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Det frågeorienterade biblioteket: ett tillgängligt bibliotek 
på besökarens villkor 
 
 
Förstudien 
Ett litet bibliotek i Middelkerke i Belgien blev känt i bibliotekssverige 2005. Slumpen hade 
fört samman en bibliotekarie från Norrköping och en bibliotekschef från Middelkerke. Utifrån 
en väl genomtänkt teoretisk grund hade man på den lilla ortens bibliotek, inte bara utformat 
ett nytt koncept utan tagit ytterligare ett steg och ordnat samlingarna utifrån vad man kallade 
ett frågeorienterat bibliotek i stället för enligt det traditionella klassifikationssystemet. På så 
sätt fick projektet sitt namn. (Gustafsson 2004). 
 
Tankarna kring ett mer ”begripligt” bibliotek var inte nya i Sverige. Många tidigare försök 
hade gjorts av bibliotek runt om i landet på 80- och 90-talen. Men hur användarvänliga var 
biblioteken egentligen nu en bit in på 2000-talet? Märks användarnas perspektiv i biblioteket? 
Om inte – vågar vi genomföra det? 
 
Hösten 2005 beviljades Länsbibliotek Uppsala ett bidrag från Stiftelsen framtidens kultur på 
50.000 kr för en förstudie om hur man kan skapa ett verkligt användarvänligt bibliotek. 
Initiativet kom från Uppsala stadsbibliotek som planerade ett nytt bibliotek i stadsdelen 
Stenhagen. Det skulle stå klart hösten 2008. Nu fanns chansen att gestalta ett perspektivbyte. 
 
Förstudien, (se www.lul.se/lb under Projekt), kom fram till att det fanns anledning att bygga 
vidare på vunna erfarenheter och ta ytterligare steg mot att skapa bibliotek som svarar mot 
besökarnas behov och önskemål. Studien av tidigare projekt visade att vid alla försök där man 
infört nya sätt att ställa upp samlingarna hade utlåningen ökat. De studiebesök som gjordes i 
samband med förstudien bekräftade också att miljö och föremål som kan associeras till 
medierna har stor betydelse för ett ökat intresse för läsning. Men trots de lyckade satsningarna 
i alla tidigare projekt som lett till både ökade utlån och besök visade studien att inget bibliotek 
hade tagit steget fullt ut. Var tiden nu mogen att göra nya försök? 
 
Hösten 2006 knöts kontakter mellan Länsbibliotek Uppsala och Regionbibliotek Stockholm 
och vi beslöt att gemensamt starta projektet Det frågeorienterade biblioteket (FrågeO). I 
februari 2007 var sammanlagt elva kommuner1 i de två länen beredda att pröva att till delar 
eller i sin helhet skapa bibliotek som utgår från användarna, inte från klassifikationssystemet, 
datasystemet eller personalen. Projektet har omfattat seminarier med föreläsningar och 
workshoppar, egna undersökningar på biblioteken, förnyelsearbete utifrån resultaten och 
medverkan av experter, som valts utifrån bibliotekens egna behov. FrågeO har finansierats av 
länsbibliotekens och de deltagande bibliotekens egna medel. 
 
Användarperspektivet 
Skiftet från att se på verksamheten utifrån ett organisations-/bibliotekperspektiv till att 
anlägga ett individ-/användarperspektiv är att likna vid teknikskiftet på 1990-talet, men detta 
skifte är inte tydliggjort, diskuterat och genomfört på samma sätt som teknikskiftet. 
Barnbiblioteksverksamheten med projekten På barns och ungdomars villkor, Hissa segel och 
bygga vindskydd och DOFF har gått före med sin inriktning på barns behov och på att få 
barnen att påverka och medverka. Men resultaten är oftast inte så synliga i biblioteken. För att 
                                                 
1 Från Uppsala län: Enköping, Håbo, Heby, Uppsala och Älvkarleby. Från Stockholms län: Bagarmossen 
(Stockholm), Botkyrka, Nacka, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.  
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kunna inta ett genuint användarperspektiv som också uppfattas av besökarna måste vi förstå 
användarnas behov. Men vad vet vi egentligen om användarens behov? Hur tar vi reda på 
dem? Många bibliotek genomför återkommande undersökningar men vi var inte övertygade 
om att man i handling tar konsekvenserna av den information man får fram och vi kunde se att 
biblioteken många gånger grundar sin verksamhet på gissningar. Till den första projektträffen 
bjöd vi därför in Åse Hedemark, Institutionen för ABM vid Uppsala universitet. Hon beskrev 
användarstudier med hjälp av tre metaforer. 
 
