
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSHOGSKOLAN 

1997:22 
ISSN 1401-5358 

0 

Asikter och onskemal 

om biblioteksservice 

En anvandarundersokning 
utford vid Stenungsunds folkbibliotek 

MARIANN SAXIN 
CATRINE STARKENB!:RG 

HOGS KO LAN 
I BoRAs 



Sve nsk t ite l 

Engelsk t ite l 

Forfattare 

Fardigstallt 

Handledare 

Abstract 

Nycke lord 

Asikter och onskemal om biblioteksservice - en anvandarundersokning utford 
vid Stenungsunds folkbibliotek 

Views and wishes about library service - a user srudy at the public library of Stenungsund 

Mariann Saxin, Catrine Starkenberg 

1997 

Gote Edstrom, Kollegium 3 

Our purpose with this study is to examine how the visitors at the public library of Stenung
sund find the library service, if they are pleased with it and what they expect from the lib
rary in the furure. Why they visit the library and what they actually do there? 

We also wanted to find out if the visitors would be interested in getting more computers and 
information technology into the library. Since the library has the highest rates oflibrary loans 
in Sweden we are interested in, if this has anything to do with the library location which is 
close to the shopping centre of the town. We used questionnaires in our study and received 
560 answers out of 580 handed out to the visitors. 

It is our conclusion that the visitors are more than pleased with the library service, and also 
that the location of the library is of importance to how frequent the library is being visited. 
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Forord 

Ett litet forord kan vara pa sin plats for att tacka Kerstin Vansvik for att hon har varit positivt 
installd och hjalpt oss svara pa alla mer eller mindre relevanta fragor vi haft i samband med 
vart uppsatsskrivande. Ocksa ett stort tack till Inga-Lill Reuterberg som bidragit med kunskap 
om Stenungsunds folkbibiblioteks historia. 
Vi vill ocksa tacka Sten-Erik Lindvall och Margareta Ostman for att de tog sig tid och stallde 
upp for en intervju och alla andra som varit vanliga och svarat pa vara fragor. 
Var handledare Gote Edstrom tackar vi for att han bistatt oss med goda rad och vardefulla 
synpunkter. 



Inledning 

Eftersom vi inte hade nagon praktisk erfarenhet av biblioteksarbete nar vi borjade vart arbete 
med uppsatsen, ville vi garna skriva en uppsats dar vi kunde komma i narrnare kontakt med 
ett specifikt bibliotek och dess verksamhet. Da Stenungsunds folkbibliotek ville ha en 
anvandarundersokning gjord nappade vi pa detta fdrslag. Nar vi kom dit fick vi genast ett 
positivt intryck av biblioteket, ombonat och inspirerande med en oppet valkomnande och bred 
entre fran kulturhusets "inornhustorg" med kafeet i centrum. 

Biblioteket Jigger sedan 1992, i Kulturhuset Fregatten belaget vid vattnet, i ett nybyggt 
kommunalagt bostadsomrade. Har finns forutom kulturhuset, vardcentral, post, Stenungs torg 
med affarscentrum, restauranger, smabatshamn m m. Kommunhuset, som stod 
inflyttningsklart 1977, Jigger ocksa invid vattnet "med utsikt over Stenungson och nara 
Stenungs torg med all sin service. 11 (Stencil Stenungsunds Kommun 1995-98) 

Utlaningsfrekvensen ar hog, den ligger pa 14,9 boklan per invanare 1995. (Intern statistik 
kulturhuset 1996) Det ar den hogsta utlaningssiffran i landet 1995 (Statistiska Meddelanden 
1996, s.48) och riksgenomsnittet ligger pa 8, 7 boklan per invanare. (ibid s.54) 

Bibliotekschefen har funderingar pa att ga over till en mer samhallsinriktad verksarnhet och 
undrar over hur det kommer att paverka biblioteket eftersom detta forrnodligen kommer att 
ske pa bekostnad av skonlitteraturen. Med tanke pa att utlaningen av skonlitteratur ar hogre an 
utlaningen av facklitteratur, ar hon orolig for att den nya inriktningen skall ge farre lantagare. 
Prioritering av nyare skonlitteratur vid inkop och en viss anpassning till lantagarnas 
efterfragan har varit en medveten satsning fran bibliotekets sida. Aven om man tar hansyn till 
aktuell och efterfragad litteratur fdrsoker man att inte avvika fran etiska krav och 
kvalitetskrav. "Den mindre efterfragade men pa sikt vardefulla litteraturen far icke 
eftersattas. 11 (Stencil Stenungsunds bibliotek 1982) Biblioteket har ett mycket litet magasin 
med ta aldre volymer. 

De vill fran bibliotekets sida veta om biblioteksbesokarna anser att det ar bra som det armed 
storre satsning pa den skonlitterara sidan eller om de viii ha in samhallsinformation och debatt 
pa biblioteket, om de vill ha ett s k medborgarhorn, ett mediotek med tillgang till 
samhallsinforrnation och Internet. Nar vi borjade arbeta pa var uppsats planerades det att ett 
bemannat konsumentkontor skulle infdras i biblioteket under hasten, men sa blev det inte 
p g a forsamrade finanser i kommunen. 

Vi upptackte under arbetet'med enkatutvarderingen att vi fick en bra inblick i vad lantagarna 
ville ha ut av sitt bibliotek. Detta gjorde att vi blev nyfikna pa vad kommunpolitikerna ville 
med kommunens bibliotek och ocksa om detta ligger i linje med biblioteksledningens mal. 

Under arbetet med uppsatsen har Stenungsunds kommun omorganiserats. Mellancheferna har 
tagits bort, vilket inneburit att Fritids- och kulturchefen numera aven ar bibliotekschef. Vart 
uppsatsarbete paborjades med Kerstin Vansvik som bibliotekschef och det ar henne vi menar 
nar vi skriver bibliotekschefen. 
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Syfte och problemstallning 

V art syfte ar att ta reda pa vilken biblioteksservice besokama pa Stenungsunds folkbibliotek 
vill ha. 

Finns det underlag for att minska anslagen for inkop av skonlitteratur till fom1an for 
samballsinformation? 

Hur tycker besokama att biblioteket fungerar nu? Varfdr gar de till biblioteket och vad gor de 
dar? Ar de nojda med servicen? Vad forvantar de sig av biblioteket i framtiden? 

Vi har aven velat ta reda pa om intresse finns for informationssokning i andra kataloger an 
bibliotekets egen, om fler datorer ar onskvart med mojligheter till ordbehandling och med 
anslutning till Internet pa biblioteket. Med tanke pa kommunens daliga ekonomi kan det 
antagligen inte bli nagra fler datorer till biblioteket, men hur stammer det med 
biblioteksbesokamas onskemal/intresseinriktning? 

Kan den hoga utlaningsfrekvensen ha nagot att gora med bibliotekets lage i kulturhuset med 
dess narhet till centrum? 

Metod 

Eftersom vi skulle gora en anvandarundersokning och planerade att fraga ut manga kandes det 
mer eller mindre sjalvklart, efter att ha last Holme & Solvang (1991 ), att var metod for 
informationsinsamlande skulle bli att utforma en kvantitativ enkat. 

I enlighet med Holme & Solvangs (1991, s.89) anvisningar borjade vi vart enkatarbete med att 
ga ut i Stenungsunds centrum och gora en forundersokning i form av kortare kvalitativa 
intervjuer. Vi hade skrivit ned stolpar for sex fragor vi ville ha svar pa och dessa stallde vi till 
folk som gick fdrbi. Hastigt nedtecknade svar pa ett papper per intervjuad person och vart eget 
minne blev underlag for utvarderingen. Vi fick svar av 20 personer och upptackte bl a att en 
de! av vara fragor kunde tolkas helt annorlunda an vad vi tankt oss. 

Under tiden vi utforde var forundersokning fick vi kanslan av att de vi fragade, som inte redan 
var biblioteksbesokare, inte hade sa mycket asikter om och intresse av biblioteket. Aven om 
det vore vardefullt att kunna locka nya besokare till biblioteket sa tyckte vi att <let var 
viktigare att ta reda pa vad nuvarande biblioteksbesokare anser om servicen pa sitt bibliotek. 
Vi fick uppfattningen att det ar battre att vara radd om de besokare man redan har an att 
forsoka skaffa nya bland grupper som inte tidigare gatt till biblioteket pa eventuell bekostnad 
av nuvarande besokare. 

Var viktigaste slutsats var att var kommande enkat skulle delas ut enbart till 
biblioteksbesokare pa huvudbiblioteket och inte till Stenungsundsboma i allmanhet. 
Biblioteket har inga filialer men daremot en bokbuss. Att aven dela ut enkater till bokbussens 
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besokare ansag vi skulle bli alltfor omfattande for en magisteruppsats, da vi beslutat oss for, 
som framgar nedan, att dela ut sa pass manga enkater pa huvudbiblioteket. 

Innan vi konstruerade enkaten laste vi "Som man fragar f'ar man svar" av Bengt-Erik 
Andersson, "Praktisk intervjuteknik" av Mats Ekholm och Anders Fransson samt 
"Frageteknik i utredningsarbete" av Bo Hagstrom. Av bibliotekschefen i Stenungsund lanade 
vi "Vad tycker kunden? en skrift om hur man effektivt genomfor olika undersokningar" av 
Ingmari Cantzler och ett par pa bibliotek tidigare genomforda enkater. 

Vi bestamde oss sa smaningom for hur var kvantitativa enkat skulle se ut. Erfarenheten fran 
var tidigare kvalitativa intervjuundersokning, gjorde att vi ville genomfora en 
provundersokning for att se hur fragoma togs emot av besokama. Efter ett forslag fran 
bibliotekschefen i Stenungsund beslot vi att testa enkaten pa Tjoms folkbibliotek i Skarharnn, 
for att inte biblioteksbesokama i Stenungsund skulle bli enkattrotta. 
Detta gjorde vi en tisdag i februari 1996. 

Provundersokningen resulterade i att vi andrade ordningsfoljden pa en del fragor och 
svarsaltemativ. Efter denna omarbetning kande vi att enkaten var fardig och att den kunde 
anvandas utan ytterligare andringar. 

Stenungsunds folkbibliotek har enligt bibliotekschefen i snitt 800 besokare om dagen. Alla 
som gar in och ut registreras av en censor i ett litet rakneverk, som sitter pa vaggen ca en 
meter upp fran golvet vid entren. Om besokarna kommer i en tat grupp kan rakneverket ha 
svart att urskilja enskilt antal besokare och raknar kanske gruppen som en besokare. Detta ger 
en nagot osaker besoksstatistik som man ar medveten om fran bibliotekets sida. 

Eftersom tidningsavdelningen Jigger mitt emellan biblioteket och kafeet utanfor sjalva 
biblioteksentren, hade vi vissa bekymmer med var vi skulle sta nagonstans och dela ut 
enkaterna. Vi kom fram till att bibliotekets entre var den basta platsen att mota besokama pa. 
Detta medforde att manga besokare som var dar enbart for att lasa tidningen, gick forlorade i 
var undersokningsstatistik. 

Enligt Ingmari Cantzler ( 1992, s.44) bor man dela ut enkater till 10% av det totala antalet 
besokare for att fa ett statistiskt representativt material. Ska undersokningen bli fullstandigt 
representativ bor man ga enligt en lista over samtliga besokare och skicka ut enkater till t ex 
var attonde. Nagon sadan lista existerar inte. Det enda som finns ar lantagarregistret som ar 
sekretessbelagt och aven om vi fatt anvanda oss av detta, sa tacker det anda inte in alla 
besokare da manga inte lanar. Att ga efter en lista blev darmed en omojlighet. 

Vi stod i bibliotekets entre i en veckas tid, from tisdag 27/2 tom mandag 4/3, 1996. 
Biblioteket har oppet man - tors 10 - 20, fre 10 - 19, lor 10 - 14 och sondag stangt. Vi borjade 
med att dela ut enkater (se bilaga 1) till var attonde besokare de tre forsta dagama. Davi inte 
fick in sa manga enkater som vi hade tankt oss och borjade fundera over varfor, kom vi pa att 
aven smabamen var inraknade i besoksstatistiken och dessa delade vi inte ut enkater till. Vi 
hade tidigare beslutat oss for att dra gransen vid ca tio ar, d v s mellanstadiebarn och uppat, da 
bamen bor vara laskunniga samt tillrackligt stora for att ga pa biblioteket sjalva och ha asikter. 
Pa fredagen beslot vi oss for att borja dela ut enkater till var sjatte istallet och pa lordagen 
andrade vi till var fjarde eftersom vi ville bli av med sa manga enkater som mojligt. Vi hade 
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tryckt upp 600 en.kater och hade raknat med att dela ut ca 100 om dagen, vilket innebar drygt 
10% av besoksantalet. Enkaten kunde lamnas antingen till oss eller stoppas i en lMa som vi 
hade gjort i ordning sa att det garanterat skulle kannas anonymt att lamna tillbaka den. Nagra 
avbojde att ta emot enkaten med motiveringen att de hade brattom och inte hann fylla i den, 
de larnnade ocksa hara tillbaka vad de lanat och forsvann ut igen. T ex bade nagon brattom till 
jobbet eller skulle passa en busstid. Endast en handful) personer hade ingen motivering till 
varfor de inte ville svara pa enkaten. 

Pa mandagskvallen, nar en vecka gatt, hade vi delat ut 580 en.kater och fatt tillbaka 560 st. For 
att ha en viss koll pa om det kom in fler en.kater sent pa eftermiddagen och kvallen sa raknade 
vi inlarnnade en.kater under forsta halvan av dagen respektive senare halften av dagen. Det 
visade sig att det inte var nagon skillnad i tillstromningen av folk under lunchtid respektive 
kvallstid, som vi forst trodde. Det stammer dessutom val med vara iakttagelser pa plats, 
tillstrornningen av folk var mycket jamn under dagen. Vi noterade aven tidema i "halvlek" 
och datum pa baksidan av en.katema. 

Ater pa Bibliotekshogskolan (BHS) numrerade vi en.katema och bearbetade demi Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), ett program for statistisk bearbetning och analys, som 
ar ett program som finns pa skolan och som vi blev rekommenderade att anvanda. 

Davi gett besokarna mojlighet att tycka till fritt i slutet av enkaten har det resulterat i flera 
svar av mer kvalitativ karaktar. Vi har citerat en de! av dem och har da tagit oss friheten att 
ratta eventuella meningsbyggnadsfel och stavfel i dem. 

For att fa en kommunpolitikers syn pa vad kommunen ville med sitt bibliotek sokte vi oss till 
kommunhuset, dar vi fick en intervju med kommunstyrelsens ordforande, Sten-Erik Lindvall, 
som vi redovisar under "lntervju med kommunalrad". 

Den genomgripande omorganisering av Stenungsund kommun som skedde under tiden vi 
fortsatte att arbeta med var uppsats gjorde att Margareta Ostman nu blev bade bibliotekschef 
och chef for hela resultatenheten Fritid och Kultur och fick harigenom det overgripande 
ansvaret for biblioteksverksamheten. Vi bad darfor om en intervju med Margareta Ostman for 
att fa hora hennes installning till biblioteket och till dess mojligheter till utveckling i en 
riktning mot att fa in mer samhallsinformation pa biblioteket. Denna intervju redovisar vi 
under "lntervju med Fritids-och kulturchef' . 

Kommunen, folkbiblioteket och dess uppgifter 

Kort beskrivet kan man saga att "Folkbiblioteken har sitt ursprung fran de sockenbibliotek, 
som borjade inrattas av kyrkan under de allra sista aren av 1700-talet och borjan av 1800-talet. 
De kompletterades senare av enskilda bilbioteksforeningar och fran borjan av 1900-talet av de 
s k studiecirkelbiblioteken." (Johansson 1985, s.3 7) De har ocksa "sin utgangspunkt i det fria 
och frivilliga folkbildningsarbetet" (Ett bildat folk 1995, s.5) som "i grunden utgick .. . fran 
upplysningsfilosofins ideer om alla manniskors lika varde, ratt till frigorelse och personlig 
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utveckling, asiktsfrihet och yttrandefrihet. Folkbildningsarbetet var ett av de verktyg med 
vilka dessa stolta ideer skulle forverkligas." (Johansson 1985, s.35) 

I Sverige ligger ansvaret for folkbiblioteken pa kommunema (Hoga berg och djupa dalar 
1993, s.5), till skillnad fran i t ex Danmark och Norge, dar man har centrala 
"tillsynsmyndigheter". (Tynell 1987, s.9) Folkbiblioteken ar starkt decentraliserade och lokalt 
forankrade. (Hoga berg och djupa dalar 1993, s.5) Aven om det i praktiken finns en 
gemensam namnare for komrnunemas bibliotekspolitik, har enskilda komrnuner och <less 
politiker, i avsak.nad av lagstiftning, ett ratt stort inflytande over <let komrnunala 
folkbiblioteken. (Tynell 1987, s.9) 

I en artikel i Forfattaren (Rodikova 1993, s.12) behandlas hotet om nedlaggning av tva stora 
biblioteksfilialer, Eriksberg och Gottsunda i Uppsala. Komrnunen har gjort Sveriges storsta 
nedskamingar genom att lagga ned 8 filialer och nu hotades alltsa ytterligare tva filialer med 
nedlaggning. Komrnunpolitiker var inbjudna till en utfragning pa stadsbiblioteket som 
anordnades av Sveriges Forfattar Forbunds (SFF:s) lansbiblioteksgrupp i Uppsala, pg a det 
allvarliga laget. Forfattaren Ola Larsmo talade om att "tillgangligheten till infom1ation ar en 
fraga om makt" och har fyller biblioteken en alltmer viktig roll som informationscentra och 
blir harmed ocksa en garanti for demokratin. Politikema holl med om detta, men havdade att 
nedskamingar var nodvandiga. Larsmo havdade vidare att budgetunderskottet i kommunen 
hade varit mindre om politikema inte "spekulerat i daliga vardepapper" och att biblioteken 
bara "tar en procent av kommunens budget". 

