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Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to seek knowledge about how 

children and their parents use the children’s section in a newly built 

library, and what function it has for its users. We also want to seek 

knowledge about how the children’s section is seen as a meeting 

place by the parents.  

 

Our research questions are: 

 How is the children’s section at the public library of Lidköping 

being used as a meeting space, performative space, inspiration 

space and learning space? 

 What are the functions of the children's section at the public 

library of Lidköping for families with children? 

 Do the parents see the children’s section as a meeting place, 

then in which way? 

The theoretical approach is based on The Four Space Model by 

Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen and Dorte 

Skot-Hansen. We used qualitative interviews and non-participant 

observations to answer our questions. The results show that the 

library is mostly being used for reading, playing and to consort 

within the family. The children’s section functions as an entrance 

to books and reading, and it also has a function as a place where 

you spend time with your family. We discovered that half of the 

parents in our study did see the children’s section as a meeting 

place because they thought it is a good place to meet and consort. 

Nyckelord: användarundersökning, barnfamilj, barnavdelning, mötesplats, 

biblioteksfunktioner, folkbibliotek, observationsstudier, intervjuer. 
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1 Inledning 

Under utbildningen har vi läst mycket om att folkbiblioteket befinner sig i ett skede där 

många anser att det behöver utvecklas och förändras. Det förs mycket diskussioner idag inom 

biblioteksvärlden om hur framtidens folkbibliotek ska utformas för att vara relevanta för 

dagens besökare. Ofta lyfts det fram att folkbiblioteket ska vara mer än en plats för böcker 

och det talas då om att det ska vara ett upplevelsecentrum eller en mötesplats. Exempel på 

detta kan vi se i våra stora städer som Göteborg och Malmö, men även i en mindre stad som 

Värnamo. 

 

Internets utveckling under mitten av 1990-talet skapade stor oro under de följande åren, skulle 

besökarna sluta komma till biblioteket och istället använda sig av dess tjänster på avstånd? 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 587). Eftersom det nu är 

möjligt att söka information på andra sätt än genom besök på det fysiska biblioteket måste 

folkbiblioteket förhålla sig till de förändringar som sker i samhället och lyfta fram vad de kan 

erbjuda besökarna. Trots detta är folkbiblioteket mer levande än någonsin. Folk har inte slutat 

använda biblioteket, de har hittat nya sätt att använda det på. Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen talar om att man gått från ”collection to connection” då 

biblioteket tidigare tillhandahållit en passiv samling böcker och nu blivit en plats för 

upplevelser, inspiration och möten (ibid. s. 587-588). En norsk undersökning visar att så 

många som 55-60% av besökarna kommer till biblioteket utan att låna/lämna medier (Aabø & 

Audunson 2012, s. 138), det är troligtvis även i Sverige vanligt att besökare kommer av andra 

anledningar. Vi finner detta intressant och är nyfikna på hur en användargrupp på ett nybyggt 

folkbibliotek använder sig av det fysiska biblioteket. 

 

Stadsbiblioteket i Lidköping flyttade in i nybyggda lokaler januari 2013 och under de två år 

som det har varit öppet har antalet besök och utlån ökat stadigt. En grupp biblioteket satsar 

mycket på är barn, och i bibliotekslagen står det att folkbiblioteket "ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning" (SFS 2013:801). Vi vill därför undersöka hur barnfamiljer använder barnavdelningen 

på stadsbiblioteket i Lidköping. 

1.1 Problemformulering 

I en tid då det förs mycket diskussioner kring vilken roll folkbiblioteket ska ha och fylla i 

framtiden finner vi att det är av betydelse att utföra användarundersökningar. Detta för att få 

en bild av besökarnas egna tankar och åsikter kring hur de ser på biblioteket samt vad de gör 

när de är där. Används till exempel biblioteket av andra skäl än att få tillgång till böcker? Det 

är viktigt att ha i åtanke att om biblioteken inte är intressanta för användarna spelar det ingen 

roll hur mycket det byggs nytt eller byggs om. Får vi kunskap kring hur biblioteken används 

av besökarna, vad som uppskattas och vad som eventuellt saknas kan det tillföras ny kunskap 

till de diskussioner som idag förs om folkbibliotekets framtida roll. Aabø, Audunson och 

Vårheim (2010, s. 25) har i en undersökning kommit fram till att biblioteket är en plats där 

besökarna springer på grannar och vänner, men också en plats där de spontant pratar med 

främlingar. Då det idag talas mycket om bibliotekets roll som mötesplats finner vi det även av 

intresse att studera huruvida användarna själva upplever biblioteket som en mötesplats. 

 

Vår studie är relevant för biblioteks- och informationsvetenskapen (BoI) då det vad vi kan se 

inte har gjorts så många studier kring besökares användning av ett modernt folkbiblioteks 
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barnavdelning och kan därmed bidra med information som kan förbättra verksamheten samt 

ge användbar kunskap inför nya ombyggnationer. Vad vi kan se har det inte heller forskats så 

mycket kring barns användning av bibliotekets barnavdelningar. Som nämns i Rum för barn - 

möjligheternas bibliotek (Lundgren 2007, s. 17) finns det en hel del studier om små barns 

biblioteksanvändning i förhållande till förskolan, men det finns färre studier kring barns 

användning av biblioteket på fritiden. Detta tas även upp i Barnet, platsen, tiden (Rydsjö, 

Limberg & Hultgren 2010, s. 284) som efterlyser forskning kring hur barn använder 

biblioteket som plats på sin fritid. Därmed är det intressant att få mer kunskap om hur barn 

tillsammans med sina föräldrar använder barnavdelningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att söka kunskap om hur barnavdelningen på ett nybyggt 

bibliotek används av barnfamiljer, samt att se vilken funktion det fyller för dem. Vi vill även 

få kunskap kring om barnavdelningen ses som en mötesplats av besökande föräldrar. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur används barnavdelningen på Lidköpings bibliotek av barnfamiljer som en plats 

för möten, skapande, inspiration och lärande? 

 Vilka funktioner fyller barnavdelningen på Lidköpings bibliotek för barnfamiljer? 

 Upplever föräldrarna barnavdelningen som en mötesplats, i så fall på vilket sätt? 

1.4 Begrepp och definitioner 

Nedan har vi valt att tydliggöra och definiera de begrepp vi använder oss av i vår uppsats. 

När vi skriver om bibliotek syftar vi på folkbibliotek. Med barnavdelning menar vi den 

fysiska del av Lidköpings bibliotek som vänder sig till barn, här ingår inte 

ungdomsavdelningen då de har en egen yta. Biblioteket har även en särskild plats för 

sagostund och teater. Denna räknas inte heller in i barnavdelningen då den är belägen i en 

annan del av biblioteket och endast kan nås vid särskilda tillfällen. Barnfamilj är ett begrepp 

som kan innefatta mycket. Vi definierar det som den konstellation av barn och föräldrar som 

kommer till biblioteket på fritiden. När vi skriver om barn menar vi i det här fallet barn 

mellan 0-13 år som barnavdelningen är avsedd för. När vi talar om besökare syftar vi på de 

personer som besöker biblioteket, besökare är i detta sammanhang detsamma som barn och 

barnfamiljer, om inget annat nämns. Med användning av barnavdelningen menar vi all form 

av aktivitet som sker på avdelningen, allt från att låna böcker, rita, leka, spela spel, umgås och 

så vidare. 

1.5 Ramverk  

Vi vill som sagt undersöka hur barnfamiljer använder barnavdelningen på Lidköpings 

stadsbibliotek. För att göra det har vi tänkt använda oss av modellen The four spaces. 

Modellen är utvecklad av Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-

Hansen. Upphovsmännen fick 2010 i uppdrag från den danska politiska kommittén Udvalget 

om folkebibliotekerne i vidensamfundet att ta fram en modell för folkbiblioteken som kunde 

användas för att se hur folkbibliotekens verksamhet kan utvecklas i förhållande till den 

pågående samhällsutvecklingen (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s. 

586). Man ville undersöka hur biblioteket skulle kunna uppfylla användarnas behov som 

medborgare i kunskaps- och upplevelsesamhället (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & 
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Skot-Hansen u.å, s. 1). Modellen består av fyra mål som stödjs av fyra platser; plats för 

möten, plats för skapande, plats för inspiration och plats för lärande (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s.589-590). Beskrivning av modellen och 

platserna finns under vårt avsnitt Teori. Den är en vidareutveckling av Modell över 

folkbibliotekets funktioner som utvecklades av Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen 

1994, biblioteket ses här kunna bestå utav följande fyra center: kulturellt center, 

kunskapscenter, socialt center och informationscenter, detta är en modell som fått ett stort 

genomslag i biblioteksvärlden (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen u.å, s. 1). 

Då The four spaces är framtagen med tanke på de förändringar biblioteksvärlden står inför 

tycker vi det vore ett relevant verktyg att använd oss av i vår uppsats. 
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2 Stadsbiblioteket i Lidköping 

"Stadsbiblioteket är ett nytt och soligt bibliotek med bra öppettider. Det är en plats att mötas 

för folkbildning, demokrati och kulturupplevelser." (Lidköping kommuns hemsida) 

 

I januari 2013 invigdes det nybyggda stadsbiblioteket i Lidköping. Resan till att biblioteket 

ligger där det gör har varit lång, sedan 2008 har det förts diskussioner om var det nya 

biblioteket skulle vara beläget. Den gamla industrilokalen Sockerbruket var det mest 

omdiskuterade förslaget. Många Lidköpingsbor upplevde dock att stadsbiblioteket skulle 

hamna för långt bort från centrum om det placerades i sockerbruket. Protester ledde fram till 

en folkomröstning om förslaget som röstades ner. Efter ytterligare turer hamnade således det 

nya stadsbiblioteket i Lidköpings centrum där besökarna kan gå in direkt från gågatan. 

Det är en ganska iögonfallande byggnad med en 60 meter lång glasfasad längs gågatan. När 

man pratade om hur det nya biblioteket skulle se ut så ville man att det skulle vara ljust med 

stora fönster så man kunde se människorna utanför. Den yttre arkitekturen står Liljewall 

arkitektur för, PS arkitektur har designat inredningen. 

 

I utformningen av biblioteket har utvecklingskonsulten Åke Westh haft en viktig roll för att 

anpassa biblioteket för lärande. Åke Westh säger att “ istället för att som tidigare ha varit en 

plats för individuell tyst läsning ska ett modernt bibliotek skapa förutsättningar för att 

människor kan mötas, samtala, inspirera varandra och på så sätt skapa kunskap”. Han säger 

också att “vi behöver mötesplatser där vi kan samtala och sammanföra våra synsätt för att 

skapa kunskap” (Lidköpings nya mötesplats, 2013). Bibliotekschef Tobias Bengtsson säger i 

en intervju att visionen för det nya biblioteket var att "skapa en mötesplats för 

kunskapsförmedling, kultur och demokrati" (Lidköpingsextra 2015). Detta har bland annat 

skett genom att andra verksamheter har flyttat in i samma lokaler. Lidköpings konsthall, 

Skaraborgs föreningsarkiv och ett café finns numer i biblioteket. Just caféet är något som 

biblioteksbesökarna har efterfrågat. I samma byggnad finns även ett seniorcenter. Detta bidrar 

till att “du träffar människor i alla åldrar och med olika bakgrund” vilket har varit ett mål med 

verksamheten (Lidköpings nya mötesplats, 2013). 

 

Till tidningen Framsidan (Andersson 2013) säger Tobias Bengtsson att han tycker det är 

tydligt att bibliotekets verksamhet har förändrats. Besökarna tar del av hela deras utbud av 

medier och aktiviteter, och biblioteket tycks ha fått en helt annan status i invånarnas ögon 

sedan det flyttade in i de nya lokalerna (Borg 2013). De fysiska biblioteksbesöken över landet 

minskar (Kungliga biblioteket, Bibliotek 2013, s. 5) men under de två åren som gått sedan det 

nya biblioteket i Lidköping invigdes har både lån och besök ökat, framförallt lånen på 

barnavdelningen har ökat (Lidköpingsextra 2015). 

2.1 Barnavdelningen 

När man kommer in på Lidköpings stadsbibliotek från gågatan möts man av en 

informationsdisk i limegrönt rakt framför en. För att komma till barnavdelningen får man 

passera informationsdisken och det första man ser är ett stort klargrönt träd som står i mitten 

av avdelningen. Runt Trädet är en öppen yta där golvet är täckt med en matta i en något 

mörkare grön nyans, denna yta kallas för Ängen och är barnavdelningens mittpunkt. På 

Ängen står en gunghäst och det finns flera sittplatser i form av stora runda pallar. Ängen är 

omgiven av lägre boktråg med bilderböcker för de minsta barnen och ett par högre hyllor som 
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bildar ett omslutande rum kring Ängen. Från Trädets grenar hänger runda vita lampor. Här 

finns framförallt böcker för de mindre barnen. 

 

Går man över Ängen ersätts den gröna mattan av ett klargult golv och man kan gå in i ett 

ganska stort rum som kallas för Kojan. Längs väggarna hittar man bland annat äppelhyllan 

och böcker om barn riktade till föräldrar. I mitten av rummet står flera tråg med bilderböcker. 