Den första metaforen var människor i en park. Parken är en metafor för ordnade 
samhällsstrukturer, människor styrs av dem och ses som delar av mönstret. Man studerar 
vanor hos grupper av användare. Metoderna är kvantitativa, de ger en grund och ytlig 
ögonblicksbild och de speglar en traditionell bild av biblioteket. De har strukturorienterade 
ansatser, man tittar på hur olika system används och syftet är att förklara. 
 
Båten på havet var den andra metaforen för användarstudier. Båten på havet är en bild för hur 
samhället är ett resultat av enskilda individers val. Den enskilde blir viktig att studera och 
förstå och de är alltså individorienterade. Den här typen av användarstudier använder 
kvalitativa metoder, man studerar olikheter och syftet är att förstå. En helt individorienterad 
gren av ”båten på havet” är t.ex. Carol Kulthaus användarstudier. 
 
Den tredje typen av användarundersökningar beskrevs med hjälp av metaforen båten i parken 
Den typen av användarstudier har en kontextbaserad ansats, användaren studeras i ett 
sociokulturellt sammanhang och kvalitativa metoder kombineras med kvantitativa. Som 
exempel på den typen av ansats är Jochumsen & Rasmussens Gör biblioteket en forskel? 
 
Åse Hedemarks råd till projektdeltagarna för de kommande behovsinventeringarna var dessa: 
 

• Identifiera en målgrupp! Det vanligaste är att man studerar dem som kommer till 
biblioteket. Varför inte studera dem som inte kommer till biblioteket? 

 
• Se till användarens hela livsvärld! Studera inte bara användarens relation till 

biblioteket utan se brett. 
 

• Ställ öppna frågor! Locka att berätta! Vad hände? Hur gick det till? Hur kändes det? 
Se till behov, vanor och användning – använd både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Inga frågor som besvaras med ja eller nej!  

 
Slutgissat! Metoder 
Vi ville alltså med stöd av flera olika slag av undersökningar tillsammans med 
projektdeltagarna skaffa oss djupare och bredare kunskaper och verkligen ta reda på hur 
besökarna använder biblioteket, vad de tycker om biblioteket och vad de önskar av 
biblioteket. Det är dessutom det enda möjliga förhållningssättet om man vill lägga ett reellt 
användarperspektiv på verksamheten. Det inledandet seminariet fick också rubriken 
Slutgissat!.  
 
En rad övningar har genomförts inom projektet för att ge deltagarna en ”verktygslåda” av 
metoder, som kan användas efter behov för att samla information och tolka den. Varje 
seminarium har innehållit något inslag, där vi antingen har informerat om eller demonstrerat 
olika metoder. Vi ville också understryka nödvändigheten av att ta reda på vad som gjorts 
tidigare och peka på möjligheten att ta hjälp av experter från andra områden.  
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Enkäter  
När man ska välja metod för en undersökning måste man förstå vad man får fram med olika 
metoder. Många bibliotek gör besökarenkäter och de ger en del information, men frågorna är 
ofta enkla och har fördefinierade svar, eftersom de ska vara lätta att bearbeta. Ett vanligt fel är 
att man drar för långt gående slutsatser av för få svar, för litet underlag, eftersom det kan vara 
svårt att få in tillräckligt många enkäter. Ett projektbibliotek testade med positivt resultat en 
elektronisk enkät och fick in ett stort antal svar. Vi diskuterade enkäter som metod och vilka 
alternativ som kan finnas.  
 
