2, och fler använder medhavd 
elektronisk media i zon 4 än i zon 2. Aktiviteten “använder bibliotekets dator” utgör 
29% av alla aktiviteter i zon 4 (se Diagram 4b). 
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 Diagram 4b 

5.2 Total sammanställning över användarna och deras aktiviteter i zonerna 

Den totala sammanställningen över bibliotekets alla fyra zoner visar biblioteksrummet 
som helhet. Vad seating sweeps-observationerna visar är att aktiviteten “skriver, 
studerar, använder medier” utgör ca 18% av alla aktiviteter som utförs på biblioteket av 
alla användare (se Diagram 5b). Som fältanteckningarna visar har flera användare som 
utför denna aktivitetet också med sig elektronisk media i form av laptop, surfplatta eller 
mobiltelefon. Ytterligare en notering som antecknats vid observationerna, men som 
uteslutits ur observationsschemat, är att fler unga kvinnor än unga män sitter i grupp vid 
studieplatserna. Gruppaspekten var något vi medvetet valde bort vid utformningen av 
observationsschemat, men vid studieplatserna visade det sig tydligare om användarna 
var ensamma eller i grupp, och detta var då något vi fann intressant nog att anteckna i 
marginalen till schemat. 

Aktiviteten “står, går” utgör av drygt 18% av alla aktiviteter (se Diagram 5b), något som 
visar på rörelse och ett flöde av biblioteksanvändare i biblioteksrummet och mellan 
zonerna. Den tredje vanligaste aktiviteten i biblioteksrummet är “tittar/browsar”, vilken 
utgör av nästan 14% av alla aktiviteter (se Diagram 5b). 

En av de aktiviteter som alla sex användargrupper utför är “delta i annonserad aktivitet” 
(se Diagram 5a); visserligen är det olika annonserade aktiviteter. Inga barn observerades 
på läs- eller stickcaféet, utan enbart på sagostunderna. Inga unga män eller unga kvinnor 
observerades heller på sagostunderna, utan enbart på läs- och stickcaféerna. 
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Utmärkande för zon 2 och 3 är att det är där användarna oftast läser böcker vid 
observationstillfällena (se Diagram 2b och Diagram 3b). Det är i dessa zoner större 
delen av bibliotekets skönlitterära bestånd finns. 

 Diagram 5a
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 Diagram 5b 

6. Analys och diskussion

Four spaces-modellen speglar inga fysiska rum, utan visar på inre meningsskapande och 
mål. Modellen kan vara ett analysverktyg för folkbibliotek som vill undersöka och 
utveckla sin verksamhet anpasat efter just de behov som kan finnas på det specifika 
folkbiblioteket. Vi har vid våra observationer enbart observerat yttre beteenden utan att 
tolka de inre orsakerna till aktiviteterna. Men vi påstår att denna modell kan appliceras 
på vår kvantitativa undersökning, då yttre beteenden kan spegla en användares inre. 

Vi anser att de fyra zonerna i stora drag går att dela upp i mötesrummet (zon 1 och zon 
2), läranderummet (zon 2 och främst zon 4), inspirationsrummet (i zon 2, zon 3 för barn, 
samt zon 1 där annonserade aktiviteter för vuxna hålls), och skapanderummet (zon 1 
och zon 3). Nedan följer ett förtydligande av vilka zoner som ges uttryck för i respektive 
rum enligt modellen “the four spaces” (se Figur 1). 
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6.1 Inspirationsrummet 

Det vi kommit fram till och presenterat i resultatdelen är att biblioteksanvändare 
browsar mest i zon 2 (ca 28% av alla aktiviteter i zon 2 består av denna, se Diagram 2b), 
där också den största delen av bibliotekets skönlitteratur är placerad. Det faktum att 
användare i denna studie på Skövde stadsbibliotek tenderar att browsa och titta i 
hyllorna för skönlitteratur snarare än i hyllor för facklitteratur, kan vara tecken på att 
användare browsar mer på avdelningen för skönlitteratur. Genom att gå runt och titta 
bland böckerna i hyllorna, kan användaren få nya idéer och uppslag till läsning, vilket i 
sin tur kan leda till ett boklån. I zon 1 finns tre boksnurror där personalen ställer upp 
nyinkomna böcker och lästips. Dessa boksnurror kan på så sätt bidra till inspiration hos 
användarna till att läsa nya böcker eller böcker om ett specifikt ämne; detta bara genom 
att användaren går förbi boksnurrorna då deras placering är mitt på golvet i zon 1. 

Inspirationsrummet anser vi dock vara det rum som framträder minst konkret på Skövde 
stadsbibliotek. Det är problematiskt att direkt påstå att en eller flera zoner specifikt 
representerar detta rum, då inspiration är omöjligt att mäta eller se. Vi kan inte påstå att 
exempelvis browsande i hyllor direkt leder till varken bokutlån eller nya idéer hos den 
tänkta läsaren, men eftersom inspiration i sig är abstrakt kan också inspirationsrummet 
sägas vara abstrakt på detta bibliotek. 

I zon 1 hålls de annonserade aktiviteterna för vuxna, som stickcafé och läscafé vid 
observationstillfällena. Vid dessa aktiviteter kan deltagarna utsättas för nya upplevelser 
och värderingar, möta nya personer och få nya erfarenheter. Detta i sin tur leder till ett 
innanförskap (se Stigendal 2008) och som inte enbart syns rent faktiskt också i 
mötesrummet, utan som kan leda till olika tankegångar och idéer hos deltagarna. 