I ett av rummets hörn finns en platsbyggd soffa i två nivåer, i uppsatsen kallar vi den för den 

Gröna hörnan, där finns fullt av kuddar i grönt, gult och rött vilka är avdelningens 

återkommande färger. Hörnans väggar har en tapet som ser ut som flaxande fåglar, kommer 

man nära ser man att det är flygande böcker. I motsvarande hörn finns en låg öppning i 

väggen, den kallar vi i uppsatsen för Tunneln, kryper man igenom den kommer man till ett 

smalt avlångt rum. Belysningen är dämpad, mattan i det här rummet är gråblå. Längs ena 

väggen finns bokhyllor med deckarböcker, hyllorna mitt emot är fyllda med hästböcker.  

 

Bland bokhyllorna finns i väggen tre myshörnor med kuddar, här kan man ta med sig en bok 

och sätta sig och läsa med hjälp av en riktad spotlight. Lyfter man blicken ser man att det 

mörka taket är översållat med stjärnor, i uppsatsen kallar vi detta rum för Stjärnrummet. 

Utanför Stjärnrummet finns en speciell hylla med alla Astrid Lindgrens böcker, det finns även 

en hylla med böcker med stora bokstäver, “börja läsa” står det med versaler på väggen 

ovanför. Till höger om Ängen finns en kreativ yta placerad i ett hörn, FIXA står det på 

väggen med lekfulla bokstäver. Ett möblemang i gult bestående av två bänkar i vinkel, ett 

antal trekantiga bord och pallar och stolar i barns höjd inbjuder barnen att slå sig ner för att 

rita och spela spel. På ena väggen kan barnen hänga upp sina teckningar på snören, och i en 

bokhylla finns det spel och pussel. I uppsatsen kallar vi denna del för FIXA-hörnan. 

 

Biblioteket har också ett sagorum som de kallar för Sagans skog, detta rum kommer man bara 

åt på bokade stunder till exempel sagostunderna i sällskap med barnbibliotekarien. Under en 

intervju med barnbibliotekarien Lena Olsson-Zylberstein
1
 får vi veta att barn och föräldrar är 

den användargrupp som lånar mest. Hon säger att barnavdelningen används som något av en 

öppen förskola där småbarnsföräldrar träffas med sina barn före och efter sagostunden. 

 

Till barnavdelningen är tre bibliotekarier och tre biblioteksassistenter knutna. Lena berättade 

att hon och övrig personal på barnavdelningen har haft mycket att säga till om under 

utformningen av den nya barnavdelningen. Hon har suttit med på planeringsmöten med både 

chefer och politiker och har kunnat påverka verksamheten. Hon säger att de fick inspiration 

bland annat genom att se hur danska barnbibliotek utformats. Inför nybyggnationen har de 

haft fokusgrupper med ungdomar samt pratat med föräldrar för att få reda på vad besökarna 

på barnavdelningen vill ha. Det framkom att barnavdelningen skulle bli lekfull och det tycker 

hon att de lyckats bra med. Hon säger att de genom leken vill öka läslusten, “det ska vara 

roligt med böcker”. Lena säger också att ledordet för biblioteket och barnavdelningen är att 

det ska vara “allas vardagsrum dit alla är välkomna”. Hon säger att hon ser barnavdelningen 

som en mötesplats där små barn kan mötas och upptäcka varandra.  Lena berättar att hon 

brukar prata med besökare om vad de saknar och vad de tycker är bra, hon tycker det är 

viktigt för att de ska kunna utveckla verksamheten och hon säger att “ett bibliotek ska aldrig 

sluta utvecklas”. 

 

 

 

                                                 
1
 Lena Olsson-Zylberstein, intervju den 17 april 2015 
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3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar vi den tidigare forskning som vi anser är av relevans för vår 

studie. Detta för att ge en bild av vilken forskning som finns gällande barnfamiljers 

användning av ett modernt biblioteks barnavdelning samt se vilka funktioner barnavdelningen 

fyller för barnfamiljer. Vi har inte hittat så mycket forskning som har samma fokus som vår 

studie och därför har vi valt att ta med forskning som har andra avgränsningar. Texterna vi 

presenterar berör olika aspekter och har därför delats in under följande rubriker; Användning 

av bibliotek, Användarundersökningar på nybyggda bibliotek samt Biblioteket som 

mötesplats. 

3.1 Användning av bibliotek 

Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen medverkar i antologin Barnet, platsen, 

tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010). De skriver inledningsvis om 

den förändring som den tekniska utvecklingen inneburit för biblioteken. Ska biblioteket som 

fysisk plats vara relevant behöver det förändras. Författarna ger förslag på förändringar som 

kan göras på barnbibliotek (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 213-214). 

 

De tar upp tre olika begrepp som kan utveckla barnbiblioteken. Begreppen ringar in vilka 

funktioner framtidens barnbibliotek bör ha. De har tagits fram av danska Kulturministeriet 

och presenteras i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn. Det föreslås att biblioteket 

ska vara en plats där barn kan vara, lära och göra. Dessa funktioner kan även sättas i relation 

till barns vardag genom att paras ihop med andra "arenor" i deras liv. En plats att vara sätts i 

relation till hemmet, en plats att lära sätts i relation till skolan och en plats att göra sätts i 

relation till fritiden (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 224). 

 

Platsen för varande ska erbjuda en lockande miljö att vilja vistas och stanna i. Detta kan 

uppnås genom inbjudande ytor och mysiga sittplatser. Miljön ska vara en upplevelse 

(Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2010, s. 225-226). Platsen för lärande ska erbjuda 

medier via vilka barn kan läsa och stimuleras språkligt. Det är också en plats där barn kan 

möta och träna sin medieanvändning och informationskompetens, på ett lekfullt sätt. Leken 

ses här som en "lärprocess" där barn utvecklar färdigheter (ibid. s. 230). Platsen för görande 

ses som en form av verkstad där något görs på plats i biblioteket. I verkstaden både lär sig och 

vistas barnen i rummet, platsen för görande integrerar på så vis alla tre funktionerna (ibid. s. 

233). 

 

Vi finner att denna text är intressant för oss då den ger förslag på vilka funktioner det framtida 

barnbiblioteket kan tänkas ha och tar upp begrepp som är anpassade till barn och 

barnavdelningen.  

 

Magisteruppsatsen Nej, inte rita. Låna!: 3-4 åriga barns informationsbeteende på 

folkbibliotekets barnavdelning (Lans 2006) är en observationsstudie som studerar hur barns 

informationsbeteende ser ut då de besöker biblioteket på sin fritid. Den tittar även på hur 

barnet samspelar med föräldrar, personal och övriga besökare. Samt ser till vilken funktion de 

kulturella redskapen har i barnens informationsbeteende. Författaren definierar i det här fallet 

information som att allt är potentiell information, informationsbeteende är i detta fall det 

beteende barnen har på biblioteket (ibid. s. 3). Lans använder sig av Roger Säljös teorier om 

kulturella redskap, som handlar om att man för att få tillgång till olika miljöer behöver lära sig 
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hantera dess olika fysiska och intellektuella redskap (Lans 2006, s. 13). Med kulturella 

redskap menas i studien fysiska redskap som finns på barnavdelningen såsom papper, pennor, 

böcker och dator (ibid. s. 4). 

 

Resultatet visar att barnens informationsbeteenden är mycket individuella och ser olika ut och 

att olika aktiviteter utförs. Vissa barn fokuserar på böcker, andra på att rita eller använda 

datorn om de själva får bestämma. Att spela spel och pussla gör inga av barnen, att välja 

böcker att ta med hem gör alla (Lans 2006, s. 31). Störst samspel finns med mammorna och 

då rör det ofta hur samt vilka böcker de ska hitta (ibid. s. 32). Lans har inte kunnat se något 

egentligt samspel med andra barn eller bibliotekarier hos de observerade barnen, de tenderar 

att samspela med sina föräldrar eller hålla på med något eget. Vid ett tillfälle iakttas ett barn ta 

kontakt med bibliotekarien, och endast en gång ses bibliotekarien ta kontakt med ett barn. 

Lans noterar att det sällan är en bibliotekarie på barnavdelningen när hennes observationer 

görs (ibid. s. 34). Studien visar att barnen som observeras inte leker under biblioteksbesöket 

vilket förvånar författaren, att de inte spelar spel och pusslar tror hon kan bero på att dessa 

behöver tas fram ur ett skåp av en vuxen, barnen kan därmed inte självständigt få tillgång till 

dem (ibid. s. 35). 

 

Denna studie är intressant för oss då den genom observationer ser hur barn agerar på en 

barnavdelning samt ser till barnets samspel med föräldrar och andra vuxna. Den skiljer sig 

från vår uppsats genom att fokusera på barnets informationsbeteende samt att det läggs större 

vikt på barnet än familjen. Vi har i denna studie inte tänkt förhålla oss till teorin om de 

kulturella redskapen utan fokuserar på författarens resultat kring barnens beteende på 

barnavdelningen. 

3.2 Användarundersökningar på nybyggda bibliotek 

Lena Lundgren har gjort studien Rum för barn: möjligheternas bibliotek. En studie inom det 

nordiska projektet I Gulvhøyde (2007). Den är del av ett nordiskt projekt som velat finna nya 

sätt att förmedla litteratur till barn. Vid tiden för studien var Lundgren bibliotekskonsult och 

arbetade med utveckling av barnbibliotek. Syftet har varit att finna kunskap om hur Rum för 

barn används av besökarna, i första hand barn under åtta år. Rum för barn är ett bibliotek 

riktat till barn och består av tre avdelningar som inriktas på de olika åldrarna 0-3 år, 4-7 år och 

8-11 år. Biblioteket har sedan 1997 varit beläget på plan 4 i Stockholms Kulturhus. Under 

2005 genomgick biblioteket en omfattande ombyggnation och återinvigdes samma år i 

oktober i en ny skepnad (Lundgren 2007, s. 4). Målet med ombyggnationen var att skapa ett 

annorlunda bibliotek som skulle vara "ett kul ställe". Genom lek och rörelse har de velat nå 

läslust, de pratar om "det lekfulla biblioteket".  De har i utformningen av bibliotekets 

verksamhet hämtat inspiration från Maria Montessoris pedagogik om att miljön påverkar 

barns utveckling (ibid. s. 5). 

Lundgren har genom öppna, ickedeltagande observationer studerat hur föräldrars och 

framförallt barns användning av Rum för barn ser ut (Lundgren 2007. s. 16). Tre korta 

spontanintervjuer har också gjorts då de observerade själva kommit fram och pratat (ibid. s. 

20). Intervjuerna visar att informanterna främst besöker biblioteket för andra ändamål än 

böcker, endast en av de tre intervjuade lånar ibland med sig böcker hem. Barnen använder 

biblioteket som en plats att springa runt i och leka med leksaker. För att vara ett bibliotek 

iakttas förhållandevis få aktiviteter som involverar böcker, speciellt när det gäller föräldrarna. 

Det har skett en minskning av utlån sedan ombyggnationen, statistiken visar på ca 200 

utlån/dag gentemot 1000-1500 besök/dag (ibid. s. 12).  
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Lundgren skriver att Rum för barn är en succé på flera olika sätt, bland annat har det väldigt 

många besökare jämfört med andra barnbibliotek och hon ser det som att Rum för barn fyller 

ett behov. Dock anser hon att vissa förändringar bör göras eftersom verksamheten inte 

används på det sätt som var tänkt vid planeringen av ombyggnationen. Leken skulle då vara 

en väg till läsning, som hon ser det har det inte uppfyllts (Lundgren 2007, s. 28). 

 

Vi finner att studien är intressant för vårt arbete då den likt oss velat undersöka barns och 

föräldrars biblioteksanvändning på en nybyggd barnavdelning. Intressant är att se är hur Rum 

för barn till stor del tycks besökas av andra anledningar än att få tillgång till böcker.  

3.3 Biblioteket som mötesplats 

I boken Gør biblioteket en forskel? (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000) redogörs för 

en undersökning kring om, hur och på vilket sätt folkbiblioteket gör en skillnad för 

användarna i deras vardagsliv. Författarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 

Rasmussen skriver att biblioteksfolk och politiker ofta har många föreställningar om hur 

folkbiblioteken ska vara i framtiden. Däremot har det inte gjorts så många undersökningar 

kring hur besökarna upplever folkbiblioteket (ibid. s. 8). Författarna har använt sig av Modell 

över folkbibliotekets funktioner, som tidigare nämnts är föregångaren till vår modell The four 

spaces, och har genom kvalitativa intervjuer bland annat studerat hur informanterna använder 

biblioteket som ett socialt center. Resultatet visar att barnfamiljer är de som använder 

biblioteket mest i förhållande till vardagslivet. Då biblioteket erbjuder både barn och vuxna 

någonting är det ett passande ställe att komma till och vara på tillsammans när det behövs ett 

avbrott i den stressiga vardagen. Det är ett ställe där familjer kan umgås på ett informellt sätt 

(ibid. s. 141). Intervjuerna visar att biblioteket används som en plats att vara och mötas på av 

barnfamiljerna. Att gå till biblioteket blir en utflykt där de kan mötas inom familjen bortom 

vardagliga sysslor som diskning och TV-tittande. Föräldrarna upplever också att biblioteket är 

ett bra ställe för barnen att komma i kontakt med människor som skiljer sig från dem själva, 

det blir en plats där barnen kan möta människor från andra samhällsskikt och de kan därmed 

utveckla sin sociala kompetens. Att biblioteket är ett frirum där barnen är av fri vilja lyfts 

också fram som positivt (ibid.s. 33). Författarna skriver att barnfamiljer kommer av olika skäl, 

för en del är böckerna det viktigaste medan det för andra är aktiviteter som tillgången till 

teater som lockar (ibid. s. 36). 