Fokusgrupper 
Fokusgrupper har blivit en mycket använd metod på biblioteken de senaste åren. Den är lätt 
att använda, kräver inte så mycket resurser och är anpassningsbar för olika målgrupper. Rätt 
använda och tolkade ger fokusgrupperna mycket information att arbeta vidare med. 
Fokusgrupper har genomförts på flera projektbibliotek med intressanta resultat. Om metoden 
se Obert 2000 och Westlund 1999. Aspekter på metodens användning på bibliotek finns i 
Lundgren, Fokusgrupper – en metod som passar bibliotek.  
 
Observationer 
En viktig inspirationskälla har varit den observationsstudie, Vill brukarna låna böcker?, som 
Länsbibliotek Värmland genomförde 2006 på fem bibliotek. Den visade hur man kan få fram 
mycket information av observationer av besökarnas rörelsemönster på biblioteket. Stora 
användarundersökningar med inslag av observationer har också gjorts i Danmark och Norge. 
Observationer kan göras på olika sätt. Man kan exempelvis göra skuggningar av enskilda 
besökare och/eller utifrån en viss punkt i biblioteket notera hur människor rör sig och hur lång 
tid de stannar eller hur använder en viss service. Inom förskolan används observationer bl.a. 
för att iaktta samspelet i en grupp och samspel barn och vuxna och sådana observationer är 
användbara även på bibliotekens barnavdelningar. Ett projektbibliotek har med hjälp av en 
tillfälligt anställd gjort ett par mera omfattande observationer och några bibliotek har gjort 
mindre undersökningar. Vi har tyvärr inte funnit någon handledning om observationer på 
bibliotek, vilket skulle behövas eftersom metoden har många komplikationer. Vi har dock haft 
god hjälp av Repstads Närhet och distans. Observationer som metod på biblioteken diskuteras 
också i Lundgren Rum för barn – möjligheternas bibliotek. 
 
Annorlunda metoder 
Projektbiblioteken har varit kreativa när det gäller att hitta (på) användbara metoder. Ett 
bibliotek lade exempelvis ut ett exemplar av ett stort antal tidskrifter i biblioteket inför 
beslutet om nästa års prenumerationer och bad om besökarnas synpunkter. Det väckte stort 
intresse bland besökarna. 
 
Ett bibliotek som skulle byggas om gjorde djupintervjuer med ett antal butiksinnehavare i det 
köpcentrum där biblioteket ligger. Resultatet visade bl.a. på ett stort informationsbehov hos de 
intervjuade. 
 
Ett annat bibliotek använde sig av frågeinventering i disken. Vilken typ av frågor får vi? Vad 
händer om vi aktivt frågar barn i utlåningsdisken kring vad de läst eller vilka böcker de valt? 
Vad frågar barn och föräldrar vid disken och vad frågar de om vi rör oss i avdelningen? Man 
reflekterade sedan i personalgruppen huruvida ett ändrat arbetssätt förde med sig att frågorna 
blev annorlunda och fler. Man testade också om Space Syntax Analysis, ett program som 
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undersöker rummets underliggande sociala strukturer, kunde ge vinkar om hur man kunde 
möblera för att göra biblioteket mer användarorienterat. (Halden Rönnlund 2002) 
 
Andra glasögon 
Hela projektet karaktäriseras av kunskapsbyggnad genom erfarenhetsutbyte och samarbete. 
Berikande kontakter med övriga projektdeltagare har skett och sker genom seminarierna varje 
termin, och genom studiebesök till övriga projektbibliotek och till andra platser av intresse för 
bibliotekets syfte. Föreläsare med olika bakgrund och perspektiv har bjudits in att medverka 
vid seminarierna.  
 
Arkitekt Daniel Koch har föreläst på teman Bibliotek och kunskapsbyggande och Rummet 
som idéproducent. Han utvecklade tanken om hur bibliotek presenterar sina samlingar och 
vad det får för konsekvenser för upplevelse och användning. För vem, i samband med vad,  
i vilken situation hör kunskapen hemma och hur tar brukaren den till sig?  
 