Zon 3 – barnavdelningen – är den del av biblioteket där flest barn observerats; 51% av 
de observerade aktiviteterna utförs av barn. På barnavdelningen finns utöver barn- och 
ungdomsböcker också pussel och pyssel, gosedjur (ofta litterära gestalter), dator med 
spel för barn, samt fåtöljer och soffor med mjuka kuddar. Denna plats är barnens rum 
där de får göra vad de vill utan krav. Bilderböckerna är placerade i låga boktråg för små 
barns möjlighet att själva titta och leta bland böckerna, borden och stolarna är också 
anpassade för barn. Ungdomshörnan är lite mer avskild från barnböckerna, och även där 
finns soffor att sitta i, samt små enskilda rum skapade av bokhyllor. Denna del av 
biblioteket ger utrymme för många olika saker, där inredningen lockar till att barnen 
själva kan upptäcka både berättelser och upplevelser. Det är i denna zon rummet 
Singasten ligger; ett rum där sagostunder hålls. I Singasten berättas sagor om allt 
möjligt från alla delar av världen, och barnen får vara delaktiga i berättandet eller välja 
att bara lyssna. 

Enligt four spaces-modellen innebär inspirationsrummet att deltagarna också utsätts för 
erfarenheter utanför det familjära, något både det observerade läscaféet och de 
observerade sagostunderna kan erbjuda deltagarna. Även om besökarna går till 
stadsbiblioteket för att uppleva något för dem familjärt, kan det i mötet med andra 
användare uppstå nya erfarenheter som kan utmana deras uppfattningar och förutfattade 
meningar (något som också ses tydligt i mötesrummet). 

Vi förvånades också över hur få barn vi faktiskt observerade på barnavdelningen. 
Liksom i övriga biblioteksrummet kan vi inte med säkerhet säga att barnens aktiviteter 
ledde till inspiration, men zon 3 är utan tvekan inredd för att inspirera barn till läsande 
och engagemang. 
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6.2 Läranderummet

I zon 2 och 4 på Skövde stadsbibliotek finns bibliotekets studieplatser; sammanlagt nio 
bord med fyra stolar vardera samt två dubbla studiebås där användarna ska kunna sitta 
och läsa, skriva och få plats med böcker, anteckningsblock och laptops eller surfplattor. 
Vi har i våra fältanteckningar noterat att dessa studieplatser till största del utnyttjas av 
unga män och unga kvinnor som i större utsträckning än någon annanstans på 
biblioteket använder sig av laptop eller surfplatta. Genom våra fältanteckningar har vi 
räknat ut att 52% av alla som utför aktiviteten “skriver, studerar, använder medier” i zon 
2 och 4 har laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Även om vi vid utformandet av 
observationsschemat valde att inte notera om biblioteksanvändarna satt i grupp eller 
ensamma, har vi ändå under studiens gång noterat i våra fältanteckningar att flera som 
sitter vid studieplatserna sitter i par och pratar eller använder medier. Detta tolkar vi 
som att människor kommer till biblioteket både för att studera/använda medier 
ensamma eller för att träffa andra och studera/använda medier tillsammans. Genom 
dessa möten och aktiviteter kan biblioteksrummet ses som en plats där både lågintensiva 
och högintensiva möten sker (Audunson 2005). Lågintensiva möten i den betydelsen att 
observanterna ifråga sitter vid samma studieplats men är upptagna med sina med sina 
egna aktiviteter. Högintensiva möten kan ske när observanterna sitter vid samma 
studieplats och arbetar med en gemensam uppgift. Dessa aktiviteter sker i stor 
utsträckning i zon 2 och i ännu större utsträckning i zon 4, vilket gör att dessa zoner 
konkret representerar läranderummet i four spaces-modellen. Vi vet också efter samtal 
med bibliotekschefen (A. Gullstrand, personlig kommunikation 26 mars 2015) att 
studieborden i zon 2 och 4 är menade att vara just platser för studier, och i detta fall 
utnyttjas dessa platser i den mån de är tänkta att utnyttjas. 

Aabø och Audunson (2012) menar att biblioteket är en plats för studierelaterade 
aktiviteter, något som våra observationssweeps stödjer. Vi kan inte med säkerhet påstå 
att en användare som sitter med en laptop och en uppslagen bok bredvid sig faktiskt 
ägnar sig åt studierelaterade uppgifter, men vi menar att vi rimligen kan anta detta efter 
att ha observerat så många aktiviteter av denna karaktär; ca 18% av alla aktiviteter på 
Skövde stadsbibliotek består av aktiviteten “skriver, studerar, använder medier”. 
Biblioteket är en plats för lärande, fri information och kunskap. I Skövdes fall är 
biblioteket också ett grupprum dit många går för att studera. Eftersom det inte är 
böckerna och informationen biblioteket inhyser som då kan tänkas vara i centrum – utan 
studiekamraten, arbetet och den fria internetuppkopplingen – kan det vara intresaant att 
resonera kring varför användarna ändå väljer biblioteket som studieplats och inte någon 
annan offentlig plats, som till exempel ett café. Det kan bero på att användaren på ett 
café blir en kund (med vissa skyldigheter som att köpa något för att få sitta där), men 
det kan också bero på att biblioteket har en djupt rotad bild i biblioteksanvändaren som 
en plats för kunskap och lärande. 

Den totala tiden för internetanvändning har enligt Findahl (Svenskarna och internet 
2014) ökat i Sverige, vilket i sin tur har medfört att internetanvändningen via 
mobiltelefoner sker i större utsträckning än tidigare. I åldersgruppen 12-35 år utförs 
över en tredjedel av det totala internetanvändandet via en smartmobil, och mellan åren 
2011 och 2014 ökade den totala surftiden via mobiltelefonen från 8% till 29%. Trots 
detta används fortfarande internet hemma mest. 45% av befolkningen i Sverige 
använder surfplattor, och 25 % av dessa gör det dagligen. Vid en jämförelse med dessa 
siffror, är det intressant att 52% som utför aktiviteten “skriver, studerar, använder 
medier” i zon 2 och 4 också har med sig en laptop eller surfplatta till biblioteket. Vi har 
vid observationerna inte kunnat se hur många användare som haft med sig mobiltelefon 
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in på biblioteket, eftersom vi bara kan anta att fler användare har haft mobiltelefoner 
med sig än vi sett användare aktivt använda dem. 