 

Vi finner texten intressant då den belyser hur barnfamiljer använder biblioteket som 

mötesplats. Trots att det är ett antal år sedan texten publicerades finner vi den relevant då 

författaren använt Modell över folkbibliotekets funktioner. I Gør biblioteket en forskel? kan vi 

läsa om hur barnfamiljer använder folkbiblioteket som socialt center, för oss är det intressant 

att kunna jämföra det resultatet med vårt resultat över hur biblioteket används som en plats 

för möten.  

 

Vikten av att träffa människor som är olika en själv tas upp av Ragnar Audunson i artikeln 

The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of 

low-intensive meeting-places (2005). Författaren skriver att fragmentariseringen i våra 

samhällen ökar. Genom teknik och digitalisering kan människor idag i högre grad välja vilka 

de vill kommunicera med, och kan göra det utifrån sina intressen och värderingar. Detta 

innebär att människor inte i lika hög grad som tidigare behöver konfronteras med andras 

värderingar och åsikter. Författaren ser detta som ett problem då ett demokratiskt samhälle 

förutsätter att människor med olika åsikter möts (Audunson 2005, s. 434). 
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Audunson tar upp begreppen högintensiva arenor och lågintensiva arenor. Högintensiva 

arenor är sammanhang där människor med liknande intressen, kultur eller åsikter möts. Detta 

är viktigt på ett individuellt plan och skapar mening för den enskilda. Dock kan detta leda till 

fragmentarisering. Lågintensiva arenor däremot är sammanhang där individer med skilda 

åsikter, intressen eller kultur möts. Dessa arenor öppnar upp för möten med andra värderingar 

och synsätt än de egna (Audunson 2005, s. 436). Audunson menar att det är betydelsefullt för 

vårt mångkulturella samhälle att det finns lågintensiva mötesplatser, han påtalar också att det i 

dagens samhälle finns kulturella klyftor mellan olika generationer, sociala grupper och 

yrkesgrupper (ibid. s. 430). Audunson menar att det är av vikt att människor från olika 

grupper i samhället kan mötas och kommunicera och han ställer frågan om inte 

folkbiblioteket är och kan vara en lågintensiv arena. 

 

Vi finner begreppen lågintensiva och högintensiva arenor intressanta i förhållande till 

biblioteket som mötesplats och undrar om vi bland våra informanter kan skönja om 

biblioteket används på något av dessa sätt. 

 

Magisteruppsatsen Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om folkbibliotekets funktion 

som mötesplats (Carlsson & Persson 2001) studerar hur folkbiblioteket fungerar som 

mötesplats. Författarna Helena Carlsson och Christina Persson tittar på vad bibliotekarier och 

besökare tycker angående detta och om funktionen som mötesplats skiljer sig beroende på om 

det är ett större eller mindre bibliotek. Studien har utförts på två folkbibliotek. Metod som 

använts är enkät för användarna och intervjuer med bibliotekarierna och en del användare 

(ibid. s. 2). Resultatet visar att bibliotekarierna tycker att mötesplatsfunktionen är viktig (ibid. 

s. 55). Det visar också att merparten av de tillfrågade besökarna ansåg att biblioteket var ett 

bra ställe att träffa folk på. De tyckte att det var lätt att ta kontakt med andra då biblioteket är 

en lugn plats. De som inte ansåg att biblioteket var ett bra ställe att träffa folk på ansåg att de 

är en plats för läsning där det ska vara tyst (ibid. s. 50). Det visade sig att kravet på att det ska 

vara tyst på biblioteket var ett hinder för att biblioteket skulle fungera väl som mötesplats, 

detta upplevde både personal och användare (ibid. s.49). Besökarna ansåg även att 

utformningen av biblioteket spelade en roll för huruvida det fungerar som en mötesplats. Det 

ska finnas sköna möbler där de kan slå sig ner i lugn och ro. Det ska vara inbjudande, ett 

ställe att trivas på. Vissa vill ha små mysiga hörnor andra stora ytor (ibid. s. 50). Andra 

faktorer som visade sig vara av betydelse för om biblioteket skulle fungera som mötesplats 

var förutom att det är till för alla och gratis beroende av ett centralt läge, personalens 

bemötande och estetisk arkitektur och interiörer (ibid. s. 58).   

 

Studien är intressant för oss då användarnas syn på biblioteket som mötesplats framkommer, 

vilket vi inte funnit någon annanstans. Vi har därför med den trots att det är några år sedan 

den skrevs 
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4 Teori 

I följande kapitel redogörs för den teori vi använder oss av i vår studie. Först följer ett avsnitt 

där vi presenterar modellen The four space model och därefter beskriver vi hur vi har tolkat 

modellen och hur vi kommer använda oss av den. 

4.1 The four space model 

Vi har använt oss av The four space model som presenteras i artikeln The four spaces - a new 

model for the public library av Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte 

Skot-Hansen (2012). Vid artikelns publicering var alla författare docenter på Det 

Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) i Köpenhamn, Danmark. 

 

                                 

 
Figur 1. The four space model (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012, s.589) 

 

I The four space model ger författarna förslag på hur folkbiblioteken skulle kunna utvecklas 

för att bli mer attraktiva i vår samtid och framtid. De har tagit fram fyra mål 

för biblioteket; experience, involvement, empowerment och innovation. Målen experience och 

involvement är i första hand formulerade med tanke på människors egna sökande efter 

mening och identitet i samhället, målen är på ett individuellt plan. De andra målen, 

empowerment och innovation är sedda ur ett samhällsperspektiv. Biblioteket kan genom att 

inspirera och stärka kreativiteten hjälpa till att utveckla självständiga medborgare som kan 

finna nya idéer och lösningar på problem vilket kan gynna samhället (Jochumsen, 

Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2007, s. 589). 
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Dessa mål stödjs sedan av fyra platser: 

 Plats för inspiration (inspiration space) 

 Plats för lärande (learning space) 

 Plats för möten (meeting space) 

 Plats för skapande (performative space) 

 

Författarna skriver att “ The four spaces are not to be seen as concrete “rooms” in a physical 

sense, but rather as possibilities that can be fulfilled both in the physical library and in 

cyberspace” (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2007, s. 590). De menar att 

modellen kan fungera både i det fysiska som i det virtuella biblioteket. I vår uppsats fokuserar 

vi dock bara på hur den kan användas på det fysiska biblioteket. 

 

Modellen kan ses som ett verktyg att diskutera bibliotekets roll i samhället utifrån, den kan 

användas vid förändringsarbeten, utformning och nybyggnationer (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen & Skot-Hansen 2007, s. 586). Författarna skriver att modellen har använts vid 

både stora och små förändringar (ibid. s. 587). 

Vi tycker modellen är intressant då den har utarbetats med tanke på de förändringar som 

folkbiblioteksvärlden nu står inför, som vi beskrev i vår inledning. Då vi valt att utföra vår 

studie på ett nybyggt bibliotek anser vi att det är en passande modell att använda sig av. 

Modellen är som vi skrev möjlig att använda på många olika sätt och i vårt fall har vi tänkt 

använda den utifrån ett användarperspektiv. Detta för att se hur barnfamiljer använder 

barnavdelningen på Lidköpings bibliotek utifrån de olika platserna. Vi har valt att fokusera på 

platserna då det är via dem som användarna upplever biblioteket. Vi kommer inte förhålla oss 

till målen eftersom de fokuserar på vad biblioteket vill uppnå med verksamheten. 

 

Nedan följer hur de olika platserna definieras enligt författarna. 

 

Plats för inspiration (inspiration space): 

Biblioteket ses utifrån detta som en plats som ger meningsfulla upplevelser. Genom medier 

och berättelser finns en möjlighet för besökare att omskapa sina uppfattningar. Biblioteket blir 

en plats där det är möjligt att möta nya idéer och föreställningar, ett ställe där de kan röra sig 

utanför sina bekväma zoner. Plats för inspiration talar till våra känslor och ger estetiska 

upplevelser. Det är en plats där besökare kan inspireras. 

 

Plats för lärande (learning space): 

Platsen för lärande är det utrymme där besökarna kan utforska och upptäcka världen med 

hjälp av fri tillgång till information och kunskap. Genom lek och konstnärliga aktiviteter ökar 

besökarna sin kompetens och sina möjligheter. Det positiva med att göra detta på biblioteket 

är att där ses inlärning som en process utifrån individens egen kunskap och behov, och 

framförallt att detta sker utan krav. 

 

Plats för möten (meeting space): 

I platsen för möten blir biblioteket ett ställe där besökaren deltar och träffar andra människor, 

oavsett generation, kultur och etnicitet. Då biblioteket är en offentlig plats öppen för alla kan 

det ske spontana möten mellan människor som kanske inte skulle skett annars. Dessa möten 

öppnar upp för samtal där besökaren kan ställas inför andra åsikter och tankar än sina egna. 

 

Plats för skapande (performative space): 

Genom mötet med konst och kultur kan besökarna på platsen för skapande, i samspel med 

andra personer, upptäcka konstnärliga uttryck. Genom tillgången till spel, musik, film och 
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möjligheten att skriva kan de få hjälp att utveckla sina färdigheter med hjälp av workshops. 

Detta är en plats där besökaren skapar. Detta är också en plats där besökaren får utrymme att 

visa upp det som har skapats, till exempel genom utställningar. (Ibid s. 590-593). 

4.2 Vår tolkning av modellen 

Modellen kommer i vår uppsats att användas vid analysen av vår empiri. Då vi i vår studie 

kommer att använda oss av tidigare nämnda platser beskriver vi nedan hur vi tänker använda 

och applicera platserna. Vi har även gjort egna definitioner av platserna så som vi uppfattar 

dem i förhållande till barnavdelningen på Lidköpings stadsbibliotek. Vi vill förtydliga att när 

vi i vår uppsats talar om platser (spaces) är det inte enskilda avgränsade fysiska platser på 

barnavdelningen som åsyftas. Platserna är rörliga, och det är själva handlingen som avgör 

vilken plats det är. Det vi tittar på är vad besökarna gör inne på barnavdelningen, och det som 

görs kan sedan placeras i de olika platserna. 

 

Något vi funderat på är hur vi skulle kunna särskilja plats för lärande och plats för inspiration. 

Vi tror att det kan vara svårt att veta om en bok/medie fungerar som inspiration eller lärande. 

Detta är något som bara individen själv vet och det framkommer inte genom observationer 

eller intervjuer med föräldrarna. Det skulle i så fall bli förälderns tolkning utav barnets 

upplevelse. Så efter noga övervägande har vi valt att slå ihop dessa två platser. Vi har utifrån 

detta gjort vår egen tolkning av The four space model med tre platser, se figur 2. 

 
Figur 2 

Modifierad modell av The four space model (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2012). 

 

Plats för inspiration och lärande 

Här kan besökaren utforska eller inspireras genom att läsa böcker, tidningar eller ta del av 

andra medier. Genom den fria tillgången till medier så kan besökaren utforska sin omgivning 

och sig själv utifrån sin egen kunskapsnivå, och beröras känslomässigt. Ett sätt barn utforskar 

sin omgivning på är genom att leka och leken kan ses som en lärprocess där barnet kan öka 

sina kompetenser och möjligheter. 

 

Handlingar som placeras här 

 användning av böcker och medier 

 lån av medier 

 lek 
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Plats för möten 

Här sker möten med andra, både barn och vuxna. Det kan vara spontana oförutsedda möten 

bestående av småprat, kommentarer eller lek. Det är en plats där besökaren deltar med 

omgivningen. Det kan både vara med de personer besökaren kom dit med, eller personer 

besökaren inte känner sedan tidigare. 

 

Här placeras möten som sker på barnavdelningen. 

 

Plats för skapande 

Det här är en plats där besökarna kan vara kreativa och skapa. Detta kan de göra genom att 

spela spel, skriva eller rita, antingen tillsammans med andra eller själva. I platsen för 

skapande är det fokus på de konstnärliga uttrycken och det finns även möjlighet för besökarna 

att visa upp det som skapats. 

 

Handlingar som placeras här 

 rita/skriva/spela spel 

 hänga teckningar vid FIXA-hörnan 
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5 Metod 

I det här kapitlet redovisar vi först för våra val av Insamlingsmetoder. Mer ingående 

beskrivningar över de enskilda metoderna ges i avsnitten Intervjuer och Observationer. Vi 

beskriver sedan hur vi gått tillväga vid våra semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande 

observationer under avsnittet Genomförande. Detta följs av avsnittet Etiska aspekter där vi för 

en diskussion kring de riktlinjer som finns kring forskning som involverar barn. Kapitlet 

avslutas med avsnittet Analysmetod. 

5.1 Insamlingsmetoder  

Som metod för vår empiri har vi använt oss av observationer och korta spontana intervjuer. 

Observationer har vi valt då vi med egna ögon ville se hur barnfamiljerna använder 

barnavdelningen och hur de beter sig i miljön. Fördelen med observationer är att vi ser det 

faktiska beteendet. Som man brukar säga är det vanligt att människor säger en sak och gör en 

annan. Om vi till exempel gör en intervju kan det hända att vissa saker är så självklara för 

intervjupersonerna att de inte tänker på att berätta om det, vilket kan innebära att viktiga 

detaljer uteblir (Wildemuth 2009, s. 189).  