En politiker som ansag att bibliotek kunde drivas med hjalp av "frivilliga krafter" fick 
mothugg av Johan Svedjedal, professor i littertursociologi , som ansag att det vore att ga 100 
ar tillbaka i tiden. En bibliotekslag efterfragades av Barbro Thomas fran Statens Kulturrad, 
som ansag att "nedlaggningama av biblioteksfilialer ar en massrorelse som urholkar hela 
folkbiblioteksvasendet". Eftersom kommunen maste prioritera den lagstiftade kommunala 
servicen och har en begransad sumrna pengar att dela ut, drabbar detta biblioteken. (ibid) 

Nu har vi emellertid fatten bibliotekslag, som enligt telefonsamtal till Riksdagens 
informationstjant 970115 galler fran och med den forstajanuari 1997. I propositionen 
1996/97:3 star att "Till framjande av intresse for lasning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i ovrigt skall alla medborgare ha tillgang 
till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka for att databaserad information gors 
tillganglig for alla medborgare. Varje komrnun ska ha ett folkbibliotek." Den fortsatter bl a 
med att "Komrnunema ansvarar for folk- och skolbiblioteksverksamheten" (ibid), vilket 
innebar att de enskilda kommunema aven i framtiden har ett stort inflytande over de 
kommunala biblioteken, aven om "alla de mojligheter till godtycke och lokala variationer som 
frivilligheten innebar" (Holmstrom 1982, s.15) i viss man komrner att upphora da alla 
komrnuner i och med lagen blir skyldiga att halla sig med folkbibliotek. "Det finns 
naturligtvis inga garantier for att alla filialer och bokbussar overlever, men det blir i alla fall 
svarare att argumentera for nedlaggningar". (Rodikova 1996, s.17) 

Kommunema ansvarar alltsa for landets 286 komrnunala bibliotekssystem som omfattar 1.800 
utaningsstallen inklusive bokbussama. A. ven skolbiblioteken hor till kommunens 
ansvarsomraden. (Hoga berg och djupa dalar 1993, s.6) Folkbibliotekens mediebestand 
omfattar hocker, tidningar/tidskrifter samt A V-medier (talbocker, kassettbocker, musik, 
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ljudkassetter, mikromedier, diabildsserier, videogram samt konst for hemlan) och manga 
bibliotek har datoriserat. (ibid s. 7) 

1991 konstaterades att bokbestandet minskat for fdrsta gangen medan A V-bestandet 
fordubblats pa tio ar, framforallt talbockerna hade okat i antal. (ibid s. 7) Bestandet av video 
var 1991 fortfarande ratt litet men var ocksa det bestand som vaxte snabbast. A ven inkopen av 
musik och kassettbocker har i stort sett okat varje ar sedan 1984. (ibid s.9) Detar de minsta 
kommunerna som har flest nyinkopta backer per invanare vilket innebar att invanare i de 
storre kommunerna har tillgang till farre nya backer. (ibid s.8) Samtidigt som bibliotekens 
inkop har minskat har urvalet okat. (ibid s.9) Vuxenbocker dominerar bokbestandet, men 
inkopen av vuxenlitteratur har minskats till forman for barnbocker, tidningar/tidskrifter och 
som namnts AV-media. (ibid s.11) 

De kommunala huvudbiblioteken var under 1995 i genomsnitt oppna 42 timmar per 
vintervecka. (Statistiska meddelanden 1996, s.2) 

Kommunerna anvander i snitt 2.567 kvadratmeter for biblioteksandamal och knappt 70% av 
den totala ytan anvands for publika andamal. (Hoga berg och djupa dalar 1993, s.12) 

Vara folkbiblioteks "uppgifter omfattar saval utbildning och information som kultur och 
rekreation. Folkbiblioteken vander sig inte till en avgransad och val definierad malgrupp utan 
till hela befolkningen" . (Ett bildat folk 1995, s. 5) 

Mot bakgrund av 1974 ars kulturpolitiska mal ges i Folkbiblioteksutredningen, Fb 80 (SOU 
1984:23) nagra handlingslinjer, bl a att "folkbiblioteken skall fora en kamp for boken och 
lasandet" samt "arbeta for en fri ochjamlik tillgang till information". Det anses 
andamalsenligt att sarskilja tva olika funktioner, bibliotekets kulturuppgift respektive 
informationsuppgift. (ibid s.12) 

Ursprungligen innebar folkbibliotekens kulturuppgift att ge manniskor mojlighet till god 
litteratur, oka sin inlevelseformaga och sin kunskap om manniskor, tider och miljoer. I 
rorelsebiblioteken fick skonlitteraturen stor plats och valdes utifran hoga kvalitetskrav. I takt 
med att nya medier och verksamheter vunnit insteg i folkbiblioteken har kulturuppgiften 
vidgats. (ibid s.41) Saar sarskilt fallet i sma kommuner, dar folkbiblioteken ar den enda 
kulturinstitutionen och biblioteken darmed har ett brett kulturansvar. Trots det ar karnan i 
folkbibliotekens kulturuppgift ett ansvar for backer och lasning da "folkbiblioteken ar den 
enda samhallsinstitution, fritt tillganglig for alla, som har ett ansvar for att tillhandahalla 
tryckt material". Men F olkbiblioteksutredningen papekar ocksa att folkbiblioteken noga bor 
"folja den tekniska utvecklingen inom medieornradet utan att for den skull okritiskt och 
villkorslost anamma den" . (ibid s.42) Enligt utredningen innebar folkbibliotekets 
kulturuppgift i forsta hand "ett ansvar for det tryckta ordet och for lasning. Bocker skall inte 
sattas i motsatsforhallande till andra medier och konstnarliga uttrycksformer, men Fb 80 anser 
att folkbiblioteket bor prioritera boken". (ibid s.12) 

Nar det galler informationsuppgiften anser utredningen att "folkbiblioteket har till uppgift att 
som neutral, samhallelig institution formedla upplysningar och tankar inom alla ornraden till 
alla medborgare och att ge tillgang till alla typer av informationskallor. .. I kontroversiella 
fragor skall det forsoka spegla motstridande intressen och asikter, sa att individen far 
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mojlighet att sjalv bilda sig en uppfattning". (ibid s.13) Folkbiblioteket skall aven underlatta 
for medborgarna att utnyttja den grundlagsfasta informations- och yttrandefriheten som 
innebar "att folkbiblioteket har ett ansvar dels for att ge sakupplysningar och bibringa kunskap 
och bildning i vidare mening, dels for att framja opinionsbildning och lata olika asikter och 
roster komma till tals". Till informationsuppgiften hor ocksa "att ur olika kallor, i forsta hand 
de egna samlingama, for anvandarens rakning hamta fakta och att informera om vilka kallor 
som finns tillgangliga". Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen och samhallets 
stora komplexitet, hoga specialiseringsgrad samt k.rangliga beslutsprocesser och det overflod 
av information som erbjuds genom tidningar, radio, TV och andra medier blir folkbibliotekets 
roll "att ge helhet och perspektiv genom att tillhandahalla ett brett urval av medier, som kan 
lamna bakgrunds- och sidoinformation samt att hjalpa manniskor att finna allsidig kunskap". 
Folkbiblioteken skall aven kunna fungera som debattforum. (ibid s.43) 

Medborgama skall aven kunna :fa information om sina formaner, rattigheter och skyldigheter 
samt om organisationers och myndigheters verksamhet och beslut, d v s samhallsinformation. 
Det innebar dock "inte att biblioteket skall tillhandahalla all slags information" men man 
"skall alltid kunna ge hjalp med hanvisningar". (ibid s.44) Samhallsinformationen utgor 
naturligtvis endast en del av bibliotekets informationsuppgifter. 

Enligt Folkbiblioteksutredningen ar folkbiblioteken lanken mellan kunskapskallan och den 
som saker kunskap. (ibid s.43) Och dess verksamhet ar till gagn for "alla boklasare ... den fria 
tillgangen till information ... utbildningen .. . det lokala kulturlivet". (ibid s.32) 

Eller som det star i Kulturutredningen SOU 1995:84, folkbiblioteken "stimulerar lasande, 
erbjuder fri tillgang till information, fungerar som motesplats for alla och spelar en viktig roll 
for utbildning pa alla nivaer". (SOU 1995 :84 s.467) 

Biblioteket och skonlitteraturen 

"Spraket ar utomordentligt viktigt som identitets- och kulturbarare. Detar avgorande for den 
enskildes majlighet att forsta vad som hander i tillvaron och for utbyte av tankar och ideer." 
(SOU 1995 :84, s.30) Bade for barn och for vuxna. "Mansklighet och kreativitet fods i fantasin 
och inlevelsen i andra manniskor. Genom litteraturen hjalper vi barnen att gara ansprak pa sin 
mansklighet genom spraket. Och vart sprak finns i backer." (Sandberg 1996, s.20) Backema 
som kanske inte finns i hemmen, finns i forskolan, skolan eller i biblioteket. 

"Det finns all anledning att sla vakt om skanlitteraturen" (Hjelmqvist 1989, s. 78) pa vara 
bibliotek och det ar viktigt att biblioteken har bade den "smala litteraturen" och de backer som 
har "stor genomslagsk.raft" pa sina hyllor. Bocker med "stor genomslagskraft" menar han ar 
bocker "som har nagot att saga och gor det sa att man lyssnar" inte "best-sellers" eller 
"foljetongsromaner modell foljetangema i TV". Hjelmqvist sk.river vidare att "vi som tror pa 
bockema vill gama ha ett utrymme for tankar och ideer, fantasi och drammar" och menar att 
detta ar extra viktigt "ju mer varlden omkring oss blir mekaniserad och datoriserad." (ibid 
s.79) 
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"Det finns hocker av sa skilda slag, skonlitteratur och annan litteratur, som hjalper 
mlinniskoma att tlinka och systematisera tankandet och ordna sitt inre liv" sager Harry 
Martinsson i sitt foredrag Boken och miinniskan vid Sveriges Allmlinna Biblioteksforenings 
(SABs) arsmote i Visby 1951. (Martinsson 1951, s.336) "Skonlitteraturen har kommit att 
betyda mest, da den nar till alla utan nagon speciell skolning och utan nagon speciell 
inriktning". (ibid) 

Oscar Olsson skriver i Folkets bildningsarbete att facklitteratur lir nagot man maste vlinja sig 
vid, medan dliremot skonlitteraturen fangslar liven nyborjaren. Skonlitteraturen lir "livets 
omedelbara uttryck" och den kommer emot oss med "livets farg" och "livets vlirme". (Olsson 
1911, s.43) Den speglar tiden och mlinniskans "djupa sjalsbrottningar". (ibid s.45) 

"Litteraturen speglar manniskans behov av att uttrycka och gestalta tankar och asikter. I 
litteraturen mater man insikter och erfarenheter pa ett slitt som forenar kansla och intellekt". 
(SOU 1995:84, s.461) Harry Martinsson (1951, s.337) sager ocksa att "boken ... verkar pa 
langre sikt" och att det lir genom litteraturen som "mlinniskoma fa perspektiv pa alla nya 
foreteelser" och kunskap for att kunna ta "saklig stlillning" till verkligheten, som "i sin tur 
kommer att aterverka i samhlillsbilden". I varje "demokratiskt samhlille bor kulturbasen vara 
sabred som mojligt. Over huvud taget lir detta en grundforutslittning for ett demokratiskt 
kultursamhlille, att det finns manga som sysslar med det skrivna ordet." (ibid) 

Det lir pa biblioteken som bockema finns, de hocker som speglar "bada sidornas argument, .. . 
bade troende och ateister, bade vanster och hoger" (Lindqvist 1982, s.35), de hocker som gor 
"det outhardliga uthardligt." (Carlsson 1982, s.56) 

"En del viii lasa romantiska berlittelser for att kunna dromma sig bort fran verkligheten, andra 
viii ha hocker som far dem att skratta och ger livslust. Det lir klart att vi paverkas av det vi 
laser", sager sjukhusbibliotekarie Gunilla Lundhall i artikeln En bokvagn kommer lastad. 
(Eriksson 1995, s.14) "Lasning laker sjalen pa manga olika satt ... en bok kan stotta, den kan 
ge nya perspektiv och den kan trosta" fortslitter hon. 

"I en varld dar trender skiftar som lov i Jund skulle jag varit ett vilsekommet barn om inte 
Astrid Lindgren funnits till hands. Nar idealen varit vattenkarnning och bena pa vanster sida 
eller nar vi skulle marschera i takt fanns Astrid Lindgren att tillga for oss som aldrig forstatt 
kollektiv renlarighet. Viar manga som behovt hem1e, bade tidigt och senare i livet. I mitt fall 
kom det sa smaningom att handla om ren overlevnad." (Reberg 1996, s.9) 

Sa skriver Arne Reberg, journalist pa Expressen, i sin bok "Uppvaxt med Astrid Lindgren". 
Han berattar att han blev fodd pa Hemmet for Ensamstaende Modrar och att han miste sin mor 
som "gick in bakom darhusets tunga vaggar och blev dar i sin fantasivarld livet ut". Kanske 
hade hon kunnats raddas till livet om hon haft en latsaskarnrat, som Astrid Lindgren sa val 
forstod att de overgivna barnen behovde nar hon skapade sina Karlsson pa taket, Nils 
Karlsson-Pyssling och herr Liljonkvast bland manga andra trosterika figurer till sina hocker. 
(ibid s.29) Nar morfar laste hogt ur Pippi Langstrump fick han for forsta gangen kontakt med 
Astrid Lindgrens sagovarld och hlir fann han den trost och identifikation han behovde for att 
varja sig mot vuxenvarlden. (ibid s. 12) 
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Nar Reberg senare i livet, av lakama gavs tva ar kvar att leva p g a en aggressivt vaxande 
cancertumor inne i huvudet, kunde han ta fram "den forandringskraft som oreflekterat levt 
kvar fran bamdomens Astrid Lindgren-hocker". Han skriver vidare att "Undertexten i Mio, 
min Mio kanjag idag se som ett slags immunforsvar. Drakmonstret skulle besegras!". Hans 
"slutliga tillfrisknande forvanade lakama sa till den grad att superkirurgen glomde sitt 
skolmedicinska sprak och talade om mirakel". (ibid s.27) 

Biblioteket ar en plats "dar man utforskar sarnhallet och upptacker varlden". Detar ocksa "en 
plats for njutningar och vallust" och "ett stalle dar det inte kostar nagot att folja sina impulser, 
att vara nyfiken, att lata sig overraskas, att foralska sig. Kort sagt: det ar en paradisets lustgard 
for var och en som fatt Iara sig att lasa." (Lindqvist 1982, s.44) 

"Varfdr gor inte biblioteken stora och landsomfattande kampanjer for denna aldrig sinande 
kalla till gladje och sorg, till kunskap och insikt som litteraturen utgor?" fragas i Bakom 
fasaden. (Carlsson 1982, s.56) I Barbro Carlssons bild av biblioteket har just boken "den stora 
och dominerande betydelsen" och hon "har aldrig forstatt varfor biblioteken skall splittra sig 
pa andra medier. I stallet horde all kraft samlas for att ge boken plats i manniskors liv som ett 
verkande motgift mot alla bildintryck som fladdrar forbi" i dagens snabba samhalle. "Intryck 
som sallan eller aldrig ger mojlighet till bearbetning och eftertanke." (ibid) 

For att vi pa biblioteken skall kunna "arbeta aktivt med bra skonlitteratur" (Stenberg 1983, 
s.138) kravs det att "bibliotekariema har kunskap om sadan litteratur". Det ar Hitt att arbetet 
med skonlitteraturen bade i utbildningen pa BHS och ute pa biblioteken delvis far stryka pa 
foten for nyare biblioteksomraden som tar upp "kraft, tid, intresse och kunskapspotential." 
Stenberg skriver ocksa att "BHS maste genom systematisk undervisning i vardefull klassisk 
och modem skonlitteratur vacka den nyfikenhet och lust som kan racka ett belt 
bibliotekarieliv. Vidare maste BHS trana litteraturformedling och samtal kring vardefull 
skonlitteratur med en val tilltagen amnestid." (ibid s.137) 

"Arbetet med skonlitteratur maste vara en aktiv, integrerad del av informationsarbetet pa ett 
bibliotek", skriver Catharina Stenberg vidare. (ibid s.141) Det horde finnas utrymme "for 
dialog kring ett enskilt forfattarskap ell er enskilda skon- ... litterara titlar". (ibid s.139) 
"Biblioteken maste halla en oppenhet utat sarnhallet, ha arbetsdialog med studieforbund, 
skolor och altemativrorelser, liksom med foreningar av skiftande slag. Bibliotekarier (inte alla 
men manga) bor vara beredda att ga ut och tala om bra vuxenskonlitteratur lika sjalvklart som 
nu sker i fraga om barnskonlitteratur." (ibid s.140) Hon fortsatter "bibliotekariema kan skriva 
om sin verksarnhet med skonlitteratur i ortspressen" och forma artiklarna "som samtal om en 
typ av hocker biblioteket valt att vid en viss tidpunkt arbeta intensivt med" som da samtidigt 
exponeras i biblioteket. Allt for att oka och sprida intresset for skonlitteratur. (ibid) 

Besparingar har under senare ar statt i centrum for biblioteksdebatten och anslagen till 
bokinkop har minskats. (SOU 1995:84 s.461) "Under en 20-arsperiod har inkopen av hocker 
till biblioteken minskat kraftigt. Biblioteken koper farre exemplar av varje titel och fler och 
fler titlar blir helt okopta." (Rodikova 1996, s.3) Denna besparingsmetod visar sig snabbt i 
bibliotekens kostnader men kan pa sikt vara forodande fdr biblioteket i sin helhet. Det leder 
ocksa till "att bokbestanden snabbt minskar i intresse .... Vidare har anforts att besparingama 
skulle innebara en marginalisering av biblioteken och att kortsiktiga ekonomiska besparingar 
inte vagts mot langsiktiga fdrluster i fraga om kunskap och bildning." (SOU 1995 :84 s.461) 
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Enligt Maria Rodikova i den ovan citerade artikeln i tidskriften Forfattaren, varnar John Erik 
Forslund med anledning av "den stora nedgangen i bibliotekens bokinkop" for "att 
folkbibliotekens stallning som folkbildande resurs och nationellt minne kan undermineras". 
(Rodikova 1996, s.3) Forslund sager vidare enligt Rodikova att folkbiblioteken inte "lyder 
under marknadens lagar lika mycket som t ex bokhandeln." 