Vid våra observationer har vi inte kunnat avgöra vad användarna gör vid sina 
elektroniska medier; om de studerar, arbetar, umgås på sociala medier eller annat, men 
biblioteket kan för dessa användare fungera som arbetsplats, uppehållsrum, studierum 
och vardagsrum. Vi vet heller inte om användarna använder bärbara datorer i biblioteket 
på grund av gratisuppkoppling till internet, eller om de söker en fysisk arbetsplats 
(Aabø & Audunson 2012). 

Läranderummet ska också enligt four spaces-modellen var ett rum för kravlöst lärande 
och lek; något som Skövde stadsbiblioteks barnavdelning i zon 3 kan bidra till. Allt som 
är nytt är också en typ av inlärning, vilket ses i barnens aktiviteter på barnavdelningen. 
Att sitta tillsammans och läsa en bok är ett sätt att lära, och det observationerna också 
visar är att barnen ofta går omkring och tittar och bläddrar bland bilderböckerna, 
samtidigt som de pratar med de medföljande vuxna; något som tyder på en interaktion 
mellan barn, böcker och vuxna. Denna interaktion kan bidra till ett lärande för barnen, 
men det i sig har vi inte kunnat utröna vid observationerna. 

6.3 Mötesrummet 

Mötesrummet är den del av four spaces-modellen som är mest utspridd i biblioteket, 
men också det rum som representeras tydligast i zon 1. I zon 1 hålls alla annonserade 
aktiviteter för vuxna, det är i denna zon användarna har mest kontakt med personal, och 
den zon där aktiviteten står/går är vanligast (näst efter i zon 3), vilket tyder på att det är 
en zon med mycket rörelse och även den zon som användare måste passera för att 
komma till de övriga zonerna på bottenplan. Zon 1 är ett konkret exempel på en 
lågintensiv mötesplats (se Stigendal 2008 samt Audunson 2005), inte minst på grund av 
tidningssalongen som finns där, där människor kan sitta ensamma men ändå i en 
gemenskap och läsa dagstidningar. 

Vidare har vi i zon 1 noterat att en sittgrupp bestående av ett runt bord med sex fåtöljer 
sällan används av användarna. I zon 1 finns omkring 60% av bibliotekets soffor och 
fåtöljer, vilka också används flitigt i tidningssalongen och tidskriftsrummet (se även 
MacDonald & Haug 2012, vilka upptäckte att 64% av användarna använde bibliotekets 
möbler), dock inte sittgruppen ca tre meter från informations- och lånedisken. Vid våra 
observationer noterades att denna sittgrupp bara användes ett par gånger, vilket kan ha 
sin förklaring i att den står nära informations- och lånedisken – som alltid är bemannad 
– och användarna kan då känna sig övervakade av personalen då de sitter vid denna
sittgrupp. En annan förklaring kan också vara att den befinner sig nära zongränserna till
zon 2 och 3, vilket gör att det ofta är rörelse omkring denna sittgrupp – något som kan
leda till att användare inte upplever att de får lugn och ro i denna sittgrupp. Sittgruppens
placering gör däremot att den ypperligt skulle kunna bidra till möten människor
emellan, men så verkar alltså inte vara fallet.

Eftersom alla rum i four spaces-modellen går in i varandra och mötesrummet 
representeras av stadsbibliotekets alla fyra zoner, är det svårt att konkret placera in en 
specifik zon utöver zon 1 i detta rum. I zon 2 och 4 – där läranderummet är starkt re-
presenterat – har vi under observationerna noterat i våra fältanteckningar att människor 
skriver, studerar och använder medier både ensamma och i grupp. Dessa två zoner 
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representerar också därför mötesrummet, då många unga kvinnor och unga män 
kommer dit för att studera tillsammans. Vid IT-galleriet i zon 4 har vi också noterat att 
om en person sitter vid en dator, är det inte ovanligt att en annan sitter på en stol 
bredvid; aktiviteten utförs tillsammans även om bara en person bokat datorn. Detta är 
ett samband även Leckie och Hopkins (2002) såg i sin undersökning, där de kom fram 
till att ca 30% av biblioteksbesökarna kom till biblioteket i grupp, och att ca 15% av 
besökarna gick till biblioteket för att umgås. Deras resultat nåddes genom enkäter, 
medan vi kunnat se att användare sitter tillsammans genom våra fältanteckningar. 

Även barnavdelningen i zon 3 representerar mötesrummet, där barn kan träffas och leka 
sida vid sida med varandra och vuxna träffar andra vuxna i liknande situationer som de 
själva befinner sig i. Mötesrummet i four spaces-modellen är menad som ett mötesrum 
människor emellan, men det som också sker i mötesrummet är möten mellan människor 
och berättelser, uplevelser och nya intryck. Detta är något som sker kontinuerligt i stads-
bibliotekets fyra zoner. 