 

En svaghet med att bara använda sig av observationer är att vi inte når människors inre 

processer, det är inte möjligt att få svar på varför människor agerar som de gör. Det är därför 

vanligt att komplettera observationer med intervjuer eller enkäter (ibid. s. 195). För att få en 

så bred bild som möjligt av barnfamiljernas användning av barnavdelningen och för att få 

reda på tankarna bakom beteendena valde vi att även utföra intervjuer. Genom intervjuer 

kunde vi få en djupare förståelse för det vi observerat. 

5.2 Intervjuer  

Vi har utfört semistrukturerade spontana intervjuer. Föräldrar blev tillfrågade på plats om de 

ville ställa upp på en kortare intervju, cirka 10-15 minuter. Vi har gått runt på 

barnavdelningen och närmat oss intervjupersoner i olika delar av rummet. Informanter valdes 

utifrån hur öppna och mottagliga de verkade vara för att svara på frågor. Till exempel, de 

föräldrar som satt och läste högt för sina barn gick vi inte fram till. 

 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval, eftersom vi gått fram till de som för tillfället 

råkat befinna sig på barnavdelningen (Bryman 2012, s. 194). Detta gör att slumpen delvis fått 

avgöra vilka vi har intervjuat. Vi valde denna metod eftersom vi inte ville arrangera besök, 

utan vi ville prata med de som råkar befinna sig där just då. Vi har försökt välja varierat i den 

mån vi kunnat, det vill säga barn i olika åldrar samt mammor och pappor.   

 

Vid de semistrukturerade intervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 3) där den 

som ställde frågorna samtidigt tog anteckningar. Vi valde att inte spela in intervjuerna av 

följande två skäl; det ena är att intervjuerna är relativt korta och vi ansåg att vi skulle hinna 

anteckna. Det andra är att vi tror att informanterna skulle uppleva det påträngande om vi 

spelar in då intervjun sker spontant och det inte har funnits tid för mental förberedelse. 

Totalt utförde vi 6 intervjuer. 
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5.3 Observationer  

Vi har iakttagit det som skett på barnavdelningen utan att själva delta i miljön, detta kallas 

icke-deltagande observationer. Det är en form av direkta observationer då det som händer 

iakttas när det sker (Wildemuth 2009, s. 190). Vi har valt ut observanter på plats och 

observerat en barnfamilj i taget, alltså både barn och förälder. I och med att vi koncentrerar 

oss på ett par utvalda individer åt gången använder vi ett fokuserat urval, vilket betyder att vi 

observerar en viss person under en viss bestämd tid (Bryman 2011, s.272). 

 

Till vår hjälp hade vi en egenritad karta (se bilaga 4) över barnavdelningen där vi markerat ut 

sittplatser, lekytor och bokhyllor. På kartan noterade vi var barn och föräldrar befann sig och 

skrev anteckningar om vad de gjorde. På samma papper skrev vi ner allt som skedde under 

observationen, vilket kallas för ett improviserat urval (Bryman 2011, s.272). Våra 

observationer har då inte varit strukturerade med på förhand uttagna kategorier eftersom vi 

ville ha ett öppet förhållningssätt till hur barnavdelningen används. På pappret med kartan 

fanns det gott om plats för att skriva anteckningar och egna reflektioner, och vi använde en 

karta per familj. Vi observerade en familj i taget i ca 15-20 minuter för att se hur de rörde sig 

på barnavdelningen och vad de gjorde där. Vi utförde observationer vid tre olika tillfällen. Vi 

utförde totalt 6 observationer. 

5.4 Genomförande 

Vi har vid varje observationstillfälle affischerat om vår studie genom att sätta upp 

informationslappar på barnavdelningen (se bilaga 1). Där har besökare kunnat läsa om vilka 

vi är och om vår studies syfte. Lapparna har även innehållit fotografier av oss för att vi ska 

vara lätta att identifiera, detta för att vi inte ville skapa osäkerhet kring vilka som utför 

studien. Genom fotografierna gavs också möjligheten att uppsöka oss om det skulle funnits 

behov. För att förtydliga oss ännu mera bar vi alltid namnskyltar där det stod att vi är 

studenter. 

 

Intervjuer och observationer har utförts vid samma besökstillfälle. En av oss har ansvarat för 

intervjuerna den andra för observationerna. När vi tagit kontakt med föräldrar och frågat om 

de vill medverka har vi båda två gått fram och presenterat oss och vår studie. Om de velat 

delta har vi upplyst om att de kommer vara anonyma och att alla uppgifter kommer att vara 

konfidentiella, de har också fått veta att de när de vill kan avbryta sin medverkan. Vi har även 

frågat barnen i den mån vi kunnat om det går bra att vi ser vad de gör på barnavdelningen, 

detta beskriver vi närmare under avsnittet Etiska aspekter. När vi har fått ett ja till medverkan 

har först intervjuerna utförts därefter observationerna. Ofta har båda två närvarat under 

intervjun, men det är främst den ena som har ställt frågor. Vid intervjuns slut har 

kontaktuppgifter till oss delats ut ifall någon berörd skulle vilja komma i kontakt med oss.  

 

Efter intervjun har den som ställt frågor och tagit anteckningar satt sig i en annan del av 

biblioteket för att renskriva materialet medan den andra har observerat familjen. Anledningen 

till att vi valt att utföra intervjuerna före observationerna är för att det inte skulle varit etiskt 

försvarbart att observera utan deras vetskap och samtycke. Vi är medvetna om att det skulle 

kunna påverka deras beteende under observationen då de vet om att de är observerade men vi 

upplever inte att de har känt sig obekväma. 

Innan vi startade intervjuerna och observationerna utförde vi en pilotundersökning av båda 

metoderna. Det var till hjälp då vi märkte hur vi kunde röra oss i rummet och var vi skulle 

placera ut informationslappar. Pilotundersökningen ledde även till några små justeringar i 



17 

 

intervjuguiden på inrådan av den intervjuade och tillägg av möblemang i 

observationsschemat. 

 

Vi trodde att det skulle vara svårt att få besökare att ställa upp på spontana intervjuer och 

observationer helt utan förberedelse. Men alla vi tillfrågade sa ja till att delta, och var väldigt 

positiva. Vi har inte stött på några problem som skulle kunna påverka resultatet. 

5.5 Etiska aspekter 

När det gäller forskning som involverar människor finns det vissa etiska krav och riktlinjer 

man bör förhålla sig till. I Samhällsvetenskapliga metoder skriver Bryman (2011, s. 131) om 

fyra av de grundläggande etiska principerna som gäller i svensk forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När det gäller den första etiska principen, informationskravet, så innebär det att forskaren ska 

informera deltagarna om undersökningens syfte, samt att deras deltagande är helt frivilligt och 

att de således kan välja att hoppa av när som helst. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 

själva väljer om de vill medverka i en undersökning. Bryman (2011, s. 132) skriver att när 

minderåriga ska medverka så brukar föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas. 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla deltagares personuppgifter behandlas anonymt och på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan använda dem. Nyttjandekravet säger att de uppgifter som 

samlats in till undersökningen inte får användas på annat sätt än vad som angetts till de 

deltagande personerna. 

Vi är medvetna om att vi i vår undersökning har valt att studera en grupp som ofta ses som 

mer utsatt när det gäller forskning, och har ägnat mycket tid åt att hitta information om vad 

som gäller i forskning som involverar barn. Erlandsson och Sjöberg (2013, s. 16) skriver att 

etiska frågeställningar gällande forskning som rör barn inte haft den centrala roll som vissa 

forskare skulle ha kunnat önska, och att det måste ställas särskilt höga krav på forskaretik när 

barn är involverade. I de metodböcker vi läst har författarna oftast inte nämnt forskning med 

barn mer än i förbifarten. Vi tar i det här avsnittet upp de olika etiska aspekterna kring 

forskning med barn som vi funnit. Erlandsson och Sjöberg (ibid. s. 68) skriver att när det 

gäller barn under 15 år räcker det inte att enbart ha barnets medgivande utan även båda 

föräldrarnas skriftliga tillstånd. De har då utgått från de riktlinjer som Vetenskapsrådet och 

Uppsala Universitet sammanställt och publicerat. Dessa riktlinjer är en codex som riktar sig 

mot medicinsk forskning i första hand (Codex u.å. Forskning som involverar barn). Som vi 

nämnt tidigare så skriver Bryman (2011, s. 132) att föräldrars eller vårdnadshavares 

godkännande brukar krävas när minderåriga medverkar i forskning, men han nämner inget om 

att det krävs skriftligt tillstånd. 

Vetenskapsrådet har även publicerat en text om forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet u.å.). Där har de tagit upp de fyra tidigare 

nämnda etiska principerna och har specificerat dem med hjälp av vissa regler. Den andra 

regeln som står under samtyckeskravet lyder: ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär).” (ibid. s. 9). Eftersom vår undersökning inte är av etiskt känslig 

karaktär anser vi att skriftligt samtycke från båda föräldrarna inte är nödvändigt.  

När vi skriver att vår undersökning inte är av etiskt känslig karaktär menar vi att de personer 

som deltar inte kommer påverkas negativt av undersökningen. När det gäller de diskussioner 
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som kan uppstå angående de etiska principerna, brukar dessa fyra frågeställningar stå i 

centrum: 

 Förekommer det någon skada för deltagarna? 

 Förkommer det någon brist på samtycke från deltagarna? 

 Inkräktar man på deltagarnas privatliv? 

 Förekommer det någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande 

av viktig information? 

(Diener & Crandall 1978 se Bryman 2011, s. 132) 

 

Vi har informerat deltagarna om vår undersöknings syfte, att det är helt frivilligt att delta och 

att de kan välja att avbryta när som helst. Vi har även informerat dem om att all information 

kommer att behandlas anonymt, och vi har av den anledningen inte frågat efter några av 

deltagarnas namn. Inför varje observationstillfälle har vi satt upp lappar synligt på flera ställen 

på barnavdelningen med information om vår studie (Bilaga 1), för att ingen ska undra vilka vi 

är eller vad vi gör där. Efter intervjuerna har vi lämnat lappar med kontaktinformation ifall 

deltagarna behöver komma i kontakt med oss efteråt. 

Vi anser att barnen vi observerar inte tar skada av vår undersökning, varken fysiskt eller 

psykiskt. Vi har frågat den förälder som är med barnet vid observationstillfället om vi får lov 

att observera henne/honom och deras barn, samt även i den mån det varit möjligt frågat 

barnen själva om de vill delta. När vi upplevt att barnen varit för små för att förstå innebörden 

har vi enbart frågat föräldrarna. I de fall vi inte kunnat fråga barnen har vi läst av dem för att 

se om de verkar obekväma i situationen. Vi har inte upplevt några sådana situationer men 

skulle det skett hade vi avbrutit observationerna direkt. Eftersom vi inte ställer några frågor 

om deras privatliv, utan enbart frågor som handlar om hur de besöker barnavdelningen och 

enbart observerar dem under en kort stund (ca 15-20 minuter) under deras biblioteksbesök 

anser vi att vi inte inkräktar på deras privatliv. Vi talar tydligt om vad syftet med vår studie är, 

och att de när som helst kan välja att hoppa av utan att ange några som helst särskilda skäl. 

Vid vårt första observationstillfälle intervjuade vi flera mor- och farföräldrar som gav oss 

tillåtelse att observera deras barnbarn, men eftersom de inte är vårdnadshavare för barnen är 

vi osäkra på om det är etiskt korrekt att använda oss av materialet. Vi har därmed valt att inte 

använda oss av observationer eller intervjuer från dessa tillfällen. 

 

Vi har i vår uppsats utgått från riktlinjerna som ges i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, dock använder Vetenskapsrådet sig inte längre av dessa principer utan 

rekommenderar skriften God forskningssed (Codex u.å. Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning). I denna skrift finner vi dock inga riktlinjer som involverar 

forskning med barn. Enda gången barn nämns är då de talar om forskning som kräver tillstånd 

enligt etikprövningslagen, detta gäller forskning som: “innebär ett fysiskt ingrepp på 

försökspersonen (forskningspersonen), forskning som utförs enligt en metod som syftar till att 

fysiskt eller psykiskt påverka denna eller som innebär en uppenbar risk att skada 

forskningspersonen.” (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011, s. 50). 

Då vår undersökning inte riskerar något av detta så har vi valt att stödja oss på de riktlinjerna 

som gavs i de tidigare rekommendationerna. 
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5.6 Analysmetod 

I det här avsnittet redogör vi för hur vi har gått tillväga under analysen av vår empiri.  

Till att börja med har vi gått igenom vårt insamlade material flera gånger för att lära känna 

innehållet. Intervjuerna har lästs och observationskartorna har studerats. För att göra empirin 

hanterbar och för att hålla fokus har vi markerat och sorterat materialet utifrån tre teman; 

Användning av biblioteket, Funktion och Mötesplats. Detta har gjorts genom att ringa in ord, 

textstycken och citat med olika färger. Varje tema har haft en egen färg. På det här sättet har 

vi tydligt kunnat kategorisera och strukturera vårt material. Först markerade vi upp allt 

material från intervjuerna och därefter från observationerna. När allt material var markerat har 

vi kopplat ihop empirin från intervjuer och observationer och sammanställt detta utifrån de 

enskilda familjerna.  

Vi har därmed valt att göra en sammanställning kring varje familj utifrån våra tre teman. 