"Med stigande bokpriser, med bokklubbarnas intag pa bokrnarknaden och det minskade 
utrymrnet for litteratur utanfor bokklubbarna har biblioteken fatt en nyckelroll pa vagen 
mellan forfattare och boklasare" skriver Hjelmqvist och fran "forlaggarhall har man framhallit 
bibliotekens betydelse for den 'smala' litteraturen, for bockerna som vander sig till de fa 
lasarna men som anda tillhor de omistliga." (Hjelmqvist 1993, s.31) "Och i dag, nar 
marknadsekonomerna har raknat ut att det ar for dyrt for forlagen att halla backer i lager, ar 
det praktiskt taget endast genom biblioteken som man kan fa tag pa hocker som har nagra ar 
pa nacken". (ibid) 

Detar "begripligt" men "allvarligt" och "situationen tangerar ett problem" nar "biblioteken i 
tider av knapphet" satsar sina "bokinkopsmedel pa att fa ett sa varierat utbud som mojligt" 
genom att kopa fa exemplar av varje titel. (Hjelmqvist 1989, s.78) Det hor till undantagen att 
bibliotek i mindre stader koper in en bok i "mer an ett a tva exemplar" och "om man raknar 
efter hur manga lanare som under ett ar kan fa ta del av en bok, som ar inkopt i ett exemplar, 
ar <let latt att se att <let kravs manga exemplar for att tacka behovet i en komrnun med 
exempelvis I 0-20.000 invanare, aven om man tillampar systemet med forkortad lanetid. Den 
som kommer till ett bibliotek for att lana en nyutkomrnen kvalitetsroman och finner den 
utlanad, skriver sig i basta fall pa en vantelista och gar sedan hem med en annan bok, som kan 
vara lika viktig som den forra men sannolikt inte ar det och i alla handelser inte ar den bok 
han eller hon onskade sig. Pa det har sattet prioriterar biblioteket i sjalva verket den mindre 
viktiga litteraturen framfor den mera viktiga." Detta ar ett dilemma for biblioteken, som kan 
uppsta i besparingstider. "Botemedlet heter battre bokinkopsresurser." (ibid) 

Bengt Westerberg skriver att han "kanner en viss oro" (Westerberg 1996, s.12) nar han tar del 
av siffror ur Kulturutredningen om att boklasandet bland de yngsta barnen har minskat 
betydligt, "sarskilt bland barn till lagutbildade foraldrar" och att TV-tittandet har okat. "Den 
genomsnittliga tittartiden ar en timrne vilket ar dubbelt sa mycket tid som agnas at hocker". 
Westerberg ar inte saker pa om detta spelar nagon roll och hoppas att han overdriver. "TV, 
och rorliga bilder overhuvudtaget, kan naturligtvis i manga sarnmanhang vara en oovertraffad 
metod att klargora komplicerade sarnmanhang" men "kan ha negativa effekter" eftersom TV
tittandet inte kraver lika mycket "koncentration och uppmarksamhet" som boklasandet. "TV
bilderna skymtar ofta forbi, tittandet blir halvhjartat, intrycken ytliga." Westerberg anser att 
"det ar angelaget att vi forsoker balansera kraften i TV-tittandet genom att stimulera 
bokintresset (och garna ocksa intresset att lasa dagstidningar) . Kulturpolitiskt upplever jag 
inte att det mest angelagna just nu ar fler TV-kanaler utan ett starkare stod till lasningen och 
bockerna." (ibid) 

Mellan 1974-1994 svarade dock barnbockerna for den hogsta andelen hemlan, 40% av all 
utlanad litteratur var barnbocker. Men under samrna tid har skonlitteraturens andel av 
hemlanen minskat till forman for fackbocker. (SOU 1995:85 s.277) Motsvarande har skett 
inom bokforsaljningen, "skonlitteraturens andel av den totala bokforsaljningen har minskat 
och facklitteraturens andel okat." (SOU 1995:84 s.461) Trots det ligger huvuddelen av lanen 
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enligt Sveriges Forfattarfonds stickprov, man klassificerar utlaningen, under H-signum d vs 
skonlitteratur. Inom fackomradet ar flest hocker utlanade inom Ekonomi och naringsvasen, 
d vs under signum Q. Har ingar aven manga faktabocker inom hobbys, hem och hushall. 
(SOU 1995:85 s.277) 

Biblioteket och samhallsinf ormationen 

Att lasa fackbocker ar ett satt att informera sig pa. Men att kalla det for samhallsinformation 
ar i de fiesta fall att ge begreppet en alltfor vid innebord. 

Termen samhallsinformation lanserades pa 1960-talet; en tidigare benamning var statlig 
upplysning. Sarnhallsinformation ar offentlig information till medborgama om 
myndighetsbeslut och aktuella samhallsfragor, t ex "Anslagstavlan" i TV och handboken 
"Samhallsguiden". (Zander 1995, s.227) 

Under slutet av 60-talet och i borjan av 70-talet genomfc:irdes en rad utredningar pa 
kulturomradet och mot bakgrund av dessa arrangerade skoloverstyrelsens 
folkbibliotekssektion, som da var den statliga myndigheten for folkbiblioteken, ett antal 
konferenser om "folkbibliotekens mojligheter att gora en insats for att forbattra den 
samhalleliga informationen". (Sundin 1978, s.4) En debatt foljde som aven engagerade folk 
utanfor biblioteksvarlden. Ture Edbom, davarande kommunalrad i Gavle skrev 1975 tva 
artiklar i Biblioteksbladet (BBL) som kom att fa stor betydelse "for intresset kring bibliotek 
som informationscentrum - men ocksa en resurs i stravandena att forbattra forutsattningarna 
for den kornmunala demokratin". (Sundin 1978, s.4) 

Med kommunsammanslagningama 1974 minskade antalet fortroendevalda politiker drastiskt 
och centralstymingen okade, besluten fattades allt langre bort fran invanama och blev allt 
svarare att overblicka. Med centralstymingen och de allt storre kommunema blev foljden fler 
yrkespolitiker eftersom det kravdes mer tid och kunskap for att satta sig in i olika arenden och 
for att skaffa sig overblick over en betydligt storre kommun. Aven staben av tjansteman inom 
forvaltningama okade. (Edbom 1975) 

Ture Edbom skriver att "i storkornmunen blev demokratins praktiska arbete i narnnder och 
styrelser inte sa direkt iakttagbart, det flyttades allt langre bort fran gemene man, fick en 
formellare, mer byrakratisk pragel. Detta minskade sannolikt manniskomas intresse for 
kornmunalpolitik och liknande verksarnheter". Han fortsatter, "apparaten blir sa stor och 
kranglig att manniskoma erfar en kansla av villradighet och bavan infor den som i sig kan 
vara passiviserande". Detta, menar Ture Edbom, innebar att demokratin kommit att bli 
uttunnad och det staller krav pa en avsevart okad informationsinsats fran politikemas sida till 
allmanheten. Som losning pa problemet skulle biblioteken engageras. Biblioteken borde 
strava efter att fa fler manniskor att engagera sig i olika politiska fragor och beslut, dels 
genom att tillhandahalla och synliggora offentliga handlingar och annan kommunal 
information dels genom att i datidens anda satsa mer pa den politiska skon- och 
facklitteraturen samt debattidskriftema genom att lyfta fram och battre backa upp dessa. Detta 
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skulle ske utan namnbart tillskott till budgeten eftersom det snarare ju skulle vara fraga om 
"andrad betoning av verksamheten an att dra pa sig fler arrangemang". (Edbom 1975) 

Det var bl a dessa tankegangar som ledde till utredningen om kommunal demokrati, den sk 
byrakratiutredningen, SOU 1975:41 , dar det foreslogs att folkbiblioteken skulle tilldelas, med 
de ansvariga for Skellefteprojektets slutrapports ord, "en sarskild roll i fraga om information 
fran kommuner och landsting till partier och andra folkrorelser". (Sundin 1978. s.4) 
Rapportforfattama fortsatter med ett citat ur SOUs utredning (som har begransats nagot): 
"Manga kommuner haller redan nu kommunala protokoll och andra handlingar tillgangliga pa 
biblioteken. Allmanheten vander sig ocksa i allt storre utstrackning till biblioteken for att fa 
hjalp med litteratursokning eller for att fa faktauppgifter. Enligt var uppfattning skulle 
emellertid denna verksamhet kunna utvecklas betydligt... folkbiblioteken horde fa en vidgad 
roll som informationscentraler... Genom att samla dokumentation i olika kommunala fragor 
till ett stalle kan informationsutbytet med medborgama underlattas." (ibid) 

Statens kulturrad stallde sig positiv till iden med biblioteket som samhallelig 
informationscentral (Sundin 1978, s.4) och det resulterade i en enkatutvardering, 
"Samhallsinformation i bibliotekstappning", av landets kommunala resurser. (ibid s.5) 

Davarande civilministem, eller kommunrninistem som det hette 1976, skrev i direktiven till 
byrakratiutredningen, SOU 1975:41 : "Vart samhalles alltmer komplicerade karaktar med 
omfattande regleringar och svaroverskadlig myndighetsorganisation medf6r atskilliga 
problem for de enskilda medborgama. Samhallet ar enligt mangas mening alltfor byrakratiskt 
med onodigt manga och invecklade bestammelser och dalig kontakt mellan myndigheter och 
medborgama. Det ar sjalvfallet allvarligt om enskilda manniskor upplever sig sta i 
motsatsstallning till samhallet och kanner ett avstand till myndighetema. Det ar darfor 
angelaget att atgarder vidtas for att underlatta medborgamas kontakter med myndighetema 
och overhuvudtaget minska byrakratin i samhallet". (Kommitteberattelse 1978, del 2 s.404) 
Bibliotekens roll som formedlare av information framholls i ett senare avsnitt av direktiven. 
(Sundin 1978, s.5) 

Byrakratiutredningen ledde till att man pa en del hall startade forsoksprojekt, ett exempel ar 
Skellefteprojektet som utgick ifran ovan namnda enkatutvardering. Biblioteken i Skelleftea 
kommun hade sedan tidigare tillhandahallit bl a kommunala handlingar och protokoll. (ibid 
s.10) I huvudbiblioteket var materialet utspritt pa olika hall i biblioteket och nu samlades allt 
tillsammans med vissa kompletteringar till en och samma avdelning som man kallade for 
avdelningen for samhallsinformation. Den kom att innehalla framst officiellt material fran 
kommun, landsting och stat. (ibid s.12) 

Mer preciserat fanns t ex kommunfakta, information om ett kommunalt arendes gang fram till 
beslut, karta over var i kommunen de olika f6rvaltningama var lokaliserade, upplysningar om 
mojligheten att i biblioteket sjalv ordna utstallning eller mote med sk motinformation d vs 
om man har andra synpunkter pa fragor och beslut ant ex kommunpolitikema, portratt over 
kommunfullmaktiges ledamoter samt deras telefonnumrner, upplysningar om att fullmaktiges 
sammantraden ar offentliga, tidningartiklar, information om offentlighetsprincipen, aktuella 
kommunala utredningar, motioner och taxor, foreningsregister, allt kommunalt tryck med t ex 
fullmaktiges protokoll, kommunala tidskrifter, uppgifter om markanvandning och fysisk 
samhallsplanering inom komrnunen, tillfalliga utstallningar av detaljplaner samt information 
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fran landsting, lansstyrelse och riksdag med tidskriften: Fran riksdag till departement (R&D). 
Man har aven SOU-serien. Lite utanfor den egentliga avdelningen for samhallsinformation 
har man en avdelning for konsumentinformation. (Sundin 1978, s.14-23) 

Som synes star Skellefteprojektet och mycket av den debatt som fordes pa 70-talet for en 
betydligt snavare syn pa vad samhallsinformation ar an om man skulle rakna in all 
facklitteratur i begreppet. Men Skellefteprojektet innehaller inte enbart samhallsinformation, 
aven om man kallar hela sin verksamhet sa, utan aven samhallskomrnunikation, ett uttryck 
som anvands for att beteckna ett omsesidigt informationsutbyte mellan myndigheter och 
medborgare. (Zander 1995, s.227) 

Inledningsvis narnndes att begreppet samhallsinformation lanserades pa 60-talet som en 
ersattning for benarnningen statlig information. I forsoksprojektet i Skelleftea har man vidgat 
begreppet till att omfatta aven komrnunal information och som tidigare narnnts i kapitlet: 
Komrnunen, folkbiblioteket och dess uppgifter, skriver Folkbiblioteksutredningen (SOU 
1984:23, s.44) att "folkbiblioteket ska ocksa kunna formedla information om den enskildes 
formaner, rattigheter och skyldigheter samt om organisationers och myndigheters verksamhet 
och beslut, dvs. vad man i dagligt tal brukar kalla for samhallsinformation". (ibid) I 
Skellefteprojektet har man i forsta hand tillhandahallit komrnunal samhallsinformation men 
med SOU-serien och tidskriften: Fran riksdag och departement, R&D, tillhandahaller man 
aven statlig samhallsinformation. 

Ytterligare ett exempel pa statlig information ar som tidigare namnts Samhallsguiden som ar 
en handbok om den delen av samhallet som hor till statens ansvarsomraden och innehaller 
alltsa statlig information om bl a !agar och regler fran riksdagen och inrikesdepartementet till 
medborgama. Den ar indelad i 27 olika arnnesomraden. Den tart ex upp fragor om familj , 
utbildning, forsvar, arbetsmarknad, bostader, sjukvard, miljo, handikapp, socialtjanst, 
skattesystem, trafik, post, konsumentfragor, medborgarskap, rostratt och olycksfall. 
(Samhallsguiden 1996) 

Siar man upp ordet samhallsinformation i Komrnunal uppslagsbok ( 1992, s.180) star det att 
det ar "information som medborgama behaver for att kunna fungera i samhallet. Till 
samhallsinformationen hor upplysning om rattigheter och skyldigheter, om faror i 
omgivningen, om politiska beslut och beslutsunderlag samt om offentliga samhallsorgans 
verksamhet. Den komrnunala samhallsinformationen har till syfte att ge 
kommunmedlemrnama mojlighet att utova kontroll och inflytande over komrnunens 
verksamhet och att darigenom sakra en demokratisk beslutsprocess. Viss information maste 
komrnunen tillhandahalla, t ex skall fullmaktigesarnmantraden och dagordningen for dessa 
utannonseras. Alla arendehandlingar, som instamplas som komrnunala handlingar och som 
inte ar sekretessbelagda, ar offentliga och skall kunna uppvisas pa anrnodan. Vissa typer av 
arenden anses sarskilt angelagna att informera om i god tid, t ex byggplanearenden och 
planerade forandringar av komrnunala taxor." 

Utgar man ifran Komrnunal uppslagsboks definition av samhallsinformation skulle man 
kunna rakna inte bara offentliga handlingar och protokoll som samhallsinformation utan liven 
uppslagsbocker som Sveriges rikes lag, Sveriges komrnunkalender och liknande. Stracker 
man sig utanfor den egna komrnungransen kan man aven riikna in t ex Sveriges statskalender 

14 



och Posthandboken. Hur snavt man drar gransen beror naturligtvis pa det egna bibliotekets 
storlek, resurser och mal for verksamheten. 

l\1edborgarkontor 

I Kornrnunal uppslagsbok ( 1992, s.180) formuleras hur det ar tankt att medborgama skall fa 
del av ovan namnda samhallsinformation. "F ormerna for informationsverksamheten kan besta 
av annonsering i lokal press, egna tidningar och trycksaker, kornrnunreceptioner eller 
medborgarkontor, utstallningar i offentliga lokaler etc." Vidare star det: "I samband med att 
kornrnunerna vaxt och ratt allt fler uppgifter har betydelsen av en val fungerande kornrnunal 
samhallsinformation okat. Manga kornrnuner har inrattat sarskild informationsverksamhet for 
omraden dar kontinuerlig kornmunikation med kornrnunmedlernrnama anses viktig t ex 
betraffande miljoinformation." (ibid) 

Enligt davarande civilministem Inger Davidson medfor framvaxten av informations- och 
datasamhallet risker for att klyftor och maktforskjutning okar i samhallet. Manga medborgare 
har inte den tid och kunskap som kravs for att veta vart man skall vanda sig for att fa sina 
fragor besvarade. Losningen ar enligt Inger Davidson inrattandet av sk medborgarkontor som 
ett satt att oka tillgangligheten och forbattra servicen till medborgama. Genom dessa ska det 
bli lattare for medborgarna att komma i kontakt med saval statliga som kommunala 
myndigheter nar det galler enklare fragor. Informationen och servicen skall flyttas "ut till 
servicepunkter pa olika hall dar medborgama finns" . Samtidigt som de till viss de! avlastar de 
centrala forvaltningarna. Hon poangterar aven att "malet maste, som jag ser det, vara att 
medborgama ska fa mojlighet att ta datatekniken till sin hjalp for att informera sig och for att 
kontrollera myndigheter, foretag och organisationer". (Broschyr Civildepartementet 1993) 

Civildepartementet skriver att "hur ett medborgarkontor ser ut och vad det kallas, beror pa de 
lokala forutsattningarna - var i landet det Jigger, vilka som tagit intiativet, tillgangliga lokaler 
och manniskors behov av samhallsservice o s v". (ibid.) 

Ett tiotal mer eller mindre utvecklade medborgarkontor hade, nar Civildepartementet drog 
ihop till konferens, redan startat. Manga av dessa svenska medborgarkontor har hamtat ideer 
fran Danrnark. (ibid.) 

Medborgarkontoren kan ha statliga inslag men ar huvudsakligen kornmunala. Tanken ar att 
den personal som arbetar pa medborgarkontoren skall vara generalister, en och sarnrna 
tjansteman ska kunna ta sig an arenden for vilken forvaltning som heist. Det spar bade tid och 
besvar for den enskilde besokaren som slipper bli bollad runt mellan flera olika tjansteman. 
Generalister star i forbindelse med specialister i "baklandet". Dessa generalister har man i de 
pagaende verksamheterna rekryterat fran kornrnunala fackforvaltningar eller andra 
myndigheter. (ibid.) 

Ett medborgarkontor kan som de i Botkyrka vara inrymda i servicestugor som representerar 
samtliga forvaltningar inom kommunen. Ursprungligen var dessa servicestugor fristaende 
kontor. Senare flyttade ett lokalt bibliotek in i den ena, "for gemensam draghjalp". I 
Solvesborg har man valt att inratta ett medborgarkontor i stadshusets entre dar "de 
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huvudsakliga serviceomradena ar reception, konsumentradgivning, bostadsbidrag, 
bostadsformedling, turistbyra och foreningsservice". Huvuddelen av personalen har 
rekryterats fran dessa omraden och for narvarande hanteras enbart kommunala fragor. (ibid.) 

Surahammars kommun valde att lokalisera sina tre medborgarkontor, eller Focus-kontor som 
man valt att kalla dem, till biblioteken eftersom "biblioteket ar en naturlig plats att ga till for 
den som soker service och information fran offentlig forvaltning". For kommunens tva minsta 
orter har Focus lett till battre tillgang till kommunal service under vad man kallar 
"kundvanliga kontorstider". For bibliotekets del har man kunnat oka sina oppettider med 90% 
genom bemanningssamverkan med Focus. Personalen har rekryterats fran olika 
fackforvaltningar. Pa Focus hanterar man t ex fragor som konsumentupplysning, 
turistinformation, invandrarfragor, Komvux, studiemedel, bidragsfragor och barnomsorg. Man 
har aven forsaljning av buss- och tagkort, evenemangsbiljetter och telefonkort. (ibid.) 

Lundby medborgarkontor 

Nedanstaende uppgifter har vi fatt via telefonsamtal med Margareta Sjoholm pa 
medborgarkontoret i Lundby, 961125. 

Lundby ar en stadsdel pa Hisingen i Goteborg med 30.000 invanare. Har har man sedan ett 
par ar tillbaka ett medborgarkontor som ar belaget i anslutning till biblioteket d v s strax innan 
bibliotekets entre. Detar detta medborgarkontor som i stor utstrackning inspirerat 
bibliotekschefen i Stenungsund till en eventuell andrad inriktning av Stenungsunds 
folkbibliotek. 

Till medborgarkontoret kan invanarna i Lundby vanda sig for att fa information om i stort sett 
vad som helst som ror kommunen och vissa fragor som t ex bamomsorgsarenden handlaggs 
aven av medborgarkontorets personal. Det gar aven att fa hjalp med information i 
utornkommunala arenden. Nar det galler sadant som ror den egna kommunen och som inte 
handlaggs av medborgarkontorets personal slussar man den hjalpsokande vidare till ratt 
person. Nar det handlar om fragor som ligger utanfor den egna kommunen har man tillgang 
till infom1ation via olika databaser. Men de fiesta fragoma ror den egna stadsdelen och 
manniskors absoluta narhet. 