Vi har sett kopplingar till Aabø och Audunson (2012) som tar upp att biblioteket kan ses 
både som en offentlig och privat sfär, och hur viktiga sociala aktiviteter är på 
biblioteket. I vår studie har vi sett olika typer av sociala aktiviteter; från att användare 
deltar i annonserade aktiviteter till att sitta vid ett bord och prata med en annan 
användare – Skövde stadsbibliotek ger utrymme för båda typerna av sociala aktiviteter. 
Jochumsen et al. (2012) skriver också i sin artikel om four spaces-modellen att 
biblioteken har en ständig konkurrens från bokhandlar och bokcaféer, dit användare 
lockas med kaffe och gratis internetuppkoppling. I Kulturhuset i Skövde uppmuntras 
användarna att röra sig mellan de olika lokalerna, som biblioteket och restaurangen, 
vilket gör att en användare kan slå sig ner i en fåtölj i tidningssalongen eller 
tidskriftsrummet med en kopp kaffe. Aktiviteterna lockar dessutom användare att röra 
sig utanför det trygga och bekanta, detta samtidigt som miljön är kravlös och icke-
kommersiell. 

I västgötarummet på Skövde stadsbibliotek finns möjlighet att träffa Skövde släkt-
forskarförening som erbjuder släktforskarhjälp, och i västgötarummet finns också 
släktforskarböcker. Under våra sweeps har vi inte observerat något möte med 
föreningen, och vi har som tidigare nämnts heller inte kunnat avgöra om en användare 
som sitter vid en dator i detta rum släktforskar eller gör något annat. Det vi har sett är 
uppsatta anslag för möten med släktforskarföreningen, vilket har lett oss till att se 
möjligheten för ett folkbibliotek som Skövdes som en högintensiv mötesplats (vilket 
Audunson 2005 menar att biblioteket i huvudsak inte är, men vi påstår detta till trots att 
ett folkbibliotek som Skövde stadsbibliotek mycket väl kan vara och är en mötesplats 
för högintensiva möten). När Skövde släktforskarförening finns behjälplig på 
biblioteket för amatörsläktforskare, är detta ett exempel på en högintensiv mötesplats. 
Det högintensiva mötet består då både av amatörsläktforskare emellan och mellan 
amatörsläktforskare och släktforskarföreningen. Ett folkbibliotek har potential att 
erbjuda fler högintensiva mötesmöjligheter än just av denna typ, vilket i sin tur leder till 
ett innanförskap som bidrar till bibliotekets demokratiska roll (Stigendal 2008). 

6.4 Skapanderummet 

Biblioteket representeras i stor utsträckning av zon 1 och 3 – zon 1 för att det är där de 
annonserade aktiviteterna för vuxna hålls, och zon 3 för att det är i den zonen barnen 
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kan vara i en kravlös miljö. Hela biblioteksrummet är en kravfri miljö, men just zon 3 är 
specifikt barnens rum där de med hjälp av inredningen själva kan skapa och påverka 
sina upplevelser. Det kan för barnen innebära att skapa genom att pussla och spela spel. 
Även om ett fysiskt skapanderum saknas på Skövde stadsbibliotek, kan själva 
sagorummet Singasten som finns i zon 3 kan ses som ett skapanderum i sig självt. Här 
kan barn bli engagerade i sagor när de berättas för dem; de kan också utveckla fantasin 
genom dialogen mellan barnen och sagoberättaren, där barnen får vara med och 
utveckla nya berättelser kring sagan. 

Rent konkret har zon 1 också visat sig vara ett skapanderum i den bemärkelsen att det är 
i denna zon som stickcaféet observerats. På stickcafét får deltagarna om de så vill 
bokstavligt talat skapa i form av stickning och virkning, och det är inga krav på 
förkunskaper för att delta. 

I beskrivningen av four spaces-modellen nämner Jochumsen et al. (2012) att biblioteket 
kan ha just ett fysiskt rum för skapanderummet; ett rum där användarna kan skapa egen 
musik, film eller konst i en skaparverkstad . Ett sådant rum finns i nuläget inte på 
Skövde stadsbibliotek, men vi menar att de fyra zonerna tillsammans i sig bidrar till ett 
skapanderum. Oavsett om användaren kommer dit för att studera, låna böcker med sina 
barn, gå på sagostund eller delta i ett stickcafé, skapar biblioteksanvändaren något för 
sig själv, om än i mindre eller större utsträckning. Skapanderummet blir på så sätt en 
bild som representeras av hela biblioteksrummet, och hur konkret den blir är upp till 
varje biblioteksanvändare att bestämma. 

Bibliotekets skapanderum framträder tydligare vid vissa tillfällen än andra, vilket vi 
observerat vid våra seating sweeps. Till exempel gör de annonserade aktiviteterna att 
skapanderummet representeras tydligare än när inga annonserade aktiviteter hålls. 

6.5 De övergripande målen tillämpade på Skövde stadsbibliotek 

De fyra övergripande målen i four spaces-modellen erfarenhet, egenmakt, engagemang 
och innovation uppfylls på Skövde stadsbibliotek i olika grad, då alla rum som bidrar 
till dessa mål är olika stora. Vi har sett att inspirationsrummet som bidrar till erfarenhet 
och innovation återfinns i zon 1, 2 och 3. Läranderummet som bidrar till erfarenhet och 
egenmakt återfinns i zon 2 och 4. Mötesrummet som bidrar till egenmakt och engage-
mang återfinns i zon 1 och 2. Skapanderummet som bidrar till engagemang och 
innovation återfinns i zon 1 och 3. Detta har lett till en modifiering av four spaces-
modellen anpassad till Skövde stadsbibliotek, där de fyra zonerna placeras in under de 
rum de tydligast representerar. 
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(Vår modell av Skövde stadsbibliotek med utgångspunkt i four spaces)

 Figur 2 

Vi har funnit det problematiskt att med four spaces-modellen skilja skapanderummet 
och inspirationsrummet åt; vilket dock inte behöver vara nödvändigt att göra. 
Inspiration kan leda till skapande, men det är inte alltid självklart att dra en klar gräns 
mellan de två. Då skapande- och inspirationsrummet är de två rum som framträder 
minst konkret på Skövde stadsbibliotek, kan det vara lämpligt att slå ihop dessa vid en 
analys av hur de två rummen ges utrymme på biblioteket. Ändå anser vi att Skövde 
stadsbiblioteks egen four spaces-modell (se Figur 2) i nuläget visar en rimlig bild av 
biblioteket. Modellen inte är statisk utan mer flytande – rummen symboliseras av cirklar 
som överlappar varandra – och kan tillämpas på olika sätt på olika bibliotek, och det sätt 
som vår modell med zonerna över Skövde stadsbibliotek är ett sätt att tillämpa four 
spaces-modellen. Denna studie har enbart bedrivits på huvudbiblioteket, vilket innebär 
att modellen kanske skulle se annorlunda ut om också filialerna ingått i studien. 
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt ämnar vi besvara våra forskningsfrågor samt diskutera biblioteket som 
offentligt rum. 