Detta har vi gjort för att få en överblick över hur de olika familjerna förhåller sig till våra tre 

teman.  Vi redogör för dessa sammanställningar under kapitlet Resultatredovisning. När vi har 

gjort vår analys har vi utgått från sammanställningarna i resultatredovisningen. Vi har i de 

texterna markerat upp materialet utifrån våra frågeställningar i följande teman; plats för 

lärande och inspiration, plats för möten, plats för skapande, funktion och föräldrarnas syn på 

barnavdelningen som mötesplats. Vi har även här ringat in teman med olika färger och utifrån 

det sammanställt analysen som finns att läsa under kapitlet Analys och diskussion. 
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6 Resultatredovisning 

I det här kapitlet redogör vi för det empiriska material vi har samlat in genom intervjuer och 

observationer. Materialet är strukturerat utifrån tre olika teman; Användning av biblioteket, 

Funktion och Mötesplats. Vi har valt att redovisa hur dessa tre teman ser ut för varje familj. 

Under intervjuerna har vi inte frågat efter deltagarnas namn, så de efternamn som finns med i 

presentationerna av familjerna har vi själva gett dem för att lättare kunna hålla isär familjerna 

6.1 Familjen Andersson 

6.1.1 Användning av biblioteket 

Mamma + barn 5 år. De besöker barnavdelningen 3-4 gånger per år och är där i 30-60 

minuter. Barnet brukar leka, rita, pussla, låna böcker och spela spel under besöket, och de 

brukar låna med sig böcker hem. De tycker att rummet med stjärnhimlen i taket är mysigt 

eftersom de kan sitta i ett hörn och bläddra i en bok där, barnet säger själv att hon “tycker om 

att vara själv ibland”. Under vår observation kröp barnet genom Tunneln in i rummet med 

stjärnor i taket och började leta efter en hästbok med bilder i, när hon hittat en bok sätter hon 

sig i en av myshörnorna och sa “Aha! Här är kapitel åtta! Här var jag!” och började bläddra i 

boken och nynna i några minuter. Sedan gick barnet ut ur rummet och satte sig vid Trädet, 

mamman letade då efter “börja läsa” böcker. Barnet gick fram till mamman, de tittade på 

böckerna tillsammans och mamman hjälpte barnet att ljuda bokstäverna på omslaget. 

De tycker att barnavdelningen är ett rum att stanna upp i, barnet trivs och det är en ingång till 

böcker. De kommer antagligen vara här mer när barnet börjar skolan. 

6.1.2 Funktion 

De kommer till barnavdelningen för att vara, det är en plats där de slipper alla måsten. 

Mamman säger också att det är bra att de kan låna böcker där istället för att köpa, det är bra 

att det är gratis. Något som är extra kul är stjärnhimlen där man kan bara vara och mysa. Även 

Trädet och Gröna hörnan är roliga att leka och klättra i. De hade kommit hit oftare om de hade 

mer tid. De saknar mer böcker med stora bokstäver och spel för större barn. 

6.1.3 Mötesplats 

Mamman tycker att barnavdelningen är välkomnande med mysiga småhörnor och öppna ytor 

där man kan vara flera tillsammans. Det är bra för både barn och vuxna, och är utformat så 

man kan umgås med barnet. Hon ser barnavdelningen som en mötesplats. Första gången hon 

besökte barnavdelningen gick hon med en vän, men inte sedan eftersom hon vill fokusera på 

barnet. Mamman pratar inte så ofta med andra, men hennes barn brukar prata med både andra 

barn och vuxna vilket kan bero på att hon är väldigt social och utåtriktad. 

6.2 Familjen Emilsson 

6.2.1 Användning av biblioteket 

Pappa + barn 3 år. De besöker barnavdelningen i ungefär 60 minuter en gång i månaden, och 

då ofta i samband med sagostunden. Ibland blir det spontana besök oftare, eftersom det är lätt 

att slinka in. När de är på barnavdelningen brukar de leka, rita, pussla och spela spel. De 

tycker att FIXA-hörnan där man kan rita och spela spel är bäst. De har inte börjat låna böcker 

än. Något som är speciellt roligt utöver att spela och pyssla är att köra runt i leksaksbilen (som 
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inte finns kvar då vi utför vår studie). Pappan säger att de skulle besöka barnavdelningen 

oftare om det fanns barnbio där, så man kan se på film ihop. 

6.2.2 Funktion 

Det som får dem att komma till barnavdelningen är att det är fint och ljust. De tycker att 

biblioteket är inbjudande, och barnavdelningen är ett rum som inbjuder till att stanna upp i, 

eftersom det har en öppen planlösning. De brukar köpa fika på caféet och tycker det är bra att 

man får äta fika inne på biblioteket. 

6.2.3 Mötesplats 

Familjen brukar leka och vara tillsammans. Pappan ser barnavdelningen som en mötesplats, 

det passar alla åldrar och biblioteket har ett bra centralt läge. De brukar inte stämma träff med 

vänner, men de känner några av de andra som brukar gå på sagostunden och pratar då med 

dem. Barnet tar även kontakt med andra besökare. Under observationen satt pappan och 

spelade spel med sitt barn och ett barn till, som de känner både från sagostunden och privat. 

Efter att de spelat färdigt springer barnen fram och tillbaks mellan bokhyllorna och leker, det 

andra barnets mamma kommer då fram till pappan och pratar. Efter en stund sätter sig barnet 

och pusslar, hon ber pappan om hjälp. 

6.3 Familjen Gustavsson 

6.3.1 Användning av biblioteket 

Mamma, pappa, farmor + tre barn, 1 år, 7 år och 11 år. De besöker biblioteket två gånger i 

månaden och då är hela familjen med. Föräldrarna säger att läsning är det viktigaste på 

barnavdelningen, och något som är speciellt kul är sagostunderna. Det yngsta barnet som är 

ett år gillar att springa och leka, måla och vara i Stjärnrummet. Sjuåringen tittar efter “börja 

läsa”-böcker och gillar att bli läst för. Elvaåringen tycker att det bästa som finns är att vara på 

biblioteket och läsa böcker. En dag när han var ledig från skolan och fick bestämma själv vad 

han ville göra så ville han gå till biblioteket, han tycker att det är “jättemysigt” säger 

föräldrarna. 

 

När vi börjar observera familjen sitter farmorn och läser högt för de två äldre barnen, de är då 

inne på bok nummer tre. Sjuåringen sitter på gunghästen och lyssnar. Mamma, pappa och 

ettåringen sitter i fåtöljerna och pratar. När farmorn har läst ut fjärde boken går elvaåringen 

fram till föräldrarna och undrar vad ett visst ord betyder, farmorn hämtar då en uppslagsbok 

för barn och de sätter sig i FIXA-hörnan och börjar leta efter ordet. De hittar andra ord de inte 

kan och pratar om dem. Pappan går och lånar en ljudbok, sedan går de hem. 

6.3.2 Funktion 

Pappan säger att han kommer till barnavdelningen för att det är nostalgi, han tycker det är 

roligt att läsa bra gamla sagor. Mamman säger att hon kommer dit för att umgås med barnen, 

det är bättre än att vara hemma och se på film. De får en lugn stund med barnen när de läser 

tillsammans, hon tycker att de får en fin kontakt. 

6.3.3 Mötesplats 

Föräldrarna säger att de inte ser barnavdelningen som en mötesplats för att det är en plats att 

vara tillsammans med familjen på. Biblioteket ska vara tyst och lugnt, det passar inte att 

mötas och vara högljudd. De brukar inte stämma träff med vänner, enbart med barnens farmor 

som ofta besöker biblioteket med dem. Barnen brukar inte ta kontakt med andra barn eller 
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vuxna, förutom ettåringen som springer runt. Inte heller föräldrarna brukar prata med andra 

besökare, bara när de letar efter något. 

6.4 Familjen Hansson 

6.4.1 Användning av biblioteket 

Pappa + barn 3½ år. De besöker barnavdelningen 1-2 gånger i månaden och ett besök brukar 

vara upp till 60 minuter. De brukar läsa och låna böcker och pysslar i FIXA-hörnan ibland, 

men inte så ofta. Barnet gillar att sitta och läsa på olika ställen, hon gillar särskilt 

myshörnorna i Stjärnrummet och Tunneln. Eftersom barn låter mycket är det skönt med 

avskärmade rum, säger pappan i intervjun. Vi frågade om det finns något som skulle göra att 

de kommer oftare, och pappan svarade då att han skulle vilja ha barnvakt så han kan besöka 

vuxenavdelningen för egen del. Han är aldrig på den avdelningen, det är alltid något som ska 

göras efter att de har varit på barnavdelningen. Det enda han kan komma på att han saknar på 

barnavdelningen är mer böcker, ”på vinterhalvåret kan det vara väldigt utplockat”, säger han. 

6.4.2 Funktion 

Pappan säger att barnavdelningen är lekfull, fantasifull och kreativ med FIXA-hörnan, även 

om de inte brukar vara så ofta i den hörnan. Kulturhuset är en kreativ plats för familjen enligt 

pappan, på biblioteket är det fokus på böcker. Han tycker att barnavdelningen har mysiga 

stolar, och stjärnhimlen i det mindre rummet är mysig. Han tycker att barnavdelningen är 

utformad för barn med tanke på att det är mjukt och färgglatt och finns spel. Men för vuxna är 

det “skittråkigt”, det finns inget att göra och är “inte alls kul”. Men de skulle ha kommit även 

om biblioteket var “sunkigt” eftersom de vill låna böcker. “Men nu är det trevligt, man 

stannar längre än på ett sunkigt ställe”. Han tycker det är bra att det är fokus på böckerna, och 

det är viktigt att ha tillgång till fysiska böcker. Han skulle bli besviken om biblioteket skulle 

bli elektroniskt. 

6.4.3 Mötesplats 

Pappan ser inte barnavdelningen som en mötesplats, han träffar vänner på andra platser. Men 

samtidigt berättar han att han ofta springer på folk han känner. Han har inte behov av att träffa 

andra på biblioteket, han vill vara för sig själv med sitt barn, vilket vi kunde se under 

observationen. De hämtade böcker tillsammans och satte sig i en fåtölj för att läsa dem. När 

de böckerna tagit slut hämtade de nya och läste. Efter att ha läst några böcker satte de sig i 

FIXA-hörnan där de pusslade och ritade. Vi frågade om han brukar prata med andra vuxna, 

men vi är de första han pratar med. Barnet däremot tar kontakt och leker med andra barn. 

Under intervjun berättade pappan att han tycker att biblioteket är väldigt fint och inbjudande. 

När hans familj får besök av långväga gäster brukar de visa dem biblioteket, “så de får se hur 

fint det är”. 

6.5 Familjen Fredriksson 

6.5.1 Användning av biblioteket 

Mamma, pappa + barn 5 år. De kommer cirka tre gånger i månaden och stannar i ungefär en 

timme. De brukar spela spel, då barnet helst gör det. De lämnar och lånar böcker. De läser 

bara lite under sina biblioteksbesök, mamman säger att de inte har tid att sitta och läsa då det 

finns annat roligt som lockar, i detta fall att spela spel. Läser gör de hemma. Detta är skillnad 

från när mamman var liten och satt och läste när hon var på biblioteket. Hon säger att det här 

biblioteket fokuserar mer på lek och att det inte alltid är lugnt. Förr var det lugnt och tyst på 
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bibliotek säger hon. Nu är barnavdelningen mer barnanpassad, med öppna ytor, det finns fler 

möjligheter att göra annat. Hon vet inte om detta är positivt, det kan gå ut över bok- och 

lästid.  På frågan om hon tycker barnavdelningen är ett rum som inbjuder till att stanna upp i 

svarar hon att hon upplever att rummet kan vara för stort. Ibland sker även spontana besök, de 

kan svänga förbi när de är på stan för att använda toaletten eller besöka caféet. Mamman anser 

att de kommer tillräckligt ofta. 

6.5.2 Funktion 

De kommer till barnavdelningen på grund av barnet som ibland frågar om de kan gå till 

biblioteket. När de är där möter de upp barnets behov, som ofta är att spela spel. Att spel är 

viktigt för den här familjens besök visar observationen.  Barnet och pappan spelar Fia-spel på 

Ängen på en pall. De pratar om spelet, diskuterar regler, barnet förklarar för pappan vad som 

gäller. De hjälps åt att räkna stegen i spelet. Mamman kommer och tittar på när de spelar. När 

de spelat färdigt tjoar barnet ”jag ska få tårta” eftersom han vann. Barnet går in i 

Stjärnrummet. Han sitter i myshörnan och gömmer sig med pappan för mamman som gått 

iväg. När mamman kommer tillbaka tittar och letar hon efter pappan och barnet. Barnet 

hoppar fram ur Stjärnrummet och ropar ”BU!”. Sedan går de och fikar. 

6.5.3 Mötesplats 

Mamman ser inte barnavdelningen som en mötesplats, hon går inte dit med vänner, utan 

endast med barnet. Hon säger att hon inte pratar med andra vuxna eller barn under 

biblioteksbesöken.  Barnet tar inte heller kontakt med andra då han är blyg, men ibland 

kommer andra barn fram till honom och undrar något. 