Medborgarkontoret hjalper till med barnomsorg, uthyming av lokaler, forsaljning av biljetter 
till t ex Goteborgsoperan, Ullevi och Scandinavium, foreningsfragor och hit kan aven t ex 
anhoriga ringa for information i fragor som ror aldreomsorgen aven om detta handlaggs av en 
bistandsbedomare, som de som handlagger aldreomsorgsarenden kallas i Lundby. 
Bistandsbedomarna har sarskild telefontid medan medborgarkontoret har oppet hela dagen pa 
vardagar. 

Till medborgarkontoret ringer som sagt invanarna och fragar om i stort sett vad som heist som 
ror stadsdelen. Till sin hjalp har man bl a en databas, Lotus Notes, som en arbetsgrupp med 
dels personal fran medborgarkontoret, dels fran Goteborgs kommuns ADB kontor, byggt upp 
tillsan1mans. Medborgarkontorets personal har haft hand om layout, innehall mm och ADB 
kontorets styrgrupp har arbetat med programvarans innehall, marknadsforing och forsaljning 
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till ovriga Stadsdelsforeningar i Goteborg. Uppdateringen av den information man behover 
mata in ar uppdelad pa ett antal personer inom kornmunen bl a av personalen vid 
medborgarkontoret. De fragor man inte kan svara sjalva pa slussar man vidare till specialister 
i "baklandet". Konsumentfragor har man inte sa mycket av utan biblioteket har en del 
information och medborgarkontoret slussar i huvudsak folk vidare till Konsument Goteborg. I 
anslutning till medborgarkontoret har man aven rum for mer privata samtal. 

En gang i manaden ar <let namndsarnmantrade och da kan invanama traffa politikema och 
stalla fragor. Politikerjouren ar oppen tisdag kvall veckan innan narnndsammantrade, 
torsdagen innan politikerjouren finns en annons i Goteborgspostens bilaga Nordvast, dar det 
star vilka politiker som ska komma samt ett antal punkter som ska tas upp pa nasta 
namndmote. Ofta har personalen samlat ett antal arenden till politikema och ber de fragande 
aterkomma till politikerjouren. Det annonseras aven om detta i stadsdelstidningen Vart 
Lundby som utkornmer 2 ggr/aret. Det ror sig framst om fragor som man pa 
medborgarkontoret inte ansett sig kunna ge ett utfdrligt svar pa. 

Tidigare har man aven haft budgetradgivning men den ar nu flyttat till socialkontoret da 
arbetet blev alltfor omfattande for att ha pa medborgarkontoret. I anslutning till 
medborgarkontoret ordnar man utstallningar om bl a miljofragor och aven 
stadsbyggnadskontoret har har utstallningar om forandringar och byggplaner. 

Medborgarkontoret har oppet mellan 9.00 och 18.00 varje vardag utom pa fredagar da man 
stanger klockan 13.00. Biblioteket har oppet mellan 11.00 och 19.00 pa vardagar och mellan 
IO. 00 och 14. 00 pa lord agar. Man har gemensam vaxel med biblioteket och tar aven emot 
aterlamnade hocker nar biblioteket ar stangt. Nagon forandring av bibliotekets oppettider har 
inte skett i och med medborgarkontorets tillkomst. 

Personalen har rekryterats fran de kommunala forvaltningama och man har tidigare varit fem 
personer men har minskats till tva da en del arbete som t ex ovan namnda budgetradgivning 
utflyttats. En tjanst har dragits in p g a kommunens forsamrade ekonomi. 

Medborgarkontoret startades som en del i ett projekt som Lundby satsade pa for att oka 
demokrati- och medinflytandetanken i Lundby. Detta var ocksa en de! i 
stadsdelsnamndsreformen. I kommunen ansag man att man var bra pa allt annat, men inte pa 
att tala om vad man sysslade med samt vad forvaltningen kunde erbjuda Lundbyboma. I 
samband med omorganisation genomfordes en administrativ oversyn "Rosa modellen". Dar 
frarnkom vilka arbetsuppgifter som skulle kunna handlaggas av generalister. Under 
utvecklingens gang har man dock sett att allt inte passar pa ett medborgarkontor. Bibliotek 
och medborgarkontor samverkar mycket och tillhor sarnma avdelning: Information, fritid och 
kultur men man har inte gemensam budget med biblioteket. 

Innan medborgarkontoret startades gjordes en marknadsundersokning bland invanama for att 
ta reda pa vad de framst var intresserade av att fa hjalp med. Undersokningsresultatet lag till 
grund for <let fortsatta arbetet och utformningen av medborgarkontoret. 
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Tidigare anvandarundersokningar 

Varen 1993 genomforde Karin Larsson, assistent pa Stenungsunds folkbibliotek, och Heikki 
Nikunen, en en.katundersokning for Stenungsunds folkbibliotek, "Redovisning av en.kat 
genomfdrd i Stenungsunds folkbibliotek". De delade ut 285 en.kater och fick in 279 stycken. 
De var intresserade av att ta reda pa om besokarna gick pa evenemang i kulturhuset, hur de 
fick reda pa dessa och var det eventuellt kunde vara lampligt att informera om evenemangen. 
Da var undersokning inte handlar om kulturhusets evenemang utgor deras uppsats inte nagot 
lampligt jamforelsematerial. Endast en fraga i den kan eventuellt vara av intresse, de har 
fragat om vilket besokarnas huvudsakliga skal varit till dagens biblioteksbesok. 

De har inte raknat ut nagra procentsatser, sa for att gora resultaten mer jamforbara har vi tagit 
oss friheten att rakna ut och lagga till dessa inom parentes efter antalet personer. Det visade 
sig att 183 (65,6%) personer var dar for att lana bocker/andra media, 3 (1,1 %) personer 
lyssnade pa musik, 78 (28%) personer laste, 32 (11,5%) besokare fragade/sokte efter 
information och 53 (1 9%) besokare svarade att de gjort nagot annat. (Larsson & Nikunen 
1993, s.7) 

Nedan presenteras tva tidigare en.katundersokningar gjorda vid Jonkopings stadsbibliotek 
respektive Hisingens regionbibliotek i Lundby. Undersokningen fran Jonkoping har valts 
darfor att den omfattar ungefar lika manga enkater och innehaller nastan lika manga fragor 
som var undersokning. Manga fragor liknar de vi stallt. Lundbys undersokning har vi 
inspirerats av nar vi konstruerade var egen en.kat, den ar nagot mer omfattande an var 
undersokning men innehaller anda anvandbart jamfdrelsematerial. 

Enkatundersokning vid Jonkopings stadsbibliotek 

Varen 1987 gjordes en en.katundersokning pa Jonkopings stadsbibliotek: "Jonkopings 
stadsbiblioteks besokare. Vilka ar de? Vad gor de? Vad tycker de?" . Besokarna har svarat pa 
en enkat med tolv fragor som baserats pa stickprov under bibliotekets oppettider en vecka. 
(Eklund 1987, s.2) Syftet med en.katen var att kartlagga vad biblioteksbesokarna 
huvudsakligen gor pa biblioteket och om de far den service man kan forvanta sig. (ibid s.1) 
Man delade ut 880 enkater till besokare over femton ar och fick in 690 stycken. (ibid s.2) 

Resultatet av undersokningen visade att den vanligaste anledningen till biblioteksbesoket var 
att lamna och lana bocker, <let hade 45% gjort. Det var 24% som studerade, forskade och 
sokte information (har ingick aven slaktforskning) medan 27% laste i tidskrifter eller bocker 
pa biblioteket och 3% angav annat alternativ. Det var 85% som gjorde vad de planerat och 
13% gjorde ocksa nagot annat an det planerade, oftast laste de tidningar, tidskrifter eller 
lanade bocker. Av besokarna var det 40% som fann allt de sokt den dagen, 28% fann det 
mesta och 17% en del av vad de sokt. Det var 9% som inte fann vad de sokt och da saknade 
de oftast vissa bocker eller tidskifter. (ibid s.5) I undersokningen hade man aven fragat om hur 
Jang tid besokama tillbringat pa biblioteket, drygt halften var dar mellan fem minuter och en 
timme, ovriga var dar over en timme. (ibid s.4) Halften av besokama var dar flera ganger i 
manaden och en tredjedel var dar flera ganger i veckan, 3% var dar varje dag medan 14% var 

18 



dar mer sallan. Enkaten inneholl aven fragor om service och pa fragan om besokarna hade 
tagit kontakt med upplysningsdisken var det endast 33% som svarade ja och 65% svarade nej , 
90% ansag att de fatt den service de onskade, 9% hade inte svarat pa fragan. (ibid s.5) 

Under "ovriga synpunkter" kunde enkatsvararna fylla i positiva och negativa asikter om 
biblioteket. De flesta asikterna var positiva och manga ansag att miljon var lugn och trivsam 
samt att personalen var kunnig, hjalpsam och trevlig. De som hade negativa synpunkter ansag 
att det saknades bord eller rum for grupparbete, att ljudnivan var for hog samt att det var for 
kallt pa biblioteket. (ibid s. 7) 

Det visade sig att 4 7% av besokama var under 30 ar och darfor fann man det intressant att ta 
fram vad just de gjorde pa biblioteket. (ibid) De stannade langre och andelen som studerade 
var storre an genomsnittet. Fler man an kvinnor laste tidskrifter och fler kvinnor an man 
lanade hocker. (ibid s.8) 

Det bor kanske papekas att ovanstaende undersokning inte ar publicerad men den ar refererad 
eller delvis refererad bl a av Mona Nilsson i BBL 1988: 1 och aven av Statens kulturrad i deras 
rapport, Lasning pa bibliotek 1993, dar man i bada fallen angett andra procentsatser for vad 
besokarna gor pa biblioteket an ovan angivna siffror. Det beror pa att man i undersokningen 
pa tva olika stallen larnnat olika uppgifter for den har fragan. Raknar man samman de antal 
besokare som svarat pa de olika alternativen har med hjalp av uppgifter som givits i en bilaga 
till uppsatsen, och aven tittar pa det diagram som ocksa finns uppritat i uppsatsen, sa visar det 
sig att de procentsatser som vi ovan valt att anvanda oss av med stor sannolikhet ar de 
korrekta. 

Enkatundersokning vid Hisingens regionbibliotek i Lundby 

I november 1993 genomfordes pa folkbiblioteket i Lundby en enkatundersokning: Vad tyckte 
du om Hisingens regionbibliotek? Ansvarig for enkaten ar bibliotekets chef. Under de tva 
veckor som undersokningen pagick och enkater delades ut, hade biblioteket I 0.400 besokare. 
de fick in 1.112 anvandbara enkater. De enkater som inte var helt ifyllda sorterades bort. 
(Wannheden 1993, s.2) 

Sammanfattningsvis frarnkom det att mannen var de flitigaste besokarna, fri:imst som tidnings
och tidskriftslasare. Manga besokare, eller kunder som man valjer att kalla demi 
enkatredovisningen, kommer ofta till biblioteket, manga ar dar flera ganger i veckan vilket gor 
att de kanner sig som hemma och hittar vad de vill ha utan att behova be om hjalp. De som 
ber om hjalp anser att de far hjalp och ar i 96% av fallen nojda med hjalpen. Trots manga 
onskemal om nyheter tycker nara 80% av alla att urvalet ar bra eller mycket bra. Alla 
aldersgrupper i Lundby ar val representerade. (ibid) 

Enkaten bestod av arton fragor varav den sista var en oppen fraga. I redovisningen av 
resultatet och analysen har en del fragors svar buntats ihop, i de forsta fyra fragorna har de 
velat ta reda pa vem som ar deras kund, som de kallar besokarna. De manliga besokarna 
dominerar (56%) och det ar framforallt de manliga pensionarerna boende i Lundby som 
besoker biblioteket. De kvinnliga besokama ar i genomsnitt yngre och arbetar eller studerar i 
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hogre grad an mannen. Av de som fyllt i enkaten bor 92% pa Hisingen och av dem ar det 62% 
som bor i Lundby. Av alla som svarade pa enkaten ar 80% mellan 13 och 64 ar och bland 
Lundbyborna tillhor 67% denna alderskategori. (ibid) 

Man har tagit reda pa om biblioteksbesoket skett i samband med andra arenden, hur ofta 
besokarna ar pa biblioteket och om de aven gar till andra bibliotek. Nastan halften av 
besokarna ar inte ute i nagot annat arende utan kommer enbart for att besoka biblioteket, det 
galler framforallt om man bor i Lundby, men 35% av besokarna ar samtidigt ute i andra 
arenden. Bland besokarna som inte bor i Lundby, arbetar eller studerar de flesta i narheten. 
K vinnorna ar oftare an mannen ute i andra arenden i samband med biblioteksbesoket. Hela 
80% ar pa biblioteket minst en gang i manaden och halften av dem ar dar annu oftare. Over 
halften av invanarna i Lundby besoker aven andra bibliotek. (ibid s.3) 

Varfor kommer besokarna till biblioteket och hittar de vad de vill ha? ar fragor man velat ha 
svar pa. De flesta kommer for att lana bocker (37%) eller lamna tillbaka nagot (26%) men 
manga gor helt andra saker som att lasa tidningar/tidskrifter, studera eller soka i 
uppslagsbocker. Over 20% lanar inte alls medan de som lanar oftast lanar enbart till sig sjalva. 
Av de tillfragade ar det tre fjardedelar som finner det de soker, nagot som biblioteket finner 
forvanande med tanke pa att biblioteket ar sa stort, inte sarskilt valskyltat och med tanke pa 
alla synpunkter man far om litteratur som saknas. Endast 23% ber om hjalp att hitta ratt. (ibid) 

Pa fragan vad besokarna ansag om personalen hade nastan halften inte svarat, av de som 
svarat ansag 96% av besokarna att personalen ar mycket lugn, hjalpsam och vanlig eller lugn, 
hjalpsam och vanlig. 4% var missnojda. (ibid) 

Oppettiderna ar 55% nojda med men framforallt kvinnor vill att biblioteket oppnar tidigare 
medan mannen garna vill ha det oppet langre pa kvallarna. A ven mer helgoppet ar onskvart. 
(ibid s.4) 

De fiesta hittar nagot som passar, 78% av de tillfragade tycker att urvalet av bocker, tidskrifter 
etc ar mycket bra eller ganska bra. De som svarat har haft mojlighet att ha onskemal och de 
som fyllt i nagot har har framst velat ha mer facklitteratur. Mannen vill ha mer facklitteratur 
och tidningar/tidskrifter medan kvinnorna prioriterar skon- och facklitteratur. (ibid) 

Urvalet av videofilmer ar pa biblioteket i Lundby inte sarskilt stort och CD-skivor finns inte. 
Besokarna har darfor tillfragats om intresse finns for en utokning av sadant. 39% har inte fyllt 
i nagot svar och av de som svarat vager onskemalen ratt jamt. Videofilm for barn onskas 
emellertid oftare an musik for barn. Andra aktiviteter som onskas ar mojlighet till 
slaktforskning, att kunna kopa biljetter till olika evenemang i Goteborg samt aktiviteter for 
vuxna. 45% har inte uttryckt nagra onskemal om utokade aktiviteter. (ibid) 

Pa den oppna fragan i slutet har 330 enkatbesvarare av 1.112 larnnat kommentarer. En del har 
gjort det kortfattat med kommentarer som "bra" eller "hyfsat", andra har valt att ge langre 
svar. I redovisningen av resultaten har man valt att spalta upp dessa under olika rubriker, det 
allmanna intrycket, personalen, oppettiderna, bokurval, tidningar/tidskrifter samt ovrigt. 
Biblioteket i Lundby skall aret darpa flytta till andra lokaler. Allmanna kommentarer ar t ex 
positiva och negativa asikter om flytten. Manga uttrycker sin uppskattning over biblioteket 
och skriver om hur trevligt och bra allting ar (ibid) men flera har mindre positiva omdomen 

20 



om bl a lokalernas brister, "det ar langa koer nar man skall in eller ut ur lokalen, trang entre, 
stel inredning, utan bekvama soffor, stolar och lasbord, kallt pa vintern" samt hog ljudniva. 
Lasplatserna ar ofta ockuperade av tidningslasare och manga saknar lasrum med lasro, kafe, 
debattkvallar, fdrfattarbesok, bokinkast, mojlighet till ordbehandling o dyl. (ibid s.5) 
Nitton personer uttrycker sin uppskattning om hur fantastisk personalen ar, vanlig och 
serviceinriktad, ytterligare nagra har positiva omdomen som att personalen vet hur man tar 
folk. Nio personer har negativa omdomen och skriver om att personal en ar stressad, ovanlig 
och ointresserade, ser ej pa kunden, talar med varandra, seglar omkring. (ibid) 

Ett fatal har valt att ytterligare kommentera oppettidema och de vill framst ha mer oppet bl a 
pa sommaren. (ibid) 

Nar det galler bokurvalet viii de flesta ha mer av det mesta, fler nya bocker med fler exemplar 
av varje inom bade skon- och facklitteratur, aktivare gallring av gamla bocker ar onskvart 
liksom lastips. Besokama vill ha fler deckare, fler lattlasta romaner och farre aldre "snobbiga" 
bocker aven fler bocker pa utlandska sprak onskas. Man viii ocksa ha fler bocker inom data, 
teknik och naturvetenskap samt fler hocker inom ekonomi, filosofi, religion och psykologi. 
Men manga ar som sagt nojda och berommer urvalet och aven snabblanen ar besokarna glada 
at. (ibid) 

Det visar sig att manga vill ha fler tidningar och den avdelningen behover tydligen 
kompletteras framforallt med svenska populara dags- och kvallstidningar fran olika hall i 
landet. Aven europeiska dagstidningar ville man ha samt fler tidningar pa arabiska. 
Onskemalen om fler tidskrifter ar manga och ofta preciserade. Aven fler tidskrifter pa 
utlandska sprak ar onskvart. Biblioteket far berom for sitt urval av musiktidskrifter. (ibid s.6) 

Ovriga synpunkter handlar ofta om bibliotekspolitik i stort som avgifter, lanetider, 
kopieringskostnader och battre information om hur datasystemet fungerar. (ibid) 

A vslutningsvis presenteras ett atgardsprogram dar bibliotekschefen anser att flytten till nya 
lokaler sommaren 1994 kommer att tillgodose alla onskemal om battre biblioteksmiljo 
bortsett fran att en del far ga lite langre till Stadsdelshuset. Man kommer att oka satsningen pa 
nya bocker och andra media och de nya och storre lokalema innebar att trangseln skall 
fdrsvinna och telefonfragor kan hanteras sa att besokamas behov av uppmarksamhet 
prioriteras. De nya lokalema mojliggor ocksa fler aktiviteter. (ibid) 