7.1 Hur används de olika delarna av det fysiska biblioteksrummet av biblio-
teksanvändarna? 

Skövde stadsbiblioteks fyra olika zoner används på mycket varierande sätt av biblio-
teksanvändarna. Som vi tidigare nämnt, är inspirationsrummet och skapanderummet två 
rum i Skövde stadsbibliotek som är svåra att dra en tydlig gräns mellan, då vi i vår 
analys enligt four spaces-modellen sett att zon 1 och 3 representerar båda dessa rum. I 
inspirationsrummet har vi också utöver dessa två zoner placerat zon 2. Zon 1 och 3 
används på liknande sätt i det hänseendet att användarna deltar i annonserade aktiviteter, 
vilket kan leda till både inspiration och eget skapande, medan användarna i zon 2 hittar 
avdelningen för skönlitteratur på svenska (vilken är en avdelning där flest användare 
browsar), vilket kan leda till inspiration. 

Våra observationer tyder på att zon 2 och 4 på Skövde stadsbibliotek representerar 
läranderummet i four spaces-modellen. I båda zonerna, framför allt i zon 4, är studie-
platserna placerade lite avskilt. I zon 4 gör inredningen att flera av studieplatserna är 
belägna i små rum där väggarna består av bokhyllor, vilket gör att användarna vid dessa 
studieplatser kan slippa insyn från både användare och personal. I våra fältanteckningar 
har vi noterat att det är på dessa platser i zon 2 och 4 som användarna oftast har med sig 
egen laptop, surfplatta eller mobiltelefon som de använder, och fältanteckningarna visar 
också att användare ofta sitter i grupp vid dessa studieplatser. Vi vill ändå med denna 
placering av zon 2 och 4 i läranderummet påpeka att detta inte utesluter att även zon 1 
och 3 hör hemma i detta rum, för precis som modellen visar går alla fyra rum in i 
varandra och hela biblioteket är en plats för lärande på olika sätt och nivåer. Placeringen 
av zon 2 och 4 i just läranderummet beror på att dessa zoner tydligast representerar 
läranderummet. 

Under denna observationsstudies gång har vi upptäckt att det i zon 1 och 2 – de 
huvudsakliga zonerna för four spaces-modellens mötesrum – är mycket rörelse bland 
användarna. En av anledningarna till detta är att zon 1 fungerar som en passage till de 
övriga zonerna. En zon där många människor rör sig blir också en naturlig mötesplats; 
inte bara på grund av att det i zon 1 är där de annonserade aktiviteterna för vuxna hålls. 
I zon 2 är det många användare som sitter vid studieborden – många sitter i grupp vid 
dessa platser, vilket innebär att även zon 2 representerar mötesrummet. Västgötarummet 
i zon 2 med sin möjlighet till släktforskning, erbjuder möjligheten till ett mötesrum för 
högintensiva möten, medan  zon 1 med tidningssalong, tidskriftsrum och lokal för 
annonserade aktiviteter i huvudsak representerar ett mötesrum för lågintensiva möten. 
Detsamma får sägas om zon 3 där barn och unga kan delta i annonserade aktiviteter 
anpassade för dem, och även om zon 4 tydligast representeras av läranderummet, är det 
inte fel att placera in även denna zon i mötesrummet. 
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7.2 Hur används Skövde stadsbibliotek som offentlig plats av biblioteks-
användarna? 

På Skövde stadsbibliotek kan människor i en kravfri miljö mötas, komma ensamma, 
studera, eller ta del av aktiviter utan att det kostar något. Man behöver inte prestera 
något, ha speciella kläder eller en viss religion. Det enda användarna behöver är ett 
lånekort om de önskar låna medier. 

Alla delar av Skövde stadsbibliotek används som offentlig plats på olika sätt. I 
tidningssalongen uppstår lågintensiva möten då tidningsläsare tar del av utbudet, likaväl 
som att användare bara slår sig ned och gör helt andra saker. Det som vi genom våra 
seating sweeps-observationer kommit fram till, är att just tidningssalongen är en plats 
där användare kan sitta ensamma sida vid sida, likaväl som att de kommer dit i sällskap 
med någon. Tidningssalongens inredning med både soffgrupper, bord och mer avskilda 
fåtöljer erbjuder användarna att själva bestämma om de vill sitta nära varandra eller 
avskärmade från varandra, och våra fältanteckningar har visat att användare utnyttjar 
alla sittplatserna i tidningssalongen oavsett om det är mycket eller lite folk i denna del 
av biblioteket. 

I alla delar av biblioteket kan användare browsa fritt utan att det kostar något, och de 
behöver heller inte låna något. Detta gör biblioteket – till skillnad från exempelvis 
köpcentra (se Leckie & Hopkins 2002) – till en kravlös offentlig plats där 
kommersialism inte utgör det väsentliga. Biblioteket ger exempel på både fritt 
tillgängliga resurser och lågintensiva möten. För att använda bibliotekets surfdatorer 
krävs ingen avgift, enbart ett lånekort eller tillfälligt lånekort om användaren saknar ett 
eget, och för att läsa en bok på plats krävs ingenting av användaren. Vid surfdatorerna 
har vi vid våra observationer sett hur användare flyttat stolar för att kunna sitta flera 
stycken vid en dator, något som visar biblioteket som offentlig plats för lågintensiva 
möten. 