6.6 Familjen Johansson 

6.6.1 Användning av biblioteket 

Mamma, pappa + två barn, 2½ år och 4½ år. Familjen besöker barnavdelningen varje helg, 

hela familjen. De brukar stanna minst två timmar och max tre, de stannar tills barnen tröttnar 

eller blir hungriga. Under besöket brukar de rita, läsa och låna böcker. Föräldrarna läser sagor 

och är med barnen. Föräldrarna beskriver en cykel: först läser de böcker, sen springer barnen 

runt, sen vilar barnen och de läser igen och därefter springer barnen återigen runt. Barnen 

tycker främst om Stjärnrummet och FIXA-hörnan. Under observationen sitter barnen först i 

FIXA- hörnan, därefter slår de sig ner på en pall på Ängen och spelar Fia-spel. Efter det 

hämtar det yngre barnet ett pussel och sätter sig i FIXA-hörnan, det äldre barnet kommer efter 

och pusslar. Barnen hämtar sedan ett svårare pussel och sätter sig på golvet och pusslar 

tillsammans. Föräldrarna säger att om de inte hade gått i skolan hade de kunnat tänka sig att 

komma oftare, de tycker att biblioteket är ett ”bra ställe” så ”varför inte”. De tycker att man 

hittar bra på barnavdelningen. Mamman önskar att det fanns mer plats att röra sig på och 

tycker att det finns möjligheter för verksamheten att utvecklas, till exempel skulle det kunna 

byggas en scen. 

6.6.2 Funktion 

Familjen kommer till barnavdelningen för att läsa böcker, detta tycker föräldrarna är viktigt 

och de säger att barnen vill komma till biblioteket för att läsa. De tycker barnavdelningen är 

bra då det finns mycket böcker för olika åldrar och att det finns något som passar alla. 

Barnavdelningen är en plats som barnen gillar, säger de till barnen att de ska till biblioteket 

gillar de det och får barnen välja går de hellre till biblioteket än till en lekplats. Föräldrarna 

säger att det inte finns så många andra ställen där de kan ta med barnen och de anser att 
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barnavdelningen är väl utformad med tanke på barn. Som föräldrar upplever de 

barnavdelningen som ett ställe där de kan ha kul, de trivs och det känns inte tråkigt för dem. 

De säger att det är en skön plats där de ”känner sig som barn”. De uppger också att 

inredningen har fina färger som inger dem en varm känsla som gör dem lugna, de upplever att 

barnavdelningen är en rogivande plats. 

6.6.3 Mötesplats 

Föräldrarna ser barnavdelningen som en mötesplats, där träffar de vänner och folk de inte 

känner. Ibland stämmer de träff med andra familjer för att umgås. De pratar också med andra 

vuxna, de förklarar att om de sitter nära andra kan de börja prata med varandra, ofta om 

barnen. De har lagt märke till att det är lättare att samtala med de som har flera barn då barnen 

kan leka själva. De som har ett barn fokuserar på barnet och det ges inte samma möjligheter 

att prata med de föräldrarna. Barnen tar kontakt och springer ofta runt på avdelningen och 

träffar andra barn. De brukar titta i böcker tillsammans, pussla och spela spel. Andra vuxna tar 

de dock inte kontakt med. När vi observerar ser vi att det större barnet överräcker en teckning 

han har gjort till ett annat barn när hon ska gå hem. 
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7 Analys och diskussion 

I detta kapitel redogör vi för vår analys och diskussion. Vi besvarar här våra forskningsfrågor 

och diskuterar vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningen som vi presenterat i vår 

uppsats. Här knyter vi även an till de funderingar vi beskrev i vår problemformulering.  

Kapitlet är disponerat som så att vi först besvarar våra forskningsfrågor, därefter följer 

avsnitten Slutsats och Avslutande reflektioner, kapitlet avslutas med förslag på Vidare 

forskning. 

7.1 Hur används barnavdelningen på Lidköpings bibliotek 
av barnfamiljer som en plats för möten, skapande, 
inspiration och lärande? 

Vi kan se att familjerna under sina besök rör sig mellan de olika platserna, de är sällan bara 

inom en plats. Vilka platser som används varierar mellan de olika familjerna, det är 

individuellt vilka platser de använder. Även Lans (2006) och Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen (2000) har i sina två studier kunnat konstatera att barnfamiljerna kommer till 

barnavdelningen av olika orsaker, för en del var böcker viktigast och för andra var det att rita 

eller få tillgång till teater. 

7.1.1 Plats för inspiration och lärande 

Det framgår i intervjuer att plats för inspiration och lärande används av alla familjer utom en 

när det gäller användning av böcker och annan media. Den enda familjen som inte lånar eller 

läser böcker på barnavdelningen använder istället denna plats för lek. Vi kan dock se att lek i 

olika grad är vanligt förekommande för alla familjer som medverkat i vår studie. 

 

Alla familjer utom en som vi pratat med säger att de brukar läsa böcker under 

biblioteksbesöket. Under observationerna ser vi tre vuxna som läser högt för barn, och ett 

barn som sitter och bläddrar i en bok själv. Även om familjerna själva säger att böcker och 

läsning är en stor anledning till att de besöker barnavdelningen förvånar det oss att vi vid så få 

tillfällen sett dem läsa under besöken. Eftersom vi hade förväntat oss att de skulle använda 

böcker mer tycker vi det är anmärkningsvärt att se så få läsaktiviteter och att vi endast vid ett 

tillfälle sett ett barn läsa en bok. Dock kan vi under observationerna vid fem tillfällen se hur 

föräldrar och barn plockar/bläddrar bland böcker både själva eller tillsammans. Pappan och 

barnet i familjen Hansson hämtade böcker tillsammans som pappan sedan läste högt ur, när de 

böckerna var slut hämtade de fler som de läste.  

 

Familjen Emilsson är de enda som säger att de inte brukar läsa på biblioteket och de säger att 

de inte heller har börjat låna böcker än, vi fick uppfattningen av att pappan tycker att barnet är 

för litet. Den här familjen kommer inte till biblioteket för böckerna, vilket vi tycker är 

förvånande eftersom de övriga familjerna säger att de har ett stort fokus på böcker och läsning 

under sina besök. Dock säger mamman i familjen Fredriksson under intervjun att de bara läser 

lite grann under sina biblioteksbesök, hon säger att de läser hemma istället. Det beror på att 

hon upplever att det finns så mycket annat roligt som lockar på biblioteket och att de därför 

inte har tid att sätta sig ner och läsa. Hon upplever att den här barnavdelningen fokuserar 

mycket på lek och att det inte alltid är lugnt. Hon jämför med när hon själv var barn då det var 

lugnt och tyst på biblioteket och det var en plats hon satt och läste på. Hon vet inte om det är 

positivt att det är fokus på mer lek, hon undrar om det kan gå ut över bok- och lästiden. Det är 

tydligt i det här fallet att det lekfulla inslaget har påverkat familjens användning av 
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barnavdelningen vad gäller läsning. Vi tycker det är spännande att hon har reflekterat över hur 

leken påverkar läsningen för familjen. Det framkommer att trots att de inte läser under sina 

besök så är de en familj som tycker att läsning är viktigt då de kommer för att lämna och låna 

böcker, hade miljön varit utformad på annat sätt hade säkerligen deras användning sett 

annorlunda ut. 

 

Något som förvånade Lans (2006) i hennes studie var att hon under sina observationer inte 

kunde se att barnen lekte under biblioteksbesöken. Att lek är vanligt förekommande på 

Lidköpings barnavdelning visar sig då de flesta familjerna uppger att deras barn brukar leka 

där, många säger att barnen springer runt och leker. Mamman i familjen Andersson berättar 

bland annat att hennes barn gillar att leka och klättra i Trädet och soffan i den Gröna hörnan.  

 

Även Lundgren har i sin studie Rum för barn (2007) sett att barnen använder biblioteket som 

en plats där de kan springa runt och leka. Att både Rum för barn och Lidköpings 

barnavdelning används för lek är kanske inte så konstigt med tanke på att båda biblioteken har 

velat att leken ska vara en väg till läsning. Lundgren har dock inte kunnat se att familjerna på 

Rum för barn använder böcker i någon större utsträckning, hon anser att leken inte lett till 

läsning i den mån biblioteket avsåg, hennes intervjuer visar att besökarna främst kommer för 

andra ändamål. Vad vi kan se är det inte så på barnavdelningen i Lidköping då merparten av 

våra informanter uppger att böcker och läsning är bland det viktigaste. Detta kan också ses i 

utlåningsstatistiken som visar att utlån på Lidköpings biblioteks barnavdelning har ökat efter 

nybyggnationen till skillnad från minskade utlån på Rum för barn. Dock har barnavdelningens 

större fokus på lek medfört att familjen Fredriksson har svårt att fokusera på böckerna när de 

besöker barnavdelningen och istället läser hemma. Tillgången till medier är ändå viktigt för 

denna familj trots att de inte använder dem på plats. 

 

För familjerna Gustavsson och Johansson är böcker och läsning det viktigaste på 

barnavdelningen. Elvaåringen i familjen Gustavsson tycker att det bästa som finns är att gå till 

biblioteket. När han fick välja vad han ville göra en ledig dag var det att gå till biblioteket och 

läsa. När vi observerade familjen Gustavsson såg vi att farmorn läste högt för barnen ur flera 

böcker. När ett av barnen undrade vad ett ord betyder hämtade farmorn en uppslagsbok för 

barn, gemensamt letade de efter ordet och andra ord de inte kunde och pratade om det. Den 

här familjen är den enda vi har sett låna medier under observationerna, trots att fyra av 

familjerna säger att de brukar låna. Detta skiljer sig från Lans (2006) studie där hon under 

sina observationer kunde se att alla barnen lånat med sig böcker hem. En orsak till att vi bara 

sett en familj låna böcker kan vara att vi inte har följt familjerna under hela deras besök och 

lån av böcker vanligtvis sker vid biblioteksbesökets slut.  

7.1.2 Plats för möten 

När det gäller plats för möten kan vi se att alla familjer vi pratat med kommer till avdelningen 

för att umgås som familj. Vad gäller möten med andra människor så uppger fyra familjer att 

deras barn brukar ta kontakt med andra besökare och endast i två familjer säger föräldrarna att 

de själva brukar ta kontakt med andra besökare. Även under våra observationer kunde vi se att 

barnen interagerar mer med omgivningen än vad de vuxna gör. 

 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2000) skriver att biblioteket används som en plats att 

vara och där familjer kan mötas och umgås på ett informellt sätt bortom vardagliga sysslor. 

Författarna har studerat hur biblioteket används som ett socialt center. De skriver att 

föräldrarna i deras studie upplever att barnavdelningen är ett ställe där barnen kan komma i 

kontakt med personer från andra samhällsskikt och som är annorlunda än dem själva, de anser 
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att detta kan utveckla deras sociala kompetens. Vad gäller vår studie säger alla familjer vi 

pratat med att de kommer till barnavdelningen för att umgås och vara tillsammans med 

varandra och det stämmer således väl med Jochumsen och Hvenegaard Rasmussens 

iakttagelse. Dock är det inga föräldrar i vår studie som nämner att interagerande med andra 

människor är av betydelse för besöket på barnavdelningen. Familjen Gustavsson besöker 

alltid barnavdelningen tillsammans, och ofta följer barnens farmor med. Mamman säger att 

hon går dit för att umgås med barnen och läsa tillsammans med dem. Hon säger att deras barn 

inte brukar ta kontakt med andra barn eller vuxna, förutom ettåringen som springer runt. Även 

familjen Johansson besöker barnavdelningen tillsammans för att umgås. Vid observationen 

såg vi att de två syskonen var med varandra hela tiden när de lekte och spelade spel. Även 

Lans (2006) har under sin observationsstudie sett att barnen främst är med sina föräldrar eller 

gör annat på egen hand under biblioteksbesöket. 

 

Under våra intervjuer med föräldrar på Lidköpings barnavdelning uppger fyra familjer att 

deras barn brukar ta kontakt med andra under besöket. Under våra observationer kan vi vid 

två tillfällen se barn interagera med andra barn. Vid ett tillfälle överlämnar det äldre barnet i 

familjen Johansson en teckning som ritats i FIXA-hörnan till ett annat barn som ska gå hem. 

Under en annan observation ser vi hur barnet i familjen Emilsson spelade spel i FIXA-hörnan 

tillsammans med ett annat barn, efter att de spelat färdigt sprang de fram och tillbaka mellan 

bokhyllorna och lekte. Detta är en skillnad från Lans (2006) observationer där hon inte kunde 

se barnen interagera med varken andra barn eller bibliotekarier under sina besök. 

 

Under våra observationer kunde vi endast vid ett tillfälle se en förälder prata med en annan 

vuxen, då pappan i familjen Emilsson pratade med ett annat barns mamma. Det verkar inte 

vara så vanligt att föräldrar pratar med andra vuxna utifrån vad de själva säger, endast två 

föräldrar uppger att de gör det. Vi frågade pappan i familjen Hansson om han brukar prata 

med andra vuxna men han säger att vi är de första han pratar med, dock springer han ofta på 

folk han känner. I familjen Andersson är det framförallt barnet som tar kontakt med andra. 

Det verkar överlag som att barnen tar mer kontakt med andra än vad de vuxna gör. Mamman i 

familjen Fredriksson säger att hennes barn inte tar kontakt med andra eftersom han är blyg, 

men däremot kan andra barn komma fram till honom.  

 

Audunson (2005) tar upp de två begreppen högintensiva och lågintensiva arenor som är 

intressanta för vår studie i förhållande till barnavdelningen som mötesplats. Han ställer frågan 

om inte folkbiblioteket kan fungera som en lågintensiv arena. I vår studie kan vi inte se att 

barnavdelningen är en lågintensiv arena för våra informanter i någon större utsträckning då de 

uppger att de främst umgås inom familjen under besöket och biblioteket då används som en 

högintensiv arena. Dock kan vi se att barnen använder barnavdelningen som en lågintensiv 

arena i större utsträckning än föräldrarna, då de i högre grad tar kontakt med andra. De enda 

familjerna som vi kan se använder barnavdelningen som en lågintensiv arena är familjen 

Johansson och Emilsson, som uppger att både föräldrar och barn interagerar med andra 

besökare.  