Stenungsunds kommun forr och nu 

Den har bygdens egentliga postadress var Kungalv, anda fram till 1866 da man fick egen 
poststation benamnd Stenung. Det nuvarande namnet Stenungsund kom till 1889 nar den 
tidigare poststationens namn andrades. (Hallin 1954, s.281) 

Stenungsunds storkommun bildades 1952 (Stenungsunds Kommun Fakta, 1996) da de 
tidigare smakommunema Norum, Spekerod, Ucklum och Odsmal slogs samman och dessa 
fyra socknar (se bilaga 2) omfattar ett omrade pa 194 kvadratkilometer. (Hallin 1954, s.291) 
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lnvanarantalet var da 4.700 personer. 1971 inforlivades aven Jorlanda i Stenungsunds 
kornrnun och nu blev arealen 254 kvadratkilometer (Stenungsunds Kornrnun Fakta, 1996) och 
omkring 1974 hade befolkningen stigit till ca 15.000 personer. (Hallvarsson & Selander 1974, 
s.11) Totala folkmangden 951231 uppgar till 19.852 personer. (Stenungsunds Kornrnun Fakta 
1996) 

Stenungsund ar ett kustsamhalle innanfor oarna Orust och Tjom i mellersta Bohuslan. Det 
ligger "utefter en smal kustremsa med godajordar" (Hallvarsson & Selander 1974, s.11) 
mellan Askero- och Hakefjorden, men som kustsamhalle har <let inte varit ett utpraglat 
bohuslanskt fiskelage, utan befolkningen som slog sig ned har hade jordbruket som 
huvudnaring. (ibid) Batbyggeri, (Hallin 1954, s.277) jakt och fiske bidrog till forsorjningen. 
(ibid s.27) 

Samhallet vaxte fram som en viktig handelsplats tack vare sin placering mellan fastlandet och 
Stenungson, med oarna Tjom och Orust alldeles intill. Langs Norums kust finns flera uddar, i 
gangen tid "sma oar med en eller annan stuga" (Hallin 1954, s.276) och under 1800-talets 
senare halft konkurrerade de tva holmama Kakenas och Stenungsund om var handelscentrat 
skulle koncentreras. (ibid) 

Vid Kakenas fanns stora magasin for spannmal och travaror och har drevs "affarsrorelse av 
ganska betydande matt" , inte bara diversehandel. For inlandets narmaste socknar var Kakenas 
en hamn med overfartsplats och farjelage till oarna. Harifran skeppades spannmal och tirnrner 
(Hallin 1954, s.277) fran de tva inlandssocknarna Spekerod och Ucklum som i huvudsak ar 
jordbruks- och skogssocknar. I dessa trakter fanns ocksa annan industri som tegelbruk och 
sagverk. (ibid s.292) Men Kakenas hade som harnnplats ett utsatt lage for sydvastvinden, 
"batbryggan blev ofta ramponerad" och angbatama kunde i hart vader inte lagga till vid 
bryggan. (ibid s.274) 

Stenungsund hade sedan lange "ekonomiskt utbyte av sommargastema" (ibid s.292) och har 
farms angbatsbrygga, <lit ocksa en vag var anlagd. Som harnnplats lag Stenungsund mera 
skyddat for vader och vind och ansags mer "tjanlig". (ibid s.278) Nar sedan jamvagen kom 
och Bohusbanan sa smaningom stracktes genom Norum och Odsmal, blev det Stenung som 
fick stationshus med hallplats (ibid s.259) och harmed miste Kakenas allt mer sin betydelse. 
(ibid s.279) 

Under 1800-talet utvecklades samhallet kring Stenungsund till en betydande badort (Stencil 
Stenungsunds Kornrnun 1996) och med sornrnargastema kom det nya forsorjningsmojligheter 
for Stenungsundsboma. Narheten till Goteborg och <let vackra kustlandskapet gjorde att 
valsituerade stadsbor - inte bara fran Goteborg utan fran hela landet - har byggde stora 
sornrnarvillor med egen brygga och badhus, framst pa Stenungson. (Hallvarsson & Selander 
1974, s.12) "On var badgastemas doman, <lit inte garna andra an herrskap .. . borde skeppas 
over. Dar var overstinnor och konsulinnor i langa spetsklanningar med parasoll och solfjadrar, 
dar flanerade herrar skeppsredare, direktorer och grosshandlare i vita byxor, vit vast, bla 
kavaj , segelmossa .. . " (Hallin 1954, s.273) 

Har uppfordes sa smaningom bade restaurang och havsbadshotell som blev en central punkt 
for societetslivet. "Pa kvallen kunde nog vanligt folk fran Sundet offra en tvaoring till Ro
Hans och 'ga over' till On for att kanske balsa pa nagon sornrnarbekant i herrskapskoken eller 
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hos Hermansson i restaurangens kallarvaning fa si g en 'j am are' for 10 ore ... ". Hallin berattar 
vidare att "uppe i sjalva restaurangen var badsocieteten allenasittande och sag med oblida 
ogon, om nagon outsider tog in pa vardshuset." (Hallin 1954, s.274) 

"Stenungson fick societetssalong som om sondagama fylldes av valkammade goteborgsbam i 
sjomanskostymer och sjomansklallllingar nar blasorkestem spelade upp till barnkonsert.". 
(Hallvarsson & Selander 197 4, s.12) 

Det gamla societetshuset rivs 1968. (Karlsson 1989 stencil) Nu ligger dar ett nytt 
havsbadshotell, Stenungsbaden Yacht Club, ett ho tell med dansrestaurang, yacht uthyming 
och plats for konferenser. (Informationskarta Stenungsunds kommun 1995) 

Forbindelsema langs den bohuslanska kusten upprattholls med angbatar till langt in pa 1900-
talet. Baten och bryggan var det viktigaste i datidens Stenungsund, med den kom varor lika 
mycket som passagerare. Kommunikationsmojlighetema blev fler, nar jamvagen oppnade 
Bohusbanan pa strackan Tingstad i Goteborg - Uddevalla for trafik 1907. (Stencil 
Stenungsunds Kommun 1996) 

An i dag, utan datidens speciella badortsliv, ar Stenungsund ett sommarparadis med tusentals 
sommarstugor och befolkningen okar markant under sommarhalvaret. (ibid) 

Landsbygdsnaringen, dvs. jordbruket, fisket, kusttrafiken och stenindustrin drabbades alla av 
tidens utveckling. Glesbygdsproblematiken med daliga inkomstmojligheter och utflyttning 
som foljd, gjorde att kommunen hamnade i svarigheter. (Hallvarsson & Selander 1974, s.13) 

Under 1950-talet tog Stenungsund de forsta stegen mot att bli ett industricentrum med hjalp 
av sin landshovding, Per Nystrom. Hans starka tro och engagemang for en industrisatsning i 
mellersta Bohuslan blev avgorande for den framtida utvecklingen. Han gick emot Vag- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen och fick ett redan fattat beslut om var Tjombron skulle byggas 
andrat, sa att bron nu kom att ligga alldeles invid Stenungsunds centrum. (Hallvarsson & 
Selander 1974, s. 14) 

I takt med bilismens utveckling, gy1U1ades industrietableringen i omradet inte bara av narheten 
till Bohusbanan utan ocksa av att Europavag 6 (E6:an) gick igenom samhallet. Har fa1U1s 
ocksa mojlighet till goda kommunikationer sjovagen, via en aret om isfri farled in till en djup 
hamn som var "specialbyggd for oljetankers upp till 60.000 ton" och lamplig obebyggd mark 
att kopa, for lokalisering av olika foretag. (Hallvarsson & Selander 1974, s.24) 

Ett viktigt projekt for Nystrom blev att fa anlaggningen av ett stort angkraftverk, som 
planerades av riksdagen, forlagd till Stenungsund. (ibid sid.14) I konkurrens med tiotalet 
andra kommuner lyckades han, bl.a. med hjalp av <let utmarkta kommunikationslaget, fa 
kraftverket placerat i sin kommun. (Stencil Stenungsunds Kommun 1996) Angkraftverket 
soma.gs av Statens Vattenfallsverk, borjade byggas 1956 och 1969 var de fyra aggregaten, 
med en sammanlagd effekt av 860 Megawatt, i bruk. Det ar avsett att fungera som 
reservkraftverk for resten av landet, t ex nar nagot atomkraftverk star still eller nar 
elforbrukningen ar extra hog. (Karlsson 1989, s.3) Detta Sveriges storsta oljeeldade kraftverk 
ligger av sakerhetsskal nedsprangt i Vetteberget och ar synligt nastan enbart genom sina fyra 
stora och hoga skorstenar. (Hallvarsson & Selander 1974, s.46) 
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Detta angkraftverk banade sa smaningom vag for etableringen av ett petrokemiskt 
industricentrum i Stenungsund, kommunens nuvarande basnaring, som blev <let fdrsta inte 
bara i Sverige utan ocksa i Norden, nar <let stod klart i juli manad 1963. (Stencil Stenungsunds 
Kommun 1996). 

Man kan saga att Stenungsund har blivit en centralort och ett kommersiellt centrum for en 
storre region inklusive Tjorn och Orust pa ca 45.000 personer och som dessutom sommartid 
tar emot ytterligare 40.000 personer. (Axelsson 1995, s.2) Befolkningsunderlaget inklusive 
sommarbefolkning antas attar 2000 bli 100.000 personer. (Hallvarsson & Selander 1974, 
s.74) 

Samhallet har "utvidgats fran den relativt tranga kretsen nere vid angbatsbryggan till ett 
vidstrackt omrade" (Hallin 1954, s.284) och av den gamla bebyggelsen finns inte mycket 
kvar, nagra enstaka hus som i sa fall har moderniserats. (ibid s.283) Under en knapp tid av 
tolv ar har "en garnmal ekonomisk, social och kulturell miljo" i Stenungsund brutits upp i och 
med industrialiseringen. Detta har gett "knappa marginaler at den samhalleliga 
uppbyggnadsprocessen." (Hallvarsson & Selander 1974, s.28) 

Byggandet av angkraftverket och Tjornbroama gjorde att befolkningsutvecklingen stegrade 
tvart. (ibid s.15) "Befolkningspyramiden ser verkligen ut som en pyramid", det fanns bara 
1.200 pensionarer att jamfora med ca 6.000 yrkesverksamma personer och medelaldem var sa 
lag som 25 ar. (ibid s.51) Under 1960-talet hade Stenungsund i genomsnitt de yngsta 
invanama i landet. (ibid s.52) 

Forst kom "vattenrallarna" for att bygga broarna och byggnadsarbetare till angkraftverket och 
senare i borjan av 1960-talet behovdes arbetskraft till industrianlaggningarna. Till den 
petrokemiska industrin behovdes tekniskt valutbildad personal. Industriledningen annonserade 
i dagspressen i hela landet efter arbetskraft och "gensvaret var hapnadsvackande. Alla verkade 
vilja vara med att bygga upp det Nya Stenungsund", bara till foretaget Esso:s 200 
arbetstillfallen sokte 4.500 intresserade. Nu kom aven "de unga, rorliga familjerna ... med sin 
hoga nativitet". (ibid) 

Befolkningen i tatorten fordubblades fram till 1964 och 51 ,4 procent av de nyinflyttade kom 
fran Bohuslan. (ibid s.54) Nast efter bohuslanskan, sa hordes norrlandska. Manga av de 
norrlandska "vattenrallarna" och byggnadsarbetarna stannade sedan kvar och blev bofasta, nar 
arbetet var slutfort och anlaggningarna stod fardiga. (ibid s.53) 

Befolkningsokningen stallde stora krav pa kommunen, som har "satsat hart pa eget 
bostadsbyggande, vagar, vatten och avlopp". (Hallvarsson & Selander 1974, s.15) Den nya 
bostadsbebyggelsen, huvudsakligen byggda pa 60-talet eller senare, ligger ester och sydost 
om det gamla sarnhallet och industrin har man placerat norr om detsamma. Utgangslaget vid 
samhallets utformning var enastaende "da man endast i liten utstrackning maste ta hansyn till 
aldre befintlig bebyggelse." (Stencil Stenungsunds Kommun 1996) 

Enligt generalplanen for sarnhallet var den framsta malsattningen en hog boendestandard och 
man satsade pa enfamiljsvillor, 60 procent av lagenhetema var smahus. Dessa planerades 
osterut, inat landet och inte soderut langs kusten, dar kopcentrum och andra 
serviceinrattningar placerades. Man satsade pa bostadsbyggande och skolor i forsta hand och 
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"holl pa att glomma bort socialvarden". T ex sa var bamomsorgen Hinge eftersatt i kommunen, 
det fanns jobb for kvinnorna i industrin men ingen som kunde ta hand om barnen. Resultatet 
av generalplanen blev delvis olycklig p g a att det gick lite for fort att dra upp riktlinjerna. 
(Hallvarsson & Selander 1974, s.57) Mellan bostadsornradena i oster och kopcentrat vid 
vattnet, gar jarnvagen och landsvagen med tung trafik till och fran foretagen och detta gor att 
den samhalleliga "sociala gemenskap som skapades vid Stenungs Torg" i viss man har 
stympats. (ibid s.55) 

Enny stadsplan vaxte fram genom ett beslut, som togs over alla partigranser, i 
kommunalfullmaktige 1988 om nybyggnation. En stadsplanetavling avgjorde hur det nya 
bostadskvarteret med tillhorande serviceinrattningar skulle se ut. Lagenhetema, med tillgang 
till egen batplats pa Stenunge Strand, Jigger mellan bron over till Stenungson och Stenungs 
T orgs kopcentrum. Man satsade ocksa stort pa kulturen genom att planera ett kulturhus. Har 
har "man integrerat bade den fysiska och andliga varden - med en stor vardcentral och ett 
kulturhus". Kulturhuset Jigger pa gammal sjobotten (se bilaga 3) utfylld med skrotsten fran 
angkraftverksbygget. (Ahlstrom 1992, Goteborgs-Posten) 

Enligt Stenungsunds kommuns lilla faktabroschyr for 1996 som bl a anger folkmangd 
951231, sa ar 3.034 personer 0-9 ar, 2.736 personer ar 10-20 ar, 1.016 personer ar 21-24 ar, 
5.601 personer ar 25-44 ar, 5.045 personer ar 45-64 ar och 2.420 personer ar 65 ar eller 
darover. Sammanlagt 19.852 personer, som vi redan narnnt i borjan av detta avsnitt. 

Stenungsunds folkbibliotek 

Bibliotekets historia 

I nedanstaende avsnitt ar, om inte annat anges i en not, materialet hamtat ur en intervju med 
bibliotekarie Inga-Lill Reuterberg. 

I de flesta socknar eller kommuner har biblioteksverksamheten startats av folkrorelser. Sa ar 
aven fallet for Stenungsunds folkbibliotek som startades av Jordbrukarnas UngdomsForening 
(JUF) i davarande Spekerods kommun ar 1931. Har inrattandes ett bibliotek som inte var 
oppet enbart for medlemmar utan for alla socknens invanare. 

Hur man finansierade inkopen av litteratur till biblioteket vid starten ar svart att faststalla, 
men i nagot av JUF:s protokoll star det att lasa att motet "beviljade Nils Spetz, Gossby att hos 
bibliotekarien avhamta kronor 2,75 for utlagg av hocker" och from JUF:s arsmote den 13 
januari 1940 beviljades ett fast anslag pa 35 kronor (kr) till biblioteket. Aren mellan 1931 och 
1940 f'ar man anta att JUF skot till smasummor for inkop av hocker men den storsta andelen 
av inkopen skedde sakert pa ideell basis. Ur arsberattelsen for 1944 berattas att bokbestandet 
vid arets borjan var 227 volymer och att nyforvarv under aret uppgick till 15 hocker, alltsta ett 
bokbestand pa 242 volymer vid arets slut. Utlaningssiffran under aret uppgick till 435 utlan. 
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Ar 1946 hojdes biblioteksanslaget till 150 kr per ar och samtidigt lades det in en ansokan till 
Spekerods kommun om att fa 100 kr i kommunala bidrag. Om <let kommunala anslaget 
beviljades av kommunen framgar ej, men rent logiskt kan man val anta att om kommunen inte 
hade bidragit med pengama sa hade detta namnts i efterkommande motesprotokoll. 
Fran borjan bestod biblioteket av en hylla, med plats for omkring 100 hocker, i ett hyresrum 
dar hyresgasten alltsa fann sig i att en gang i veckan upplata sitt rum till biblioteksverksamhet. 

Bibliotekarien var ocksa en driftig diversehandlare och nar han kunde bygga ett kombinerat 
bostads- och affarshus, fick biblioteket sin plats i ett rum innanfcir affaren. Detta rum 
anvandes ocksa som kontor. Allteftersom boksamlingen vaxte fick man se sig om efter en 
annan lokal och nar dottern flyttade hemifran for att studera sa flyttades biblioteket till hennes 
gamla rum pa overvaningen. Har blev biblioteket kvar, sa smaningom som filial till 
huvudbiblioteket som flyttades till Stenungsund under 1950-talet, tills 1979 da <let beslutades 
att filialerna skulle ersattas med bokbuss. 

Under den tid som JUF hade ansvar for biblioteket fanns det en biblioteksstyrelse och har 
ingick bibliotekarien. Det framgar att bibliotekarien sjalv i huvudsak bestamde urvalet av 
bocker. Vid ett par tillfallen fick han kritik for sina inkop och det var nar han kopte Ivar Lo
Johanssons bok Godnatt, jord! ( 1933) och Ester Lindins bok Tank, om jag gifter mig med 
prasten! (1940). lnkopen dryftades nar kommunen hade sammantraden och man forfasade sig 
over att sadana bocker fick skrivas. Men att doma av utlaningsstamplarna bak i bockerna, sa 
utlanades de flitigt och det var manga som tyckte de var bra. 

Bokbestandet, som var begransat, i alla fall pa filialerna, bestod mest av skonlitteratur 
(romaner) och reseskildringar. I den man <let utkom bocker om t exjordbruk, tradgardsskotsel, 
vavning och natur sa koptes de in. 

Nar Lansavdelningen startade bokbat langs kusten 1956 lanade filialfcirestandarna in bocker 
harifran, huvudsakligen facklitteratur och barnbocker. Aven skonlitteratur lanades in, men 
filialerna skulle i gorligaste man kopa in romaner sjalva, sa var lansavdelningens policy da. 
Detta skedde tva ganger per ar. Huvudbiblioteket lanade fran Lansavdelningens bokbuss. 

Davarande bibliotekarien gick en kurs for "deltidsanstallda bibliotekarier" 1958, som 
anordnades av Skoloverstyrelsen (SO). Formodligen kravdes denna kurs for att han skulle fa 
fortsatta med att ha ansvaret for biblioteksverksamheten sedan biblioteket overgatt i 
kommunal regi nagon gang under 1950-talet. Han borjade arbeta som huvudbibliotekarie i 
Stenungsund vid sidan av sitt ansvar for filialen i Spekerod. 