I Singasten bredvid barn- och ungdomsavdelningen har vi observerat sagostunder för 
barn där alla är välkomna; ingen föranmälan behövs och det är gratis. På barn-
avdelningen har vi observerat både barn och vuxna slå sig ned och pussla, läsa en bok 
och leka med gosedjur. Vårt observationsschema visar om en användare utför 
aktiviteten “sitter”, men i våra fältanteckningar har vi kunnat notera mer kring denna 
aktivitet; till exempel om ett barn och en vuxen utfört denna aktivitet har vi haft 
möjligheten att förtydliga detta med anteckningen “pratar” eller “umgås” beroende på 
hur vi tolkat situationen. Denna avslappnade typ av situation som kan uppstå på 
barnavdelningen är en representation av hur biblioteket kan användas som ett 
vardagsrum utanför hemmet. 

På olika ställen i biblioteket finns också studieplatser utplacerade, där våra observ-
ationer och fältanteckningar visar att användare sitter och studerar eller träffas för att 
prata – vi har noterat att användare ibland också har med sig mat eller dryck när de sitter 
vid dessa studieplatser. Dessa studieplatser främjar möten av olika slag, och eftersom 
flera användare vid dessa studieplatser också har laptop med sig, utnyttjas biblioteket 
inte bara som en offentlig plats, utan också som ett arbets- och grupprum. 

Audunson (2005) framhäver biblioteket som en plats av stor betydelse vid lågintensiva 
möten. Detta stämmer väl överens med det våra observationer visar, då hela biblioteket 
präglas av lågintensiva möten, men vi har också observerat biblioteket som en plats för 
högintensiva möten. Dessa högintensiva möten människor emellan uppstår då 
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användare samlas för att ta del av ett gemensamt intresse, i det observerade fallet 
bibliotekets stickcafé. Vi kan inte hävda att alla deltagare vid detta stickcafé var 
stickentusiaster, men observationerna visar att denna möjlighet för högintensiva möten 
finns och gör det möjligt för just stickentusiaster att mötas på en offentlig plats. 

Samma aktivitet kan också innebära olika typer av möten. Ett möte kan vara arbets-, 
fritids- eller studierelaterat. Samma typ av aktivitet kan också innebära olika intensitet; 
ett högintensivt möte kan uppstå när två studiekamrater träffas på biblioteket för att 
studera, diskutera och arbeta tillsammans. Ett lågintensivt möte kan uppstå när två 
individer på grund av studieplatsbrist sitter vid samma bord för att studera då alla andra 
platser är upptagna – denna typ av lågintensivt möte har vi inte med säkerhet kunnat 
identifiera genom våra observationer; vi har bara kunnat notera att flera individer sitter 
vid samma studiebord. 

Vad vi kan utläsa av våra seating sweeps-observationer, är att som offentlig plats är 
mötesrummet i four spaces-modellen det mest framträdande rummet på Skövde stads-
bibliotek, och det minst framträdande är skapanderummet. Observationerna har gett 
exempel på att många olika aktiviteter utförs på biblioteket, och även exempel på hur 
stor betydelse sittplatser har på biblioteket. I våra fältanteckningar har vi som tidigare 
nämnt noterat när en användare sitter vid studieplatserna, men vi har också noterat att 
användare tenderar att sitta och läsa eller prata med varandra i soffor och fåtöljer. Soffor 
och fåtöljer finns främst i tidningssalongen, tidskriftsrummet och på barn- och ung-
domsavdelningen. Eftersom barn- och ungdomsavdelningen främst tillhör skapande- 
och inspirationsrummet på Skövde stadsbibliotek, fann vi det av värde att notera när 
vuxna till synes utan barn använde sittplatserna på denna avdelning. Med denna data-
insamlingsmetod kan vi inte avgöra varför vuxna sitter på barn- och ungdoms-
avdelningen, enbart spekulera i om det beror på de mjuka sittplatserna, den hemtrevliga 
inredningen eller något annat. Oavsett anledning visar observationerna att sittplatserna 
används av andra än bara barn. 

7.3 Skövdes vardagsrum? 

Efter 50 år i samma lokaler används Skövde stadsbibliotek som ett vardagsrum för 
användarna. Viss om- och tillbyggnation har skett under årens lopp, vilket kan ses som 
att biblioteket följer med sin tid i en ständigt förändrad värld. Det vår datainsamlings-
metod seating sweeps-observationer inte visar är om detta är trots få ombyggnationer 
eller på grund av få ombyggnationer. Det vi har frågat oss under studiens gång är om 
Skövde stadsbibliotek används på det sätt det gör för att användarna själva väljer det, 
eller om det är miljön och inredningen på biblioteket som styr användarnas val av 
aktiviteter. Är det för att biblioteket inte genomgått stora förändringar som det kan 
uppfylla alla rum i four spaces-modellen på olika sätt – på vilket sätt skulle biblioteks-
besökarna vilja att biblioteket förändrades, om på något sätt över huvud taget? 