7.1.3 Plats för skapande 

Plats för skapande används av alla familjerna då de under intervjuerna säger att de brukar 

spela spel, rita eller pussla under sina besök på barnavdelningen. Detta bekräftas under våra 

observationer då vi också ser att fyra familjer gör något av detta. 

 

I vår studie säger alla sex familjer att de brukar spela spel, rita eller pussla när de besöker 

barnavdelningen. Detta skiljer sig från Lans (2006) studie där hon inte kunde se att några av 
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barnen pusslade eller spelade spel. Lans tror att den obefintliga användningen av spel och 

pussel beror på att barnen själva inte kunde komma åt dessa då de behövdes tas fram ur ett 

skåp av en vuxen. På Lidköpings barnavdelning finns spel och pussel lättillgängligt för barnen 

i FIXA-hörnan, vi tror att detta är avgörande för hur mycket dessa används i vår studie. 

Överlag är det nog så att barnen sysselsätter sig med det de ser och själva kan nå. Ska barnen 

kunna använda sig av bibliotekets resurser är det antagligen beroende av att de självständigt 

kan få tillgång till dem. 

 

Under observationerna ser vi fyra familjer som spelar spel eller pusslar. Familjen Emilsson 

tycker att FIXA-hörnan är det bästa på barnavdelningen, här brukar de sitta och rita, pussla 

och spela spel. Under observationen satt pappan och spelade spel med sitt barn och ett barn 

till, och vid slutet av observationen sätter sig barnet och pusslar själv och ber då pappan om 

hjälp. Detta är den enda familjen som inte besöker barnavdelningen för böckernas skull. För 

dem är biblioteket istället en plats att komma till för att umgås och vara tillsammans.  

 

Familjen Hansson säger att de inte använder FIXA-hörnan så ofta, men pappan tycker att 

barnavdelningen är utformad för barn då det är färgglatt, mjukt och finns spel. Den här 

familjen har mest fokus på böcker, men under observationen såg vi dem sitta i FIXA-hörnan 

och pussla och rita. Barnet i familjen Fredriksson tycker att det bästa med barnavdelningen är 

att spela spel, och det är vad de brukar göra under sina besök där. Under observationen sitter 

barnet och pappan och spelar Fia-spel tillsammans på Ängen. De pratar om spelet och 

diskuterar regler, och barnet förklarar för pappan hur spelet går till.  

 

Som vi nämnde i inledningen av uppsatsen har det gjorts en undersökning som visat att så 

många som 55-60% kommer till biblioteket av andra anledningar än att låna böcker (Aabø & 

Audunson 2012). I vår problemformulering ställde vi oss frågan om biblioteket används av 

andra skäl än att få tillgång till böcker? På barnavdelningen på Lidköpings bibliotek kan vi se 

att alla familjer vi pratat med kommer för att använda FIXA-hörnan där de kan pussla och 

spela spel. Det verkar vara av betydelse för familjerna att det finns annat att göra än att bara 

låna böcker. Två familjer uppger att de främst kommer för att spela spel och använda FIXA-

hörnan. Vi tror att när det finns en plats att skapa på så stannar familjerna lite längre än vad de 

annars skulle göra, då har barnen chans att röra sig mellan olika aktiviteter.  

7.2 Vilka funktioner fyller barnavdelningen på Lidköpings 
bibliotek för barnfamiljer? 

Den funktion vi kan se att barnavdelningen främst fyller för barnfamiljerna i vår studie, är att 

vara en ingång till böcker och läsning. Det är bara en familj som inte kommer för böckernas 

skull, de kommer istället för att leka. För dem fyller barnavdelningen en funktion av att vara 

en plats där de kan leka och vara tillsammans på, detta är betydelsefullt även för de andra 

familjerna. Vi kan se att barnavdelningen ibland fyller olika funktioner för barnen och 

föräldrarna, det är vanligt att föräldrarna kommer för barnens behov vilka kan skilja sig från 

föräldrarnas behov. 

 

För familjerna Gustavsson och Johansson är böcker den största anledningen till att de kommer 

till barnavdelningen. Båda familjerna använder barnavdelningen som ett ställe för att läsa 

böcker på tillsammans med sina barn. Mamman i familjen Gustavsson säger att det är bättre 

att gå dit och läsa än att vara hemma och titta på film, hon tycker att de får en fin kontakt när 

de läser för barnen och det är en lugn stund. Pappan kommer för att han vill läsa bra gamla 

sagor för barnen, han säger att det är nostalgi. I båda familjerna kommer även barnen till 
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barnavdelningen för att de vill läsa. De är familjer där läsning utgör en central del i deras liv 

och barnavdelningen fyller en funktion för dem genom att tillgängliggöra böcker. Barnen i 

familjen Johansson brukar själva säga att de vill komma till biblioteket för att läsa, de går 

hellre till biblioteket än till en lekplats. Det är intressant att se att barnavdelningen för båda 

dessa familjer är så förknippad med böcker. Mamman i familjen Andersson önskar att det ska 

bli så även för hennes barn då hon säger att biblioteket är en ingång till böcker för barnet. Hon 

tar även upp att biblioteket fyller en funktion för dem ur en ekonomisk aspekt då det är gratis 

och hon slipper köpa böcker.  

 

Även för familjen Hansson är det böckerna som fyller den främsta funktionen då de besöker 

barnavdelningen för att låna böcker, det enda de saknar är mer böcker eftersom det under 

vinterhalvåret kan vara väldigt utplockat. Pappan gillar FIXA-hörnan eftersom den är kreativ, 

men han säger att på biblioteket är det fokus på böcker för familjen. Vill de vara kreativa går 

de istället till kulturhuset. Vi tycker det är intressant att han så tydligt har delat in kulturhuset 

och biblioteket för olika aktiviteter. Det är självklart att biblioteket för honom främst fyller en 

funktion av att tillhandahålla böcker, han säger själv att det viktigaste på biblioteket är att han 

får tillgång till fysiska böcker. Han skulle kommit även om biblioteket var sunkigt, eftersom 

de vill låna böcker “men nu är det ju trevligt, man stannar längre än på ett sunkigt ställe”. Vi 

kan se här att själva utformningen av barnavdelningen inte är så betydande för att den här 

familjen kommer men har ändå ett visst inflytande över besöket då de stannar längre om det 

är trevligt. Vi tycker det är intressant att de allra flesta familjerna själva uppger att läsning och 

böcker är så betydelsefullt att de kommer till barnavdelningen av denna anledning. Det är 

tydligt att de vill att deras barn ska ta till sig böcker och läsning som en självklar del av deras 

vardag och att de vill introducera barnen till biblioteket.  

 

En familj avviker från detta mönster, för familjen Emilsson fyller inte böckerna någon 

funktion överhuvudtaget. De varken läser eller lånar med sig böcker under sina besök på 

barnavdelningen. Vi tycker det är förvånande att den här familjen säger att de inte på något 

sätt interagerar med medierna, vilket bekräftades genom observationen. Pappan säger under 

intervjun att de inte har börjat låna böcker än, vi förstod det som att han tycker att hans 

treåring är för liten ännu. Tanken om att barnavdelningen är en ingång till böcker och läsning 

som finns hos de andra familjerna verkar inte finnas här då de inte använder sig av medierna, 

dock går de på sagostund regelbundet så de är återkommande biblioteksbesökare. Även om de 

stannar kvar en stund på barnavdelningen före och efter sagostunden så lockar inte medierna. 

För dem fyller barnavdelningen en funktion då det är en plats där de kan leka och vara 

tillsammans på. De tycker att barnavdelningen passar bra för detta eftersom det är ett ljust, 

fint och öppet rum som inbjuder till att stanna upp i.  

 

Även mamman i familjen Andersson tycker att det är en bra plats att vara på, hon säger att 

barnavdelningen är en plats där hon slipper alla måsten. I boken Gør biblioteket en forskel? 

(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000) skriver författarna att barnfamiljer använder 

biblioteket som en plats att vara och mötas på. Att gå till biblioteket blir en utflykt där de kan 

mötas inom familjen bortom vardagliga sysslor. Det blir ett avbrott i den stressiga vardagen 

och det är ett ställe där de kan umgås på ett informellt sätt. De skriver att det på biblioteket 

finns något som passar alla. Att barnavdelningen på Lidköpings bibliotek har något för alla 

och är en plats man kommer till för att umgås tillsammans med sina barn är något som alla 

föräldrarna pratar om under våra intervjuer. Det är tydligt att barnavdelningen fyller en viktig 

funktion då det är en plats att umgås på. Under intervjuerna framkommer det att alla 

familjerna stannar minst en timme vid varje besök, vilket visar att det är en plats där de 

stannar upp och är. Familjen Johansson säger att inte det finns så många andra bra ställen att 
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gå till med barnen, och barnavdelningen på biblioteket är bra utformat med tanke på både 

barn och vuxna. De säger att det finns något som passar alla. Trots att de kommer varje helg 

och stannar i flera timmar så säger det att de gärna skulle vilja komma oftare om de hade tid, 

de tycker att det är ett “bra ställe” så “varför inte”. För den här familjen är det tydligt att 

miljön spelar roll. Föräldrarna upplever att barnavdelningen är en skön plats där de känner sig 

som barn, det är ett ställe där de kan ha kul och det känns inte tråkigt för dem. Inredningens 

fina färger spelar stor roll då det inger dem en varm och rogivande känsla.  

 

Under våra observationer och intervjuer konstaterade vi att föräldrars och barns behov kunde 

se olika ut. I vissa familjer fyller barnavdelningen samma funktion för hela familjen, till 

exempel för familjerna Johansson och Gustavsson där alla kommer för att läsa och får utbyte 

av vistelsen. I andra familjer kom föräldrarna enbart för barnens behov. Detta var tydligt hos 

familjen Hansson där pappan säger han att han går till barnavdelningen för sitt barns skull. 

Han tycker det är “skittråkigt” och det “är inte alls kul” för vuxna att vara på barnavdelningen, 

han skulle gärna vilja ha en barnvakt så han kan besöka de övriga avdelningarna på 

biblioteket. Det framgår att barnavdelningen inte fyller någon funktion för honom själv utan 

endast för barnet som ska få tillgång till böcker. En annan familj som kommer för att uppfylla 

barnets behov är familjen Fredriksson. Mamman berättar att de går till barnavdelningen för att 

uppfylla barnets önskningar och behov som först och främst är att spela spel. Däremot 

kommer de för att lämna och låna böcker. För mammans del upplever vi att barnavdelningen 

fyller en funktion som en plats för böcker och läsning, men för barnet är det en plats att spela 

spel på. 

 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2010) har tagit fram tre funktioner som biblioteket 

kan erbjuda barn; vara, lära, göra. Dessa funktioner är väldigt lika våra tre platser och därför 

tycker vi att det är intressant att jämföra de framträdande funktionerna hos familjerna i vår 

studie med funktionerna vara, lära och göra. Författarna skriver att miljön ska vara en 

upplevelse där en inbjudande miljö ska locka till att vilja stanna och vara på barnavdelningen. 

I vår studie kan vi se att denna funktion är av betydelse för familjerna då de alla kommer för 

att umgås med varandra. Funktionen lära ska erbjuda barnen böcker och medier där de kan 

läsa och stimuleras språkligt, även här ses leken som en lärprocess där barnen utvecklar 

färdigheter. Detta är den funktion som främst framträder bland familjerna som deltagit i vår 

studie, de flesta uppger att böckerna är det viktigaste och att även leken är av betydelse. 

Funktionen göra är en form av verkstad där barnen kan göra någonting på plats på biblioteket, 

i verkstaden både lär sig och vistas barnet i rummet. I vår studie är det är främst en av 

familjerna som säger att de kommer till biblioteket för att skapa genom att vara i FIXA-

hörnan. För övriga familjer är denna funktion inte lika framträdande även om de använder 

den.  

7.3 Upplever föräldrarna barnavdelningen som en 
mötesplats, i så fall på vilket sätt? 

Det visar sig att hälften av föräldrarna i vår undersökning ser barnavdelningen som en 

mötesplats, och den andra hälften inte. De som anser att den är det tycker att barnavdelningen 

är bra utformad för att kunna mötas och umgås medan de som inte gör det kommer till 

barnavdelningen för att vara ensamma med sina barn och uppger att biblioteket ska vara tyst 

och lugnt och inte passar för möten. Intressant är dock att se att alla familjer uppger att de 

kommer till barnavdelningen för att umgås och vara med varandra inom familjen. Det är 

tydligt att det i vissa av föräldrarnas definition av mötesplats i detta sammanhang inte ingår 

att mötas inom familjen. 
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En familj som säger att de ser barnavdelningen som en mötesplats är familjen Johansson. De 

har lätt att ta kontakt med andra besökare och säger att de träffar både vänner och folk de inte 

känner. Det händer att de stämmer träff med andra familjer för att umgås. De är en av de två 

familjer som berättar att de som föräldrar brukar ta kontakt med andra vuxna. Mamman 

förklarar att om de sitter nära någon annan så kan de ofta börja prata om barnen. Hon har lagt 

märke till att det är lättare att prata med dem som har flera barn eftersom barnen då kan leka 

med varandra, medan de som bara har ett barn fokuserar på barnet och man får då inte samma 

möjlighet att prata med de föräldrarna. Detta tycker vi är en intressant iakttagelse som 

antagligen stämmer in på andra familjer. Vi hör till exempel både mamman i familjen 

Fredriksson och pappan i familjen Hansson berätta i intervjun att de kommer till 

barnavdelningen för att vara ensamma med sina barn, ingen av dem ser biblioteket som en 

mötesplats, de träffar vänner på andra platser. Pappan i familjen Hansson säger att han inte 

har behov av att träffa andra på biblioteket. Däremot säger han att han ofta springer på folk 

han känner. Han berättar också att han brukar ta med sina vänner till biblioteket för att visa 

dem hur fint det är. Vi finner det intressant att han trots att han nämner tillfällen där han möter 

andra människor inte ser barnavdelningen som en mötesplats. 