Petra Trobäck-Sjövall är konsult och expert på hur en butik ska se ut för att kunderna ska hitta 
lättare, trivas bättre och därmed stanna längre. Utifrån sina erfarenheter talade hon om hur 
biblioteken kan öka lusten till lån, användning av tjänster och återbesök – hur vi kan skapa en 
säljande och inspirerande biblioteksmiljö.  
 
Hela projektgruppen gjorde i augusti 2007 en gemensam studieresa till Nederländerna, 
där vi besökte ett antal, sinsemellan mycket olika, bibliotek alla med tydliga profiler.  
Deltagarna uppmanades att vid studiebesöken försöka anknyta sina intryck till föreläsningar 
inom ramen för projektet för att ”skärpa blicken”.  
 
Malin Ögland hade vid ett projektseminarium i Uppsala resonerat kring begreppen Medier, 
Rummet och Kompetensen, något som hon tidigare utvecklat tillsammans med Johanna 
Hansson i en artikel i Biblioteksbladet. De tre begreppen kom tillsammans med ett fjärde, 
barnperspektivet, att utgöra struktur för studieresan i dess helhet. Vi ställde följande frågor: 
 
Medier 

- Hur synliggörs e-medier och e-tjänster? 
- Hylluppställning. Genrer? Utbrytningar? 
- Exponering? 
- Vilka olika medier finns? Märks några tydliga prioriteringar? 

 
Rummet 

- Entrén – hur utnyttjar man den? Vad finns i närheten? 
- Kan du hitta några ”signaler” som rummet ger till användaren? 

 
Kompetensen 

- Bemötande – är bibliotekets idé och vision tydligt iscensatt? På vilket sätt? 
- Kan du avgöra om det finns ett konkurrerande eller kompletterande förhållningssätt 

till bibliotekets omvärld? 
 
Barnperspektivet 

- Hur märks det om – och i så fall hur – biblioteket samarbetar med barn och unga? 
 
En fyllig rapport från studieresan finns på www.lul.se/lb.  
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Bjud hem en expert 
Projektbiblioteken har också erbjudits möjlighet till ”hemma-hos-expertis” som en form av 
fördjupning av de egna projekttankarna på hemmaplan och för att kunna förankra i hela 
personalgruppen. Konsulenterna har tagit fram ett antal förslag på arkitekter, inredare, 
scenografer, bibliotekskonsulter med flera. Biblioteken har självklart också kunnat föreslå 
någon annan utifrån det egna delprojektets behov.  
 
Projektet fortsätter 
Projektet fortsätter ytterligare ett halvår med expertmedverkan och fler seminarier. Större och 
mindre förändringsarbeten genomförs och det ska bli intressant att se resultaten. 
 
Ett bibliotek, Alby i Botkyrka kommun, har fått helt nya lokaler och en ny inriktning mot barn 
och unga. Det invigdes i maj och är starkt inspirerat av projektet. Där prövas exempelvis ett 
helt nytt uppställningssystem för medierna. Alby bibliotek och idéerna som har legat till 
grund för det nya biblioteket kommer att presenteras på konferensen Mötesplats inför 
framtiden i Borås den 15 – 16 oktober. 
 
Ytterligare två projektbibliotek har eller kommer att öppnas snart, Stenhagens bibliotek i 
Uppsala och biblioteket i Forum Nacka. Stenhagen är ett helt nytt bibliotek mitt i ett 
spännande samarbete med många verksamheter under samma tak.  Biblioteket i Forum Nacka 
har byggts om totalt och har sökt en ny roll i den utmanande miljö som ett köpcentrum 
innebär.  
 
Utvärderingen får visa om det arbete och de metoder som har använts i projektet har bidragit 
till att biblioteken har lyckats använda användarperspektivet på ett sätt som är synligt i 
biblioteken. 
 
 
Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm, lotta.aleman@kultur.stockholm.se 
Lousia Hatamian, Länsbibliotek Uppsala, lousavan.hatamian@lul.se  
Solveig Hedenström, Länsbibliotek Uppsala, solveig.hedenstrom@lul.se  
Lena Lundgren, Regionbibliotek Stockholm, lena.lundgren@kultur.stockholm.se   
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