I Stenungsund bestod huvudbiblioteket till en borjan av ett enda rum i en kallarlokal, utan 
tillgang till toalett eller avlopp. Bibliotekariens fru som hjalpte till med bokutlan och aven 
med stadning av lokalen fick ga ut och ha.Ila skurvattnet i en avloppsbrunn pa gatan. Sa 
smaningom nar biblioteket kunde flytta in i nya lokaler pa Koppersvagen 14 i ett bostadshus 
ca 1,5 km fran davarande Stenungsunds centrum, var <let rena paradiset aven om <let bara var 
en yta pa omkring 100 kvadratmeter. Har fanns inte mindre an fyra rum, kok och toalett. 

"Trots de sma utrymmena har biblioteket stor utlaning, ca 45.000 lan per ar eller 4 lan per 
innevanare och ar. Bokbestandet ar helt forklarligt ganska litet, ca 12.000 bocker eller 1 bok 
per innevanare. Forutom bocker och bokutlaning har biblioteket ett 20-tal tidskrifter och 
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tidningar. Biblioteket ar oppet 17 timmar i veckan varav 12 pa kvallstid." (S-Jensen & 
Ribbing 1971, s.81) 

Bibliotekskostnaderna I 969 var 76.000 kr eller 7 kr/invanare. Att jarnfora med davarande 
riksgenomsnitt 17 kr/invanare och ar och SO:s rekommendation om 35 kr/invanare och ar for 
att halla en god biblioteksverksamhet. (ibid) 

Fran Koppersvagen flyttade Stenungsunds huvudbibliotek vidare I 973 till ett litet aldre trahus 
pa Strandviigen inne i centrum. Har hade tidigare posten, konsum och systembolaget bytt av 
varandra. Nu var det bibliotekets tur. Forst bade man oppet nagra timmar pa formiddagen, 
stangt under dagen och oppet igen mellan klockanl 600 - 1900. Detta andrades sa smaningom 
nar befolkningen borjade hitta hit och trycket pa langre oppettider blev storre. Komrnunens 
installning till biblioteket upplevdes som mycket positivt under den har tiden, innan de 
ekonomiska bekymren for kommunen borjade pa I 990-talet. 

I borjan hade biblioteket ett stort rum i markplanet och kontor i ett litet kok som horde till. Ett 
rorbolag som ocksa hade sin verksamhet i undervaningen flyttade och sa gjorde aven 
hyresgasterna i overvaningen. Biblioteket hade nu tillgang till hela huset. "Folk kande sig 
overvakade i de lite tranga utrymmena och det var bokigt att ta sig fram till de olika rummen, 
tranga trappor och sa ... ". (Intervju Inga-Lill Reuterberg) I detta hus pa Strandvagen lag 
biblioteket tills det var dags att flytta in i nya, for dem specialdesignade bibliotekslokaler i 
Kulturhuset Fregatten I 992. "Vi bade ju faktiskt urusla lokaler fram till I 992". (lntervju 
Margareta Ostman) 

Biblioteksfilialer 

I Ucklum, startades biblioteksverksamheten inom Nylcterhetsorganisationen. Eftersom 
handelsmannen i Gossby fick ansvar for verksamheten blev det naturligt att placera 
biblioteket i handelsboden. Han skotte i stort sett allt sjalv, kopte in hocker, antecknade vilka 
bocker som fanns , skotte in och utlan och till och med fernissade bockerna for att de skulle 
vara lattare att rengora. (lntervju Inga-Lill Reuterberg) 

Har satsade bibliotekarien mest pa inkop av facklitteratur som behandlade hembygden och 
dess historia. Nar folkbibliotekets filialer sedan drogs in, for att ersattas av bokbussen i slutet 
av 1970-talet, var Ucklum det bibliotek som hade mest litteratur om sin hembygd. 

I Odsmal startades biblioteksverksamheten av Svenska Landsbygdens Studieforbund (SLS) i 
Odsmals bygdegard da denna stod fardig 1932. Biblioteket flyttades pa femtiotalet till nya 
lokaler i Ekenasskolans kallare, dar det fanns kvar som filial till Stenungsunds huvudbibliotek 
tills indragningen av filialerna i samband med att bokbussen borjade kora. 

I Jorlanda beslutades det pa en kommunalstamma redan I 9 I 3 att man skulle inratta ett 
kommunbibliotek med hjalp av de medel som komrnunen fick in genom hundskatten. 
Ytterligare bidrag om 200 kr ur kommunalkassan anslogs till biblioteksdriften. 
Jorlanda blev ocksa en filial till Stenungsunds huvudbibliotek i nagra ar fran I 950-talet och 
fram tills <less att bokbussen kom igang, da det lades ned. 
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I Norum fanns ett bibliotek som inte blev filial utan lades ned i samband med att 
biblioteksverksamheten gick over i kommunal regi. 
Bokbussen ar fortfarande i drift och kor tva dagar i veckan. Alla hallplatser hinner inte 
besokas under en dag och turema ar indelade i eftermiddagsturer och specialturer, vilket 
betyder att de flesta hallplatser far besok varannan vecka. Specialturema gar till skolor och 
arbetsplatsbibliotek. En ungefarlig skiss over de omraden som bokbussen tacker kan ni ta del 

av i bilaga 4. 

Beskrivning av biblioteket 

Nedan avsnitt bygger pa egna iakttagelser, om inte annat anges. 

Biblioteket ligger nu inrymt i Kulturhuset Fregatten, som invigdes den 7 mars 1992. (Larsson 
& Nikunen 1993, s. l) Bibliotekets yta ar pa 1.340 kvadratmeter. (Ahlstrom 1992, Goteborgs
Posten) Biblioteket ligger till hoger om kulturbusets buvudentre och oppningen in till 
biblioteket ar generos med tva stora skjutdorrar som pa ena sidan fdrsvinner in i vaggen och 
pa andra sidan bildar en spaljeliknande avskildhet mot tidningshoman som ligger i anslutning 
till kafeet. Lokalema ar ljusa, bade genom de manga fdnstren och den enhetligt ljusa 
formgivna inredningen. Ifran "bohusrummet" ser man ut over vattnet, ifran konstrummet ser 
man ut mot en stor uteplats med grasmatta ocb stenskulpturer och vidare mot Stenungs torg 
ocb ifran ungdomsavdelningen ser man innergardens tradgard med plats for kafeets 
uteservering sommartid. 

I samrad med en inredningsarkitekt har man bemodat sig om att skapa en barmonisk, oppen, 
valkomnande atmosfar och man bar stravat efter att biblioteket inte skall kannas hogtidligt. 
Specialdesignade hyllor har gjorts for battre exponering av backer. Detta far vi veta bade ur 
intervjun med Margareta 6stman och under samtalen med Kerstin Vansvik. 

En biblioteksbesokare skriver under fria kommentarer pa fraga 16 att han "tycker absolut att 
biblioteket ar en av de vackraste och andamalsenliga lokalema, allt art ex i ett plan" ocb en 
mamma tycker att "barnhoman ar trevlig med bade leksaker och diverse kramdjur." Alla ar 
dock inte lika positiva och vi citerar bar en annan kvinnlig besokares asikt: "Hylloma ar 
valdigt splittrade vilket gar det svart att hitta. Antagligen finns <let en tanke bakom deras 
placering, men den har undgatt mig. Dessa glasmontrar splittrar annu mer. For att underlatta 
kunde skyltningen vara tydligare, storre skyltar med storre text t ex". 

Stenungsunds Folkbibliotek bestar av buvudbibliotek (se bilaga 5), bokbuss, social 
biblioteksverksamhet och arbetsplatsbibliotek. 

Den sociala biblioteksverksamheten omfattar t ex talboksservice och "Boken Kommer", en 
service till aldre, sjuka och bandikappade som inte sjalva kan ta sig till biblioteket for att lana. 
I denna verksamhet ingar aven boksamlingar pa Tallasens och Furugardens servicehem och 
bokdepositioner pa skolor och forskolor. (Stenungsunds Biblioteks stencil) 

De tidigare namnda filialema i Spekerod, Ucklum och Odsmal ar alltsa nedlagda i och med att 
bokbussen infdrdes under 1970-talet. 
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I bokbussens hyllor far det plats omkring 3.000 backer. Dar fi1U1s allt fran "deckare, 
aventyrsbocker och karleksromaner till handbocker i tradgardsskotsel, vavning" och backer 
om "jakt och fiske". Barn- och ungdomsbocker inom fl era olika omraden, fran "pek- och 
bilderbocker" till sago- och fackbocker. (Bokbussens stencil) 

Det ar kostnadsfritt att Jana inte bara backer utan ocksa tidskrifter, kassettbocker, CD-skivor 
och videofilmer. Lanetiden ar normalt fyra veckor for backer och en vecka for videofilmer. 
Aterlarnningsdatumet star pa det kvitto man far over de titlar man lanat. (Stenungsunds 
Folkbiblioteks laneregler) Forseningsavgiften for backer och ovriga media som inte larnnas 
tillbaka i tid ar hog. Enligt ett beslut i Fritids- och kulturnarnnden skall det, from 961209, 
paforas en forseningsavgift pa 20 kr per bok och vecka. De1U1a forseningsavgift ar inte 
maximerad och galler inte bambocker. (Stenungsunds biblioteks stencil) 

Arbetsplatsbibliotek fi1U1s hos tre industrier: Borealis, Hydro plast AB och Akzo. 
(Stenungsunds biblioteks stencil) Verksamheten regleras enligt avtal mellan komrnunen och 
foretagen. Kommunen far ersattning av foretagen for denna tjanst. (Stenungsunds komrnunala 
budget 1997) 

Biblioteket haller oppet 53 timmar/vecka och har numera sondagsstangt pg a 
besparingstvang. De exakta oppettiderna narnner vi i metodkapitlet. 

Aktuellt bestand 961101 ar totalt 116.198 volymer uppdelat pa 44.146 facklitteratur och 
72.052 skonlitteratur (Stenungsunds biblioteks intema statistik). 

I tidskriftsavdelningen finns ca 250 tidskrifter som ar indelade arnnesvis och fargmarkta, t ex 
sa ar litteratur, film, musik och teater tillsammans ett amne som har fatt fargen rod och star pa 
rod avdelning. Tidskrifter inom amnet vetenskap, historia, natur och geografi har fatt fargen 
gron och star saledes pa gron avdelning. (Stenungsunds biblioteks stencil) 

Biblioteket saknar !arm och detta gor att en de! populara tidskrifter forvaras i 
informationsdisken, t ex Vecko-Revyn, Elle, Fiske for alla, Teknikens varld m fl. Aldre 
nummer och argangar av tidskrifterna far Janas hem. Enstaka tidskriftsnummer har en Ianetid 
pa 14 dagar medan hela argangar far lanas i fyra veckor. (ibid) 

Dagstidningar finns i snurrhyllor utanfor bibliotekets entre, dar det senaste numret fi1U1s att 
lasa. Darefter sparas tidningen i fyra veckor och f6rvaras da i ett oppet magasin intill 
bamavdelningen. Biblioteket prenumererar pa ett trettiotal svenska, finska, norska och danska 
dagstidningar. The Guardian ar den enda utomnordiska dagstidningen. (ibid) 

Lyssna pa musik kan man gora pa 8 platser i biblioteket. 

I kulturhuset blandas kommersiell verksamhet med komrnunal. Har filll1s ett kafe med en gang 
man komrner in, konferenslokaler, en biograf som utover det vanliga komrnersiella utbudet 
har bildat filmklubb med visning av mera "smal" film, konstgalleri, samlingssal, 
utstallningshall, turistbyra, lokaler for narradio och en "molekylverkstad". (Intervju Margareta 
Ostman) 
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Pa var forfragan vem som stod for Molekylverksta'n, fick vi reda pa utav den unga personalen 
i utstallningshallen att kommunen har en liten del i Molekylverksta'n som annars ar kopplat 
till de sex storsta fdretagen pa orten; Borealis, Vattenfall, AGA-gas, Akzo Nobel, Hydro plast 
AB och Neste OXO. Har visas, pa ett lattillgangligt satt, de mer eller mindre komplicerade 
processer som ingar i fdretagsproduktema i en utstallning som blinkar, ror sig och later. 
Intradet ar gratis och besokama far delta och sjalva gora enkla experiment. I temahoman kan 
man prova pa att boja vatten med hjalp av en kam, kora angmaskin eller se hur rimfrosten 
lagger sig i maj och i miljoavdelningen kan man fa se hur industrin sorterar sina sopor eller 
vad man kan anvanda kvave till. (Stencil Molekylverksta'n) 

Personalen pa Molekylverksta'n har kontakt med for- och grundskoloma och anordnar 
temadagar med "dramaspel" dar bamen deltar och far vara t ex luft, atomer eller kvave. 
Foretagen forsoker alltsa forklara sina produkter pa detta satt. Detar populara temadagar, 
enligt personalen som har testgrupper bland bamen for att utvardera resultatet av dessa 
"dramaspel". Resultaten visar att bamen kommer ihag och livligt kan beskriva vad de varit 
med om. (Samtal med Personal) 

Bibliotekets malbeskrivning 

Stenungsunds kommun bildade i januari 1994 en gemensam namnd av de tidigare Fritids- och 
Kultumamndema och antog en gemensam Fritids- och kulturplan i augusti samma ar. 
(Stenungsunds Kommuns Fritids- och Kulturplan 1994) I de overgripande malen fdr hela 
fritids- och kulturverksamheten star bl a att kommunens invanare skall erbjudas "bibliotek 
med goda resurser" och att fritids- och kultumamnden skall "skapa forutsattningar fdr ett rikt 
kulturliv". (ibid) I och med satsningen fran kommunens sida pa att bygga ett kulturhus med 
plats fdr nytt bibliotek kan man ju saga att delar av detta mal verkligen har uppfyllts. Men 
med 90-talets daliga kommunfinanser blir det svart att halla malet "goda resurser" at 
biblioteket. Ett sparbeting pa 38 miljoner galler fdr hela kommunen, far vi reda pa genom 
intervjun med kommunstyrelsens ordforande Sten-Erik Lindvall. 

Bokanslagen till biblioteket skall minskas med 250.000 kr for 1997. 1996 var bokanslagen 
drygt 1 miljon kronor far vi reda pa i intervjun med fritids- och kulturchefen Margareta 
bstman. 

Den existerande overgripande malbeskrivningen galler fortfarande 961231 och huvuddragen 
skall vara kvar, men enligt den nya omorganisationen av kommunen sa skall 
malbeskrivningen utformas mer som en uppdragshandling for respektive resultatenhet. For 
biblioteket blir den nya "malbeskivningen" mer specificerad med t ex exakta oppettider, hur 
manga hocker per invanare som galler mm. (Intervju Margareta bstman) 

Biblioteksverksamhetens mal ar omfattande. Dari star fdljande: "Folkbiblioteket skall verka 
for att na ut till alla kommuninvanare och vara ett informations, bildnings- och 
kunskapscentrum samt ge konstnarlig- och kulturell upplevelse genom att tillhandahalla ett 
brett och aktuellt utbud av media" (Stenungsunds Kommuns Fritids- och Kulturplan 1994). 
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"- Biblioteket skall vara tillgangligt for alla och arbeta for en jamlik tillgang till inforrnations
och bildningsmojligheter. 
- Biblioteket skall framja yttrandefrihet, fri opinionsbildning sarnt en humanistisk 
manniskosyn. 
- Bibliotekets inforrnationstjanst for allmanheten och utlaning av backer skall vara 
kostnadsfri. 
- Bibliotekets mediaforvarv skall spegla mediautveckling och bokutgivning. 
- Bibliotekets tillganglighet skall vara stor genom generosa oppettider. 
- Biblioteket skall forvalta det lokala kulturarvet genom dokumentation av text, bild och ljud". 
(ibid) 

Biblioteksverksarnheten for barn och ungdomar gar ut pa att det skall finnas "tillgang till ett 
stort urval media och en rik och mangfacetterad biblioteksservice" och i handlingsprogramrnet 
tar man bl a upp att det skall erbjudas "unga lantagare en god service i en trevlig och for dem 
anpassad miljo med mojlighet att i lugn och ro bekanta sig med backer, tidskrifter, musik, 
dataprogram samt spel". Det star vi dare att man skall "aka sarnarbetet med skolan gen om 
foraldrarrnoten, studiedagar for larare och utveckla kontakten med skolbiblioteken." (ibid) 

Nar det galler bokbussen, sa skall den vara "ett komplement till huvudbiblioteket och bedriva 
uppsokande verksamhet i alla kommundelar med ett allmant, aktuellt och populart bestand av 
backer och andra medier." I handlingsprogrammet star att bokbussen skall "besoka varje 
bokbusshallplats minst en gang var fjortonde dag samt att hallplatstiden inte skall understiga 
trettio minuter." Bokbussen fungerar ocksa som en "kulturbuss" nar biblioteket har temadagar 
med program for barn och ungdom. (ibid) 

Enkatundersokningen 

Nar vi sammanstallde enkaten var vi i forsta hand intresserade av att ta reda pa anledningen 
till biblioteksbesokamas vistelse pa biblioteket (fraga 6) och vad de eventuellt onskade sig av 
framtiden (fraga 14 och 15). Eftersom anledningen till att man besoker ett bibliotek inte 
enbart handlar om konkreta fakta som att t ex lana en bok utan i lika hog grad kan handla om 
ett trevligt bibliotek (fraga 12 och till viss del 8 och 16), en god service (fraga 7, 8, 10, 11 och 
13) sarnt hur lattillgangligt det ar (fraga 4 och 5) sa fragade vi om det med. Vi ville ocksa veta 
hur ofta de som svarade (fraga 9) besokte biblioteket dels for att ta reda pa hur manga som var 
flitiga besokare respektive mer "sallanbesokare" men ocksa for att forsoka fa reda pa hur val 
underbyggda svaren var. Fragoma om kon (fraga 1) och alder (fraga 2) har vi med for att, dels 
fa en uppfattning om hur manga kvinnor respektive man som besoker biblioteket, dels for att 
fa reda pa vilka aldersgrupper som ar valrepresenterade pa biblioteket och om olika 
aldersgrupper anvander sig av biblioteket pa olika satt och om de eventuellt har olika asikter 
och onskemal om vad som skall finnas pa biblioteket. lndelningen av aldersgruppema gjorde 
vi efter eget huvud. Vi var angelagna om att fa in sa manga enkater som mojligt och var mana 
om att besokama inte skulle kanna sig alltfor inringade genom an t ex bli tvungna att ange sin 
exakta alder. Fraga 3, vad har du for postnumrner? finns i forsta hand med eftersom 
bibliotekschefen var intresserad av att veta vilka bostadsomraden i komrnunen som inte hade 
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sa manga biblioteksbesokare. Hon ville veta var man skulle satsa mest resurser for att locka 
folk till biblioteket. 