Detta kan vi även se hos familjen Gustavsson som inte heller ser barnavdelningen som en 

mötesplats. De säger att det är en plats att vara tillsammans med familjen på. De brukar dock 

stämma träff med barnens farmor som ofta besöker barnavdelningen tillsammans med dem. 

Trots att de inte ser barnavdelningen som en mötesplats, anser vi att de utifrån vår definition 

för Plats för möten använder den som en mötesplats då de dels går dit för att umgås 

tillsammans inom familjen samt att de ofta stämmer träff med barnens farmor. De uppger att 

de inte tycker att det är passande att mötas och vara högljudd på biblioteket, det är en plats där 

det ska det vara tyst och lugnt. Den tanken överensstämmer med Carlsson och Perssons 

(2001) resultat som säger att de besökare som inte ser biblioteket som en mötesplats anser att 

det är en plats för läsning där det ska vara tyst. I undersökningen visade det sig att detta var 

det största hindret hos både besökare och bibliotekarier för att biblioteket skulle fungera väl 

som en mötesplats. Dock ansåg merparten av besökarna att biblioteket är ett bra ställe att 

träffa folk på då de upplever att biblioteket är en lugn plats och att det därmed är lättare att ta 

kontakt med andra besökare. I vår studie är det dock bara en familj som har nämnt ljud i 

denna kontext. 

 

I samma undersökning kom författarna fram till att besökarna ansåg att bibliotekets 

utformning var betydande för dess roll som mötesplats. Besökarna ansåg att biblioteket ska 

vara inbjudande och ett ställe att trivas på, och det ska finnas sköna möbler där de kan slå sig 

ner i lugn och ro. Många av föräldrarna vi har intervjuat upplever också att barnavdelningen 

på Lidköpings bibliotek är inbjudande och välkomnande och att detta bidrar till att de vill 

stanna upp och vara på barnavdelningen. Flera av familjerna lyfter fram vikten av att det finns 

mysiga sittplatser. Mamman i familjen Andersson anser till exempel att avdelningen är bra 

utformad för att kunna umgås tillsammans med sitt barn då det finns många mysiga 

småhörnor och öppna ytor där de kan vara tillsammans. Hon ser barnavdelningen som en 

mötesplats då hon första gången hon besökte avdelningen gjorde det tillsammans med en vän. 

Det framkommer också att hon ser att barnavdelningen är en mötesplats för hennes barn som 

är socialt och interagerar med andra besökare. Detta trots att hon inte själv brukar interagera 

med andra. 

 

Något vi lagt märke till är att hur besökare närmar sig andra på barnavdelningen är 

individuellt och kan vara beroende av hur besökaren är som person, de som är blyga går inte 

fram till andra i samma utsträckning som de som är öppna, detta har varit tydligt i vår studie. 
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Mamman i familjen Fredriksson säger till exempel att hennes barn inte tar kontakt med andra 

då barnet är blygt. 

 

Att biblioteket är en plats där besökare spontant pratar med andra människor eller springer på 

vänner och grannar har framkommit i en undersökning av Aabø, Audunson och Vårheim 

(2010), som vi nämnde i problemformuleringen. I vår studie är det inte framträdande, men vi 

ser att det förekommer. Vi kan konstatera att de intervjuade föräldrarna i vissa fall har haft en 

annan definition av ordet mötesplats än vad som åsyftas i vår definition av Plats för möten. 

Även om hälften av familjerna säger att de inte ser barnavdelningen som en mötesplats, så 

kan vi se att de använder barnavdelningen som en plats att umgås på. 

7.4 Slutsats  

I vår problemformulering skrev vi att det idag förs mycket diskussioner om folkbibliotekets 

framtida roll. När dessa diskussioner förs anser vi att det är betydelsefullt att beakta 

biblioteksanvändarnas åsikter och tankar om hur de använder folkbiblioteken och vilken 

funktion det fyller för dem.  

 

Syftet med vår uppsats har varit att söka kunskap om hur barnavdelningen på ett nybyggt 

bibliotek används av barnfamiljer. Vi har i vår studie sett att barnfamiljer umgås och läser 

böcker när de är på barnavdelningen. Det framkommer också att barnen leker mycket och 

pusslar och spelar spel under sina besök. 

 

Vårt syfte har även varit att se vilka funktioner barnavdelningen fyller för barnfamiljerna i vår 

studie. Den funktion som har varit mest framträdande är att barnavdelningen är en ingång till 

böcker och läsning. Barnavdelningen fyller även en funktion för alla familjer då den är en 

plats för dem där de kan leka och vara tillsammans och umgås. Vi har också kunnat se att det 

är vanligt att föräldrarna kommer för barnens behov vilka kan skilja sig från föräldrarnas 

behov. 

 

Eftersom det idag pratas mycket om att folkbiblioteket ska vara en mötesplats ville vi också 

uppnå kunskap om huruvida föräldrar upplever barnavdelningen som en mötesplats. Hälften 

av föräldrarna vi intervjuat ser barnavdelningen som en mötesplats, då de tycker att den är bra 

utformad för att kunna mötas och vara tillsammans på. Den andra hälften av föräldrarna 

upplever inte att barnavdelningen är en mötesplats eftersom de vill komma dit och vara 

ensamma med sina barn, de anser att biblioteket ska vara tyst och lugnt och därför inte är en 

passande plats för möten. Vi tycker det är intressant att se att även om bara hälften av 

föräldrarna ser barnavdelningen som en mötesplats så uppger alla att de kommer dit för att 

umgås och vara med varandra inom familjen. Det framkommer att föräldrarna definierar ordet 

mötesplats på olika sätt. Även om alla föräldrarna inte ser barnavdelningen som en mötesplats 

kan vi dock se att den används så då alla kommer för att umgås med varandra. Tanken att 

biblioteket ska vara en mötesplats bekräftas därmed av vår studie. 

 

Vi kan dra slutsatsen att barnavdelningen är en viktig plats för familjerna där de kan umgås 

och få tillgång till böcker och andra medier. Vi har i vår studie sett att alla platserna har varit 

betydelsefulla för familjerna vi intervjuat. Främst framträder plats för lärande och 

inspiration, men även plats för skapande och plats för möten har varit välanvända. Då alla 

familjer uppger att de umgås och leker på biblioteket kan vi se att det är av betydelse att 

barnavdelningen utformas på ett sätt så att barnfamiljer kan vara där tillsammans och umgås i 
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en lekfull miljö. Vi anser att modellen The four space model därmed med fördel kan användas 

vid nybyggnationer av barnavdelningar. 

7.5 Avslutande reflektioner 

Vår modifiering av modellen The four space model har fungerat mycket väl. Det var ett bra 

beslut att göra denna förändring för att kunna dela in aktiviteter på barnavdelningen i de olika 

platserna. Hade vi inte gjort modifieringen hade det varit betydligt svårare att genomföra 

undersökningen på ett tillförlitligt sätt.   

Vid vår insamling av empiri använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och icke-

deltagande observationer. Det har i vår studie fungerat bra med kompletterande metoder, och 

trots att intervjuerna varit relativt korta så har de ändå gett oss svar. Då vi enbart följt 

barnfamiljerna under en del av deras besök har vi inte kunnat iaktta alla de aktiviteter de 

sysselsätter sig med under ett biblioteksbesök. Vi har till exempel bara sett en familj låna 

medier, eftersom det oftast är något man gör i slutet av besöket. Informationen om att de 

brukar låna böcker har vi istället kunnat få från intervjuerna. 

Då vi har utfört relativt få intervjuer och observationer är vi medvetna om att det är svårt att 

generalisera vårt resultat. Men vi anser att studien är lätt att upprepa för andra, och kan då 

genomföras på flera barnavdelningar med fler informanter för att kunna dra större generella 

slutsatser. 

7.6 Vidare forskning 

Då vi i denna studie har intervjuat föräldrar om barnfamiljers användning av barnavdelningen 

tycker vi att det skulle vara intressant att få reda på vad barnen själva tycker om sina 

biblioteksbesök. Genom att intervjua barn om deras egna upplevelser och tankar skulle man 

nå fördjupad kunskap inom ämnet. Vad vi kan se finns det ett behov av att undersöka det, 

eftersom det finns begränsat med studier kring barns biblioteksanvändning och därför kan 

utforskas mer. 
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Bilaga 1 – Informationslapp 

 

Pågående studie 

observationer 
Hej! 

Vi heter Kajsa och Emma och är studenter på 

Bibliotekshögskolan i Borås där vi läser på 

bibliotekarieprogrammet. Vi håller nu på att skriva vår 

kandidatuppsats som handlar om hur barnfamiljer använder sig 

av barnavdelningen på Lidköpings bibliotek. Detta kommer vi 

göra genom att idag utföra intervjuer och observationer. 

 

Det kan hända att vi kommer fram till dig som förälder och 

frågar ifall du och ditt barn vill medverka i vår studie. Vi kan 

komma och fråga ifall du vill ställa upp på en kortare intervju 

om hur du och ditt barn använder barnavdelningen. Du kan 

säga nej och närsomhelst avbryta din medverkan. Vi observerar 

ingen utan tillåtelse. 

All information vi samlar in kommer att vara anonym och 

behandlas konfidentiellt, ingen kommer därför kunna koppla 

informationen till dig eller ditt barn. 

Har du några frågor får du gärna komma till oss.               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto   Foto 

Emma Arnälv 

Kontaktuppgifter 
Kajsa Magnusson 

Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2 – Intervjuguide barnbibliotekarie 

Intervjuguide barnbibliotekarie 

 
Förändringar 

 Vad ville ni förändra från det gamla biblioteket? 
 Var det något som inte fungerade? 
 Fanns önskemål från barn? 
 Har det funnits några speciella tankar kring barn som målgrupp? 

 

Insyn/påverkan 
 Hur mycket har du som bibliotekarie haft att säga till om? 
 Har du varit delaktig under processen? 

 

Inspiration 
 Vad fanns för tankar kring biblioteket? 
 Önskemål om lokaler yta/utformningen 
 Hur kom ni fram till det? Har ni tittat på andra bibliotek? 
 När ni planerade den nya barnavdelningen, utgick ni då från några teorier eller 

modeller? 
 Four spaces? 

 I en intervju har Tobias Bengtsson sagt att han tycker bibliotekets verksamhet 
förändrats rätt ordentligt, och att det är så mycket mer än bara ett klassiskt 
bibliotek. Håller du med honom/på vilket sätt? 

 
Hur fungerar det nya biblioteket? 

 Kan du se om den nya barnavdelningen används på ett annat sätt än den gamla?  
 Mer/mindre besök 
 Användning 
 Antal bibliotekarier 
 Aktiviteter för barn 
 Mötesplats? 

 

När man pratar om biblioteket 
 finns några ledord? 
 (hur marknadsförs barnavdelningen) 
 Vi har läst i lokalpressen om ökade utlån och besök på barnavdelningen. 
 “en plats att mötas för folkbildning, demokrati och kulturupplevelser” (hemsidan) 
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Bilaga 3 – Intervjuguide föräldrar 

 
Intervjuguide föräldrar. 

Frågor inom parentes ställs för att förtydliga 
 

Bakgrund 

 Vilka är ni som är här idag? 
 Ålder på barnen? 

         
 

Biblioteksbesöket 
 Kan du berätta hur era besök här på barnavdelningen brukar se ut? 

 (Vad brukar barnen göra? Leka, rita, pussla, läsa, låna/lämna böcker, 
spel) 

 (Vad brukar du göra?) 
 Hur ofta går ni hit? 
 Hur länge varar besöket? 
 (Ev. Hur långt har ni hit?) 
 

Funktion 

 Vad är det som får dig att komma till barnavdelningen?  
 (Något som är speciellt kul?) 
 Finns det något som skulle göra att ni kommer hit oftare? 

 

Mötesplats 

 Hur skulle du beskriva den här barnavdelningen? (Känslor, utseende..) 
 Är det ett rum som inbjuder till att stanna upp i..?  (varför/varför inte?) 
 Hur tycker du att barnavdelningen utformad med tanke på 

 Barn 
 Föräldrar/vuxna 

 
 Ser du barnavdelningen som en mötesplats? I så fall på vilket sätt? Varför 

inte? 
 (Brukar ni stämma träff med vänner) 

 Brukar barnen ta kontakt med de andra barnen? Andra vuxna? (Hur, På 
vilket sätt?) 
 Brukar du prata med andra vuxna? Andra barn? 
 

 Brukade ni besöka det gamla biblioteket? 
 Ser användningen annorlunda ut? Varför? På vilket sätt? 
 Saknar ni någonting? 

 

Har du några frågor eller något du vill tillägga? 

Du får gärna kontakta oss om du undrar något. 
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Bilaga 4 – Observationsschema, egenritad karta över 
barnavdelningen 

 

 

 

 

 