Idag framträder Skövde stadsbibliotek som en mötesplats där boklån fortfarande är en 
viktig del, men inte nödvändigtvis det centrala i verksamheten sett ur ett användar-
beteende. Bibliotekschefen Anna Gullstrand menar att “biblioteket är en plats för 
kreativa möten, kultur, integration, bildning, mångfald, livslångt lärande” (Mouritsen 
2014 sid 34), något som vi under våra seating sweeps-observationer sett upplysande 
exempel på. Många aktiviteter som kan utföras hemma (som att sticka, läsa en bok, sitta 
vid en laptop) är aktiviteter som användare väljer att utföra på biblioteket, och detta 
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väcker frågan varför? Varför väljer en biblioteksanvändare att gå på stickcafé med 
medhavda sticktillbehör eller varför sitter en användare i en fåtölj med mobil-telefonen i 
händerna? Dessa användare får antas vara väl medvetna om de otaliga böcker som 
byggnaden innehåller, ändå är det inte nödvändigtvis för böckernas skull dessa 
användare kommer till biblioteket. Flera användare sitter med bärbara datorer eller surf-
plattor, vilket kan bero på bibliotekets wifi-uppkoppling som är gratis; men det kan 
också bero på något annat som gör att biblioteksanvändare ser biblioteket som ett tredje 
offentligt rum dit de är välkomna. 

I four spaces-modellen har författarna skrivit ut erfarenhet, egenmakt, engagemang och 
innovation som mål för biblioteksanvändare. Dessa mål kan biblioteket med sina fyra 
rum bidra till att användarna når, och målen får också ses som personliga både för varje 
användare och för varje bibliotek, då biblioteket kan välja i vilken stor utsträckning de 
fyra rummen ska uppfyllas. På Skövde stadsbibliotek kan egenmakt skapas när en 
användare ensam går på ett stickcafé och stolt visar andra cafébesökare sitt senaste 
alster. Engagemang representeras av deltagarna i ett läscafé. Erfarenheten talar när 
samma person vid samma tidpunkt varje dag, går direkt till en viss hylla, tar en viss 
tidning och sätter sig i tidningssalongen för att ta del av de senaste nyheterna. 
Innovation visas när användare som tidigare läst endast fysiska böcker, kommer till 
biblioteket för att ladda ned ljudböcker på mp3-fil på bibliotekets Mediejukebox. 

Likaså anser vi att vi under våra seating sweeps-observationer sett exempel på hur 
Skövde stadsbibliotek uppfyller den bildande, kulturella och demokratiska rollen ett 
folkbibliotek har. Dessa tre roller kombineras när biblioteksbesökarna deltar i 
annonserade aktiviteter, träffas för att lyssna på högläsning på ett läscafé och 
sagostunder, besöker biblioteket för att träffa en studiekamrat eller går till biblioteket för 
att låna en bok. 

Skövde stadsbibliotek har som vision att vara Skövdes vardagsrum (se Mouritsen 2014). 
Något vi funderat över under studiens gång har varit hur användarna uppfattar Skövde 
stadsbibliotek och om de vill att det ska förändras. I vår litteraturgenomgång har vi sett 
att många artiklar handlar om hur biblioteken måste utvecklas och förändras för att vara 
konkurrenskraftiga mot kommersiella företag (se även Lecke & Hopkins 2002, Hapel 
2012, Svensk biblioteksförening 2011). Svensk biblioteksförening menar att användarna 
vill ha det mer traditionella utbudet av medier (se 2.3 Biblioteksanvändarna), vilket har 
fått oss att resonera kring viktig denna utveckling och förändring är för användarna. Vill 
användarna ha ett bibliotek som ständigt förändras eller vill de ha ett bibliotek som är 
bekant och känns tryggt; som ett vardagsrum? Svaret är troligen någonstans 
mittemellan, men för detta krävs en omfattande användarundersökning, något denna 
uppsats inte har utrymme till. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Vi anser att seating sweeps är en utmärkt observationsmetod då användares aktiviteter i 
biblioteksrummet ska undersökas. Vi rekommenderar också att seeting sweeps kombi-
neras med andra datainsamlingsmtoder som till exempel enkäter och intervjuer. Genom 
att kombinera dessa metoder kan personalens uppfattningar om biblioteksrummet och 
hur det är tänkt att användas påvisas. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att 
observationerna bör göras tätare än tre gånger per dag, samt under längre tid än en 
vecka. En mer representativ bild av aktiviteterna kan då framträda. Genom att också 
genomföra dessa undersökningar på filialer och inte bara huvudbibliotek, kan en 
tydligare bild av hela biblioteksverksamheten visas. 

Genom att göra observationer och analysera dem utifrån four spaces-modellen, kan 
biblioteken se på sin verksamhet för att utröna vad som eventuellt saknas eller behövs 
förbättra. Det går också att med hjälp av observationer undersöka hur resurserna 
används i den mån de är tänkta att användas, detta genom att kombinera intervjuer med 
bibliotekschefer och bibliotekspersonal. Detsamma gäller observationer av användar-
aktiviteter kombinerat med användarenkäter och -intervjuer, då användare kan säga en 
sak och göra en annan. 

Med intervjuer och enkäter kan frågor om hur användare ser på biblioteksverksamheten 
och hur eller om de vill att verksamheten ska förändras besvaras. Framtida forsknings-
frågor kan då vara: Vill användarna helst ha ett skapanderum, inspirationsrum, lärande-
rum eller mötesrum, och i så fall varför? Vilka behov finns hos användarna? Då kan det 
också vara relevant att undersöka användares syn på biblioteket som offentlig plats och 
synen på biblioteket som rum för böcker. Att undersöka icke-användares syn på folk-
biblioteket kan också ge möjligheter för vidareutveckling av verksamheten, utan att 
riskera att lyssna på användare som redan besöker biblioteket och har en positiv syn på 
biblioteksverksamheten. 
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Bilaga 1 

Observationsschema    Zon: Dag: Tid: 
Barn 
Flicka 

Barn 
Pojke 

Ungd. 
Kvinna 

Ungd. 
Man 

Kvinna Man 

A Står /går 
B Sitter 
C Tittar/brows

ar 
D Sitter och 

läser fysisk 
bok 

E Sitter & 
skriver 

F Sitter & 
studerar 

G Sitter & 
använder 
medier 

H Anv. 
bibliotekets 
dator 

I Använder 
OPAC 

J Använder 
LPR, 
kopiator,bok
a dator 

K Browsar/ladda
r 
mediejukebo
x 

L Läser 
dagstidn. 