Pa fraga tolv, hur tycker du att det ar i biblioteket? hade vi kunnat fa med nastan hur manga 
pastaenden som helst for att ringa in besokamas asikt om hur de tar sig fram i biblioteket. Har 
var det svart att formulera svarsalternativen utan baktanken att det inte var nagot av dem som 
kanske passade in tillrackligt bra for att bli ikryssade. Anda ville vi ha med fragan i enkaten 
och med specificerade svar eftersom vi tankte att det kanske pa fraga 16 med plats for fria 
kommentarer, var latt att glomma bort t ex om bokuppstallningen gjorde att man lockades till 
nya lasupplevelser. Vi fick sjalva lust till att borja lasa backer omgaende och alltsa egentligen 
ett mycket positivt intryck av bokuppstallningen, men blev efter en stund lite trotta och 
upplevde en viss rorighet. Detta gjorde att vi samtidigt undrade over om biblioteksbesokarna 
kunde tycka att bockema exponerades for mycket sa att lasimpulsema uteblev. Detta lyckades 
vi dock inte formulera fram i ett svarsaltemativ. 

Fraga for fraga 

Alla som besvarat enkaten har inte svarat pa varenda fraga men vi har inte sorterat bort dem 
eftersom de svar vi :fatt in trots det ar anvandbara och intressanta. Fragorna fungerar var for 
sig och ar inte beroende av varandra. 

Vi valde att redovisa resultatet av enkatundersokningen i procent i stallet for i antal personer, 
for att vi tyckte det var mer overskadligt. 

Svaren i procent pa varje fraga ar beraknade pa det verkliga antalet personer som svarat pa 
varje fraga. Procentsatsema blir inte alltid jamnt hundra nar de raknas ihop pa varje fraga p g a 
att manga har agnat sig at flera saker vid besoket och har darfor kryssat i flera svarsaltemativ. 
Pa en del fragor har man haft mojlighet att fylla i ett skriftligt svarsalternativ. Pa dessa har vi 
angett procentsatser i procent av antalet skriftliga svar. Inom parentes har vi angett hur manga 
som tyckt pa ett vis st satt i fdrhallande till det total a antalet som svarat pa just den fragan. 
Aven om skriftliga svar som man tanker ut sjalv, inte ar direktjamforbara med ett fardigt 
svarsaltemativ, som latt kan kryssas i utan att man behaver tanka ut svaret sjalv. Nedan 
redovisas enkatsvaren fraga for fraga. Darefter kommer ett kapitel dar vi redovisar en del 
fragor som vi korsat med varandra. 

I tabellerna redovisas antalet ikryssade svar pa varje svarsalternativ. Pa fraga 4 och pa fraga 
11, har vi valt att samla en del svar i en extra stapel pa respektive fraga. Fragans nummer ar 
detsamma som numret pa tabellen. Den procentsiffra som anges under tabellrubriken ar <let 
totala antalet personer som svarat pa fragan, redovisat i procent. 

Pa vissa fragor har vi kommenterat resultaten med ett eller flera citat och om det inte anges 
var citatet ar hamtat ifran sa hor det antingen ihop med respektive fraga eller sa kommer det 
fran det fria svarsalternativet, fraga 16 och ibland har vi tagit oss friheten att hamta citatet fran 
nagon annan fragas fritextrad, for att det passat bra in i sammanhanget. 
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Fraga 1: 
Ar Du? 

Tabell 1: 
Totalt 98,2% och bortfall 1,8% 

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10%-

0%----
Kvinnor Man Bortfall 

Av de 550 personer som svarat pa fragan sa var 54,2% kvinnor och 45,8% man. 
Bortfallet var 1,8%. 

Fraga 2: 
Alder? 

Tabell 2: 
Totalt 99, I% och bortfall 0.9% 

30% 

0% 
13-1 9.lr 20-30Ar 3 l-45Ar 46-64Ar 65- Ar 

Istiillet for att lata besokama fylla i exakt alder hade vi sex svarsaltemativ: - 12, 13-19, 20-30, 
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31-45, 46-64 och 65- . Upp till tolv ar innebar att vi, som tidigare namnts, lite godtyckligt 
delade ut enkater till barn som var tillrackligt gamla for att vara laskunniga och ha hunnit 
skaffa sig asikter om biblioteket. Det innebar att denna grupp innehaller barn fran ca 10 - 12. 
De var inte sarskilt manga, endast 1,6% av de som svarade pa enkaten. Overhuvudtaget fick 
vi, nar vi delade ut enkaterna, intrycket att biblioteket hade fa besokare i lag- och 
mellanstadiealdern medan smabarnen daremot var manga. 

Man ansag fran bibliotekets sida att tonarsbesokama blivit farre i och med tlytten till det nya 
kulturhuset, darav var indelning 13-19 ar. Strax innan vi kom ut med var enkat satsades det pa 
tonarsavdelningen som gjordes mer attraktiv bl a med hjalp av skolelever. Kanske har <let haft 
effekt, for vi fick inte alls intrycket att tonarsbesokarna var fa, 23,6% av de som svarade pa 
enkaten var tonaringar. 

Nar <let galler de ovriga aldersgrupperna sa var 16,4% i aldrarna 20-30 ar, 27 ,4% var 31 -45 ar, 
20,7% var 46-64 ar och 10,3% var 65 ar eller aldre. 

Bortfallet pa 0,9% har vi inte redovisat som egen stapel i tabellen. 

Fraga 3: 
Vad har Du for postnummer? 

80%-

70%-

60% -

50% -

40% -

30% r 
I 

20% · 

10% -

0% 
A 

A: Stenungsundsbor 
B: Orust och Tjornbor 
C: Ovriga 
D: Bortfall 

Tabell 3: 
Totalt 96,6% och bortfall 3,4% 

B c 
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Har har vi valt att dela in de svarande i tre grupper, Stenungsundsbor, Orust och Tjornbor 
samt ovriga. I ovriga gruppen ingar t ex boende i Kungalv, Kode, Marstrand, Goteborg mm. 

73,4% av de som svarat bodde i Stenungsunds kommun, 18,7% kom fran Orust och Tjorn och 
8,7% kom ifran andra kommuner. Bortfallet pa fragan var 3,4%. 

lnom gruppen med Stenungsundsbor ville vi aven dela in besokarna efter vilket 
bostadsomrade de bodde i. Vi anvande oss av postnummerkatalogen for att kunna harleda och 
gruppera postnumren. Vi fick reda pa att postnumren fran 444 00 till 444 97 hor till 
Stenungsund med Jorlanda, Spekerod, Stora Hoga, Svenshogen, Ucklum och Odsmal, men 
hur slutsiffrorna fran 00 - 97 grupperas per bostadsomrade inom kommunen, fick vi daremot 
inte reda pa. 

Vi fragade pa postkontoret i Stenungsund om de hade nagon forteckning over vilka 
postnummer som hor till de olika bostadsomradena och fick en fotostatkopia dar det stod 
vilka postnummer de olika vagarna hade. Vi tittade pa en karta over Stenungsund och da en 
del vagar loper genom flera bostadsomraden och eftersom vi inte ar Stenungsundsbor och 
kanner till var de drar granserna, blev det alltfdr omstandligt att gruppera postnumren. Hur 
besokarna fordelar sig inom Stenungsunds kommun kommer vi darfor inte att reda ut har. 

Att Stenungsunds folkbibliotek inte bara attraherar kommunens invanare utan ocksa har 
besokare fran kranskommunema, kan vise inte bara pa postnummerindelningen utan ocksa pa 
kommentarerna pa fraga 16. Dar skriver bl a en kvinnlig Tjornbo som kom till biblioteket, i 
bil och i samband med besok i centrum, att "om det ar nagot jag inte far tag i pa Tjorn, 
fdrsoker jag har" och en Kungalvsbo skriver att eftersom hon "inte ar 'bortskamd' med 
biblioteksstandard pa hemorten, njuter jag av att 'strolla runt' pa Stenungsunds bibliotek da jag 
en del lordagar aker hit upp pa 'fikatur' ... vad jag ser vid mina sporadiska besok ar en 
onskedrom vad galler mitt Kungalvsbibliotek (fast det har val tyvarr att gora med respektive 
kommuns ekonomiska situation). 11 

En ung man fran Tjorn tog bussen till Stenungsund enbart for att besoka biblioteket. Han laste 
tidningar/tidskrifter, spelade lite spel pa datorn och fann vad han ville ha aven om han inte 
lanade nagot just vid detta besok darfor att "Jag gillar att sitta pa biblioteket och lasa. Detar 
skonare att sitta har an hemma." Han besoker biblioteket minst en gang i veckan och onskar 
sig pa fraga 14 "Mer program har pa bibliotekets datorer". 

Tva manliga Stenungsundsbor skriver att "Biblioteket ar en harlig tillgang for oss 
Stenungsundsbor med omnejd. Hoppas sa forblir 11 och "Jamfort med manga andra bibliotek 
som jag ofta kommer i kontakt med: Stromstads, Goteborgs bibliotek m fl sa ar Stenungsunds 
bibliotek klart bast, speciellt nar det galler service, personal och oppettider. 11 

Fraga 4: 
Dagens biblioteksbesok sker. 

Redan vid provundersokningen hade vi smarre problem med fraga 4. Den missforstods av en 
del och darfor andrade vi den nagot. Trots det visade det sig att den fortfarande hade brister. 
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Vissa tolkningsbekymmer uppstod nar 15 personer pa fraga 4 hade svarat att dagens 
biblioteksbesok sker bade i samband med besok i t ex centrum och enbart for att besoka 
biblioteket. Tanken var ju att svarade man pa det sista alternativet, "enbart for att besoka 
biblioteket", sa skulle man inte kryssa i fler alternativ. Eftersom det ar sa manga som gjort sa 
har har vi inte velat rakna dem som bortfall. Detta galler i synnerhet de 11 som svarat att 
dagens biblioteksbesok sker bade i samband med besok i centrum och enbart for att besoka 
biblioteket. Man kan ju tolka det som att de enbart besoker biblioteket, men har fyllt i att dear 
har i samband med besok i centrum eftersom biblioteket ligger i centrum, a andra sidan kan 
det ju vara sa att de faktiskt har haft ett arende till centrum och samtidigt besokt biblioteket, 
men inte last fragan ordentligt och darmed inte uppfattat ordet "enbart". En person har svarat 
att han/hon ar, "pa vag till eller fran skola/arbete for att enbart besoka biblioteket". Bristerna 
med fraga 4 blir har alldeles uppenbara, men man far nog anda saga att vi haft tur da inte fler 
har kryssat for dubbelt eller flerdubbelt har. Tva personer besoker, "enbart biblioteket i 
samband med besok i centrum och i samband med annat besok i kulturhuset alternativt pa vag 
till eller fran skola/arbete". En person har kryssat for alla alternativ. 

Dessa 15 personer innebar 2,7% av de 555 som svarat pa fragan. Enligt Margareta Carlsson pa 
lnstitutionen for Data och Affarsvetenskap, IDA, pa Hogskolan i Boras, som hjalpte oss med 
utrakningen av felmarginalen kunde vi rakna med en felmarginal pa 3%. I fortsattningen 
raknar vi inte in dessa 2,7% i de procentsatser som nedan anges. 

Eftersom biblioteket ligger i ett kulturhus med anslutning till centrum mm forvantade vi oss 
att manga besokare passar pa att ga pa biblioteket nar de anda ar ute i andra arenden. Det 
skulle till en del kunna forklara den hoga utlaningen. 

Tabell 4: 
Totalt 99.1 % och bortfall 0.9% 
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A: i samband med besok i centrum 
B: i samband med annat besok i kulturhuset 
C: pa vag till eller fran skolan/arbetet 
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D: enbart for att besoka biblioteket 

E: de som svarat att de ar dar enbart for att besoka biblioteket och i samband med nagot annat 
F: bortfall 

Det visade sig att ca 31 % av besokama hade tagit sig dit enkom for att besoka biblioteket. 

Bortsett fran ovan namnda personer har ytterligare elva stycken d vs 2% fyllt i mer an ett 
svarsaltemativ, i det har fall et ratt logiskt om man nu besokt t ex bade centrum och 
kulturhuset i samband med biblioteksbesoket. Dessa 2% ar inraknade i foljande siffror. 

Drygt 42% besokte biblioteket i samband med besok i centrum, 7% var dar i samband med 
annat besok i kulturhuset och 19% passade pa att besoka biblioteket pa vag till eller fran 
skola/arbete. 

Det blir tillsammans ca 66% av besokarna, som var dar i samband med nagot annat och som 
samtidigt ocksa har svarat pa ett eller flera av de andra svarsaltemativen. 

En biblioteksbesokare skriver att han var dar i samband med besok i centrum och for att 
"slippa sta ute och vanta pa bussen" sa gick han in pa biblioteket och laste tidskrifter. Det 
framgar av svaren pa flera enkater att i stallet for att sta och vanta vid busshallplatsen gar man 
gama in en svang i biblioteket. 

Bortfallet pa fragan blev 0,9%. 

Fraga 5: 
Hur kom Du hit dag? 

Tabell 5: 
Totalt 100% 

60% . 

0% 
bil buss gick cykelMg/vet ej 
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Pa fraga 5 undrade vi hur besokarna tog sig till biblioteket. Drygt 56% akte bil, drygt 11 % 
akte buss, 28% gick och 4% fyllde i det oppna svarsaltemativet d vs 23 personer. Av dessa 
cyklade 20 personer (3,6%), tva akte tag och en skrev att han inte visste hur han tog sig dit. 
Fragan inneholl inga bortfall. 

Fraga 6: 
Jag kom till biblioteket i dag for att 

Pa fraga 6 bad vi besokarna kryssa i flera altemativ, om de ansag det nodvandigt. Ca 54% 
visade sig vara pa biblioteket i mer an ett arende. Manga av dessa hade kryssat for flera 
altemativ. Det innebar att de procentsatser vii fortsattningen anger ar hur manga personer 
som kryssat it ex svarsaltemativ 1 av alla som svarat pa fragan, dvs 560 st. I tva fall har vi 
lagt ihop ett par svarsaltemativ och manuellt raknat ut hur manga personer som svarat pa ett 
eller tva respektive tre svarsaltemativ. Det galler svarsaltemativen skonlitteratur, facklitteratur 
och bam/ungdomsbocker respektive videofilmer och CD-skivor. 
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A: lamna bocker och annat lanat 
B: lana skonlitterara bocker 
C: lana fackbocker 
D: lana bam/ungdomsbocker 
E: lana videofilmer 
F: lana CD-skivor 
G: lasa komrnunala handlingar 
H: lasa tidningar/tidskrifter 
I: lyssna pa musik 
J: studera/soka fakta 
K: annat, vad? 

Tabell 6: 
Totalt1 00% 
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38 



Lamnade tillbaka backer eller nagot annat lanat gjorde ca 42%. 
Ca 51 % av besokama var dar for att lana hocker och delar man upp antalet kryss pa de tre 
alternativen som ror boklan, blir det 28,8% skon-, 23,6% fack- och 13,2% bamlitteratur. 
Antalet besokare som lanat bamlitteratur ar troligtvis nagot fler eftersom vi inte delade ut 
enkater till barn under ca tio ar. 

Video och/eller CD-skivor lanades av ca 15% av besokama och var for sig Janade de 9,8% 
respektive 8,2%. 

Endast ca 2% laste kommunala handlingar. 

Ca 28% laste tidningar/tidskrifter. En siffra som dessvarre ar i underkant och darfor inte blir 
sa anvandbar eftersom tidningsstallen med soffor ligger utanfor biblioteksentren, i anslutning 
till kafeet. Det var inte alltid sa latt att avgora om besokama var pa vag till 
tidningsavdelningen eller till kafeet och vissa som satt pa kafeet gick t ex plotsligt och 
hamtade en tidning. Efter vissa funderingar bestamde vi oss for att stalla oss i biblioteksentren 
och darmed kom inte de som enbart laste dagstidningar med i undersokningen. 

Det var knappt 1 % av besokama som lyssnade pa musik. 

Studerade eller sokte fakta gjorde 15,5% av besokarna. 

Eftersom vi pg a statistikprograrnmets begransningar inte kunde ha mer an elva 
kryssalternativ pa varje fraga sa lat vi det sista alternativet bli en oppen fraga: annat, vad? Har 
hade vi tankt oss fa svar som t ex lanat talbocker mm. Vi trodde inte heller att sa manga skulle 
skriva nagot har, men dar hade vi fel , 20% fyllde i ett svar. 

Av de som enbart svarat pa alternativ 11 , dvs drygt halften av de ovanstaende 20 procenten, 
var 10% (1 % av 560) dar for att spela dataspel, 63% (6,6%) var dar for att se sig omkring, ta 
en paus eller traffa kompisar. 13,5% (1 ,4%) var dar for att lasa och/eller studera. Aterstaende 
13,5% (1 ,4%) var dar for annan service som att kopa/hamta biljetter, hamta talbok och Jana 
engelsk skonlitteratur. 

Av de som fyllt i svarsalternativ 11 och aven kryssat for andra alternativ har 33% (3%) besokt 
biblioteket for att t ex ta det lugnt, se sig omkring, fika pa Cafe Rorkulten eller for att slippa 
sta ute och vanta pa bussen. 31 % (3%) var dar for att Jana talbocker, kassettbocker, tidskrifter, 
hocker pa engelska och konst. 20% (2%) var dar for att fa hjalp med att leta artiklar, titta efter 
stipendier, bekanta sig med uppslagsverk pa CD-ROM, kopiera, se efter anslag om foredrag 
och kopa biljetter till kulturhusets evenemang. 7% (0,7%) var dar for att besoka 
bamavdelningens sagostund. 5,5% (0,5%) "skriva laxor" och studera i studierum. 3,6% 
(0,4%) spelade spel pa datorn. 
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Fraga 7: 
Fann Du vad Du ville ha idag? 

Tabell 7: 
Totalt 89,1% och bortfall 10,9% 
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D: Nej , darfdr att dagstidningen/tidskriften var upptagen 
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E: Nej, darfor att jag inte tick nagon hjalp (ingen har svarat pa detta alternativ) 
F: Nej , darfor att jag inte hittade ratt avdelning 
G: Nej , darfor att jag tycker det ar svart att anvanda datakatalogen 
H: Bortfall 

H 

Bortfallet pa fraga 7 blev ratt stort, 61 personer d v s nastan 11 % har inte svarat alls. Men har 
man t ex bara varit dar for att titta eller traffa kompisar ar det svart att svara pa fragan. Flera 
av dem skulle i och for sig ha kunnat svara, j a, jag fann vad jag ville ha, eftersom de faktiskt 
utrattat nagot de tankt sig. Antagligen har en del uppfattat fragan som om den enbart rort 
biblioteksspecifika goromal och inte sett mojligheten att svara pa forsta svarsalternativet. 

Vi hade precis som i fraga 4 inte bett om flera kryss men fick det anda, 4,6% fyllde i tva eller 
tre svarsaltemativ. Det ar naturligtvis logiskt att gora sa om man t ex fick tag i boken man var 
ute efter medan videon var utlanad. Dessa 4,6% ar alltsa medraknade i nedanstaende siffror. 