M Läser 
tidskrift 

N Sitter i grupp i 
annons. aktiv. 

O Har kontakt 
med personal 

P Köar 
Q Använder 

låneautomat 
R Andra aktiv. 
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Bilaga 2 

Definitioner av aktiviteter och kategorier 

A Står eller går   
En eller flera personer står eller går omkring i biblioteksrummet utan att 
förhålla sig till bibliotekets medier eller personal. 

B  Sitter        
En eller flera personer sitter själv utan att förhålla sig till bibliotekets medier 
eller personal. 

C  Tittar/browsar  
 Detta innefattar all stående eller gående kontakt ”browsing” med fysiska medier 

såsom böcker, tidningar, tidskrifter, skivor eller utställningar mm som finns 
biblioteksrummet tillgängliga för besökarna 

D Sitter & läser fysisk bok 
E Sitter & skriver* 
F  Sitter & studerar* 

 En person sitter med dator/läsplatta/bok och med anteckningsblock och penna 
 samtidigt (läser och antecknar samtidigt) 

G  Sitter eller står & använder medier* 
 En person använder/läser egen laptop, läsplatta eller mobiltelefon. 

H  Sitter ensam med bibl. dator 
 En person sitter ensam vid bibliotekets stationära bokningsbara datorer i bibl.  

IT-galleri 
I Använder bibliotekets OPAC 

Använder bibliotekets onlinekatalog för att söka efter medier. 
J Använder Kopiator, bokningsdator, LPR 

Använder bibliotekets kopieringsmaskin, IT-galleriets bokningsdator eller 
tidskriftsdatorn Library Press Reader 

K Browsar/laddar medier från Mediejukeboxen 
Mediejukeboxen är en stationär dator där användarna kan ladda ned medier i 
MP3-format. 

L Läser dagstidning 
M  Läser tidskrift 
N Deltar i annonserad aktivitet 

Personer som sitter i grupp och lyssnar på föredrag, har språkcafé, högläsning 
deltar i samtalsgrupp mm. som sker i biblioteksrummet (det öppna) 

O Har kontakt med personal 
Detta innefattar all direkt kontakt med personal i biblioteksrummet. Det kan 
innefatta prata, skriva, visa något, eller gå med personal. 

P Köar 
Denna aktivitet innefattar all slags köande såsom att vänta på personal,  kö till 
låneautomat eller kopiering. 

Q Använder låneautomat 
Denna aktivitet innebär att bibliotekets låneautomater används. 

R Andra aktiviteter 
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* Dessa tre kategorier slogs ihop när observationerna var slutförda.
Åldersdefinitioner av användarna
Barn 0-15 år
Ungdom 16-22 år
Vuxen 23-
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Bilaga 3 

Kodbok till observationsschemat 

Variabel SPSS-variabelnamn  Kodningsinstruktioner 
Användare Anv 1=Barn flicka 

2=Barnpojke 
3= Ung kvinna 
4= Ung man 
5= Kvinna 
6= Man 

Aktivitet Akt 1= Står/går 
2= Sitter 
3= Tittar/browsar 
4= Läser fysisk bok 
5=Skriver/studerar/ 
anv. medier 
6= Anv bibl. dator 
7= Anv OPAC 
8=Anv LPR,  
kopiator, boka dator 
9=Anv 
Mediejukebox 

  10=Läser 
dagstidning 
11= Läser tidskift 
12=Deltar i  
annonserad aktivitet 
13=Har kontakt 
med personal 
14= Köar 
15=Använder
låneautomat 
16= Annan aktivitet 
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Bilaga 4 

Brev till bibliotekspersonalen 

Vi är två bibliotekariestudenter från bibliotekshögskolan i Borås. Under våren 2015 har 
blivit ombedda av bibliotekschefen Anna Gullstrand att genomföra en undersökning om 
vad biblioteksanvändare gör i biblioteket. 

Det vi kommer att undersöka är besökarnas aktiviteter och vad som händer i biblioteket. 
Vi noterar inte vem som gör något, utan endast vad som görs. Inga uppgifter om 
enskilda individer kommer att noteras. 

Förhoppningsvis ska detta leda fram till en rapport om hur man kan utveckla och 
förbättra biblioteksrummet med fokus på biblioteksbeökarnas behov. Denna 
undersökning kommer att pågå under april månad, vid spridda tidpunkter under 
bibliotekets ordinarie öppettider. 

Hälsningar Towe Larsson och Kerstin Hellman från BHS 
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Bilaga 5
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Bilaga 6 

Ansvarsfördelning 

Vi har under arbetets gång med uppsatsen fördelat arbetet jämnt mellan oss. Vi har båda sökt 
efter tidigare forskning och gått igenom allt material tillsammans, för att sedan gemensamt 
besluta om vad vi behållit eller förkastat. Alla observationssweeps har gjorts tillsammans i 
par, och både före och efter observationsrundorna har vi diskuterat tillsammans i biblioteket 
om hur vi ska göra och vad vi observerat. Diagrammen gjordes i SPSS, där Towe hade 
huvudansvaret för sammanställningen av diagrammen, och Kerstin hade huvudansvaret för 
sammanställningen av texten. All text i uppsatsen har noggrant gåtts igenom tillsammans för 
att avgöra vad som ska ändras, behållas eller tas bort. Samarbetet har gått mycket bra under 
hela processen. 