Totalt sett fann knappt 84%, av de som svarat pa fragan, vad de ville ha. Nar man inte fick tag 
pa det man ville ha berodde det till 11 % pa utlaning, 7% konstaterade att det man ville ha inte 
fanns, I% upptackte att tidningen/tidskriften var upptagen, 0,6% hittade inte ratt avdelning 
och 1,6% tyckte det var svart att anvanda datakatalogen. 

Jngen har svarat att de inte hittade vad de ville ha darfor att de inte fick hjalp. Med nagot 
undantag verkar biblioteksbesokama overlag mycket positiva ti ll personalen, nar de fritt far 
tycka till pa fraga 16. I en av enkatema skriver nagon t ex att "personalen ar suveran. Man kan 
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komma med vilken idiotisk fraga som helst och de staller upp utan problem. Det kanns att de 
ar mana om att jag ska fa det jag vill ha. Ett dunderplus till Er!. (Och tack for att ni alltid 
hjalper till!)" och en annan biblioteksbesokare skriver "all personal (med nagot undantag - det 
finns en som jamt ar sur) ar jattetrevlig och tillmotesgaende. De verkar gill a att hjalpa till!". 

Fraga 8: 
Hur valde Du ut det Du lanade? 

Som tidigare konstaterats ar inte alla besokare pa biblioteket for att lana och darfdr har 
bortfallet pa fraga 8, trots mojligheten att kryssa for att man inget Umat, blivit 10%. Av de 
som svarat pa fragan hade 13% kryssat for flera svarsaltemativ, da de varit pa biblioteket i 
mer an ett arende. 

Tabell 8: 
Total! 89.8% och bortfallet I 0.2% 

50% 

0% 

A: Jag hade bestamt mig innan jag kom hit 
B: Jag rakade fa syn pa nagot som intresserade mig 
C: Jag fick tips av personalen 
D: Jag hittade den i datakatalogen 
E: Jag har inte lanat nagot idag 
F: Bortfall 

Totalt hade har knappt 46% bestamt sig innan de kom till biblioteket. 30% rakade fa syn pa 
nagot som intresserade dem, 4% som hade vant sig till personalen for tips och 5% hittade 
nagot i datakatalogen. 

Knappt 29% svarade att de inte lanat nagot. Harav var det 39% (11 %) som besokte biblioteket 
for att lasa hocker, tidningar och tidskrifter pa stallet. Flera angav att de redan hade lanat, men 
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kom till biblioteket i alla fall, de skriver t ex "jag har redan lanat fem backer" eller "jag lanade 
backer forra veckan som ej ar utlasta". Andra var dar for att studera eller spela pa datom. 17% 
(5%) hade glomt lanekortet, var pa besak, insap atmosfaren eller bara tittade. 14% (4%) angav 
att det de sakte inte fanns eller var utlanat. Ytterligare 14% (4%) var inte dar for att lana utan 
for att larnna nagot eller kom i sallskap med nagon annan. 6% (2%) hade inte tid att lana 
nagot och 6% (2%) var dar for att saka information i referensbacker eller kapa biljetter. 

En aldre kvinna bosatt i Stenungsund som gick till biblioteket i samband med besak i centrum 
och som var dar for att "larnna backer och annat lanat" , for att "lana skanlitterara backer" och 
som fann vad hon ville ha, svarade pa fraga 8 att hon bade hade bestamt sig for vad hon ville 
lana innan hon kom till biblioteket samtidigt som hon rakade fa syn pa nagot som intresserade 
henne. 

Fraga 9: 
Hur ofta besoker Du det bar biblioteket? 

Tabell 9: 
Totalt 98.2% och bortfallet 1,8% 
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Drygt 2% var dar for forsta gangen, knappt 46% besakte biblioteket minst en gang i veckan, 
39,5% var dar minst en gang i manaden och knappt 13% var dar mer sallan. 
Bortfallet var 1,8%. 

En kvinna i aldem 13-19 ar, som ar pa biblioteket minst en gang i veckan skriver att "Jag 
tycker att biblioteket ar valdigt fint. Jag trivs valdigt bra har. Jag och mina kompisar 
tillbringar valdigt mycket tid har. Har finns det mesta man behaver. Detar dock ett ganska 
litet utbud av fackbacker. Jag tycker det ar valdigt synd att biblioteket inte har appet mer, 
speciellt pa sandagar. Det ar da man har mest tid att leta/jobba med material till skolarbeten. 
Det har blivit lite stakigare har pa biblioteket sen datorema kom. Detar jattebra med datorer 
med information och sa men det kanske inte behaver vara sa mycket spel. Det drar hit mycket 
smakillar som i Yis.sa. fall forstor. Man finner ofta datorema ur funktion. Som sa manga andra i 
sarnhallet har personalen pa biblioteket haft en tendens att vara ohavliga mot ungdomar, detta 
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galler dock inte alla och det har pa det senaste blivit battre. Trots allt tycker jag att det har 
biblioteket ar formidable! (franska det sista)." 

Citatet ovan, fran en ung Stenungsundsbo ville vi ha med i sin helhet och har valt att redovisa 
det har under fraga 9 eftersom hon besoker biblioteket kanske oftare an en gang i veckan. Pa 
foljande fraga l Oar hon inte nojd med oppettiderna och har kryssat i svarsaltemativen 
"oppnar tidigare" , "stanger senare", "harmer oppet pa lordagar" och "har oppet pa sondagar". 
Dessutom har hon strukit under altemativet "har oppet pa sondagar" med rod kulspetspenna. 

Fraga 10: 
Vad tycker Du om bibliotekets oppettider? 

Tabell 10: 
Total! 98,4% och bortfall 1,6% 
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Biblioteket har tidigare haft oppet pa sondagar, men av besparingsskal har man valt att stanga 
pa sondagar, eftersom biblioteket hade raknat ut att man den dagen hade minst antal besokare. 
Nagon mojlighet att motivera sitt svar gavs inte pa den har fragan, men det visade sig i det fria 
svarsalternativet pa fraga 16 att manga ville forstarka sina asikter om oppettidema. 

Har var det manga som svarade att de i stort sett var nojda med nuvarande oppettider men 
samtidigt ville de att biblioteket skulle ha mer oppet. 8,3% var nojda men ville samtidigt att 
biblioteket skulle ha mer oppet. 58,6% svarade enbart att de var nojda med oppettiderna_ 

Av de som inte var nojda ville 4,4% att biblioteket oppnar tidigare, 3,6% ville att biblioteket 
stanger senare, 12,9% ville ha mer oppet pa lordagar och 26, l % ville ha oppet pa sondagar. 
Flera biblioteksbesokare skriver att de anser att biblioteket skall ha oppet nar folk ar lediga, 
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t ex uppmaningen: "Hall oppet nar folk ar lediga!" eller att biblioteket skall ha "oppet pa 
sondagar. Detar den enda dagen man har gott om tid!". Nagon "saknar oppet pa sondagarna 
under vinterhalvaret" och en skriver att han vill att det skall vara "oppet sondagar, ha gama 
stangt en annan dag i veckan om det ar for att spara pengar". Ocksa smabamsfciraldrar sallar 
sig till de som vill ha mera oppet under helgerna, nagon skriver "som smabarnsforalder ar det 
beklagligt att biblioteket inte har oppet mer pa helgema. Jag forstar att kommunen maste 
spara, men varfor inte ha stangt 1-2 vardagar per vecka istallet. For barnforaldrar ar det inte 
lika enkelt att ta sig till biblioteket mandag-fredag som det ar for andra". 

Raknar man ihop det totala antalet svar pa varje altemativ sa har 67% svarat att de ar nojda, 
4,9% vill att biblioteket oppnar tidigare, 4,2% vill att biblioteket stanger senare, 14,3% vill att 
biblioteket harmer oppet pa lordagar och 33 ,2% vill att biblioteket har oppet pa sondagar. 

Bortfallet var 1,6%, vilket betyder att 551 av 560 personer svarade pa fragan. 

Fraga 11: 
Om Du bar kommit med klagomal, bur bar Du blivit bemott? 

Tabell 11: 
Total! 95,7% och bortfallet 4.3% 
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536 personer av 560 ( 4,3% bortfall) har svarat pa fragan och av dessa ar det 81,3% som aldrig 
har klagat. 11 % har svarat att de blivit positivt bemotta, 1,3% har blivit negativt bemotta och 
5,2% har :fatt ett korrekt bemotande. 5 personer (0,9%) som kommit med klagomal har 
blandade erfarenheter. 

Att besokarna inte har klagat, behover inte betyda att de inte har nagra klagomal att komma 
med, men kanske ar inte klagomalen av tillracl<ligt allvarlig art for att besokarna ska ta upp 
dem med personalen. En kvinna i aldern 13-19 ar, som kom till biblioteket for att koppla av 
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med en god bok och darfor fann vad hon ville ha, men som daremot inte lfmade nagot for att 
hon glomt sitt lanekort, har fyllt i att hon aldrig har klagat trots att hon pa fraga 16 ger den 
egna reflektionen: "Allt ar bra, men personalen kan bli vresig om man t ex for 6:e gangen ber 
om hjalp." 

Fraga 12: 
Hur tycker Du det ar i biblioteket? 

Tabell 12: 
Totalt 95,2% och bortfall 4,8% 
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G: Jag far ingen hjalp att hitta vad jag soker (ingen har svarat pa detta altemativ) 
H: Det ar for fa inbjudande lasplaster och bekvama fatoljer 
I: Bortfall 

Har kunde man kryssa for flera altemativ om det kandes relevant. 37,1% ansag att 
bokuppstallningen gav impulser till nya lasupplevelser, t ex en av biblioteksbesokarna skriver 
att hon "tycker det ar valdigt positivt att hocker stalls ut, byts ut, belysning av olika forfattare, 
tycker jag blir valdigt inspirerad nar jag ar har, aker oftast hem med mycket fler hocker an jag 
tankt - fast inte idag, har sa manga hemma fran forra veckan. Tycker det har biblioteket ger 
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ogat njutning ocksa ... ". En aldre man som besoker biblioteket minst en gang i veckan, 
kryssade for att bokuppstallningen ger impulser till nya lasupplevelser (det han lanade valde 
han ut for att han rakade fa syn pa nagot som intresserade honom) och gav sitt helhetsintryck 
av biblioteket "Stenungsunds Folkbibliotek ar trivsamt och valskott, personalen hjalpsam och 
trevlig, inalles en uppskattad och vardefull tillgang for oss kommuninvanare." Han kryssade 
ocksa for altemativen Hitt att soka i datakatalogen, respektive Hitt att hitta bland hylloma. 

43,0% tyckte det var Hitt att soka i datakatalogen medan 7,9% tyckte det var svart. 41 ,5% fann 
det Hitt att hitta bland hylloma och 17, 1 % ansag det svart att hitta vad de sokte, nagon vill t ex 
att biblioteket har "storre bokstaver vid hylloma. Gama skylt fran taket. Hittar sallan sjalv pa 
grund av for sma bokstavsskyltar" och nagon annan tycker att det ar "svart att hitta bland 
skonlitteraturen. Onskar battre skyltar/map over vilken bokstav som finns var". 
Men a andra sidan fick 64,9% hjalp att hitta vad de ville ha. En kvinna i a.Idem 31 -45 ar 
skriver att "jag tycker servicen ar jattebra. Personalen hjalper alltid till och ar alltid mycket 
trevlig ... " 

13, 7% tyckte att det fanns for fa inbjudande lasplatser och bekvama ratoljer och har skriver en 
kvinna i aldem 20-30 ar, som kom med buss till biblioteket efter skolan for att lana om en bok 
och for att lasa tidskrifter att hon vill ha "fler bord dar man kan sitta och studera och att det ar 
tystare". 

Bortfallet var 4,8%. 

Fraga 13: 
Vad tycker Du om bibliotekets urval av hocker, tidskrifter mm? 
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Tabell 13: 
Totalt 97.0% och bortfall 3,0% 
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23,8% tycker att urvalet ar utmarkt medan 55,4% tycker det ar bra. 14,2% tycker att urvalet ar 
ganska bra, 1,8% tycker det ar ett daligt urval och 4,8% har ingen asikt. Bortfallet ar 3%. 

Pa den har fragan har vi inte gett besokama mojlighet att kommentera vad som har varit bra 
eller daligt men eftersom det pa fraga 16 fanns mojlighet att tycka till om vad som heist var 
det en del som uttryckte sina onskemal dar. Av de som gjort sa var det ingen som svarade att 
urvalet var daligt, de fiesta tyckte att det var bra eller utmarkt. En tonarsflicka som ar dar for 
att lana skonlitteratur skriver att hon skulle vilja att biblioteket hade "mer engelsk 
skonlitteratur". En man i aldem 46-64 ar som var dar for att lana kassettbocker skriver "jag 
vill gama ha fler kassettbacker att valja pa". En kvinna i aldem 31-45 ar som ar pa biblioteket 
for att studera skulle vilja ha "mer medicinska uppslagsbacker och annan litteratur ... ". En man 
i aldem 31-45 ar som ar dar for att studera/soka fakta skulle vilja att biblioteket bade mer 
"brittiska inredningstidningar, tyska motortidningar, talbocker och italienska yachttidningar" . 
Ytterligare en besokare, en kvinna i 46-64-arsaldem, som har lanat skanlitteratur skriver: 
"Biblioteket har satsat mest verkar det som, pa skonlitteratur, och det ar naturligtvis bra. 
Saknar storre utbud pa facksidan, som skoloma kan ha nytta av t ex mer NO-fakta, om 
fdrfattare o s v. Bilioteken pa skoloma far ej pengar tillrackligt och da behaver vi verkligen 
fackbocker har." Besokama kan som synes vara najda med urvalet men det behaver inte 
betyda att de inte har onskemal om nyanskaffningar till biblioteket. 

Fraga 14: 
Skulle Du vilja att biblioteket satsade mer pa: ... 
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0% 
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A: Skonlitterara hocker 
B: Fackbacker 

c 

Tabell 14: 
Totalt 95,2% och bortfall 4.8% 

D E F G 

C: Majlighet att saka sjalv i kringkommunemas datakataloger 

H 

D: Mojlighet att saka sjalv i Goteborgs Stadsbiblioteks datakatalog 
E: Samhallsinformation/lokal kommuninformation 
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F: Mojlighet att anvanda ordbehandlingsprogram 
G: Mojlighet att soka i/lara mig Internet 
H: Hemlan av dataspel pa CD-ROM 
I: Annat 
J: Det ar bra som det ar 
K: Bortfall 

Av de 533 som svarat pa fragan (4,8% bortfall) ville 5,1 % enbart ha mer skonlitteratur och 
21,2% hade fyllt i att de bade ville att biblioteket satsade mer pa skonlitterara bocker och pa 
ett eller flera av de andra svarsaltemativen. 

Enbart mer fackbocker onskade sig 6,0%, medan 23, 1 % ocksa ville ha satsning pa flera 
altemativ. 

Mojlighet att soka sjalv i kranskommunemas datakataloger onskade sig 11 ,8% och tillgang till 
Goteborgs stadsbiblioteks datakatalog ville 23,5% ha. 

Samhallsinformation/lokal kommuninformation ville 5,8% att hihlioteket skulle satsa mer pa. 

Att anvanda ordbehandlingsprogram pa hiblioteket ville 23,5% ha mojlighet till. 

Mojlighet att soka i och Iara sig Internet ville 24,8%. 

Hemlan av dataspel pa CD-ROM ville 19,7% ha mojlighet till. 

Pa altemativet annat, vad? svarade 78 av 533 personer (14,6%). Av dessa ville 62,8% (9,2%) 
ha fler tidskrifter (datortidskrifter, konst, foto, musik, ungdomstidningar, kortspelstidningar, 
och utlandska heminredningstidningar), utlandska tidningar (tyska och engelska), hocker pa 
engelska, idrottshocker, fantasy- och science fiction hocker, kurslitteratur, hocker om religion, 
fullriggare , kaninhoppning, korallrev, spindlar, ishockey, handarbete, skrack, ockultism, 
styrketraning, dyk- och sportfiskebocker och indianhocker. Man onskar sig ocksa fler 
ungdomsbocker, musik- och notbocker och serier. 

20,5% (3%) vill att biblioteket satsar mer pa multimedia, dataspel, uppslagsverk och 
information pa CD-ROM, mer program pa bibliotekets datorer, kasettbocker, talbocker, CD
skivor (latinsk musik, hardrock och modem musik for ungdomar), kvalitetsfilmer och 
mojlighet att soka i Goteborg Universitetsbiblioteks datakatalog. 

9% (1,3%) hade synpunkter pa servicen i ovrigt: "talbocker for seende ocksa", "sjalv kunna 
skota CD-spelaren", "fler teaterforestallningar for barn, fler biljetter, har blivit utan nastan 
varje gang fastanjag kommit forsta dagen biljettema slappts", "jag har last svenska 2 och har 
aldrig kunnat fa hjalp med hocker" , "att inte datorema tar over for mycket, vi behover 
individuell hjalp ocksa" och "att <let fanns flera ex av varje (nya ar ofta utlanat)" . 
7, 7% ( 1, 1 % ) hade onskemal om t ex fler studieplatser, aterinforande av sondagsoppet, 
inrattande av ett datarum for elever och en sarskild avdelning med hocker om lokalhistoria. 
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Yid provundersokningen var det manga som inte svarade pa fraga 14. For att slippa fa bortfall 
pa fragan lade vi till svarsalternativet: Detar bra som det ar. 26,3% har svarat sa, enbart. 
Svaret kan tolkas som att man verkligen tycker det ar bra som det ar men man kan ocksa ha 
svarat sa av ren bekvamlighet. 6,0% har tyckt att det ar bra som det ar men har samtidigt velat 
att biblioteket skall satsa mer pa nagot annat. 

Vi raknade ut manuellt hur manga besokare som svarade att de vill ha Internet, mojlighet att 
sjalva soka i andra datakataloger an det egna bibliotekets, lana hem dataspel pa CD-ROM och 
mojlighet att anvanda ordbehandlingsprogram pa biblioteket, antingen pa alla svarsaltemativ 
eller pa nagot av dem, och kom fram till att 262 personer av de 533 som svarat pa fragan, d vs 
49,2% vill ha informationsteknologi pa biblioteket. Vi raknade aven ut hur manga besokare 
som vill ha bade satsning pa informationsteknologi och mer skonlitteratur, de ar 54 personer 
av 533 d v s 10%. 

Fraga 15: 
Skulle Du vilja att biblioteket ocksa bar information om vad som hander i kommunen, 
t ex 

Tabell15: 
Totalt 56,8% och bortfall 43.2% 
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A: olika boendeformer inom aldreomsorgen 
B: utbud och platser inom barnomsorgen 
C: byggplaner och f6randringar i Stenungsund 
D: annat 
E: bortfall 

Pa den har fragan fick vi ett stort bortfall, 43,2% har inte svarat alls. 
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74,8% vill att byggplaner och forandringar i Stenungsund skall visas pa biblioteket. 25,5% 
vill ha information om olika boendeformer inom aldreomsorgen och 22,6% vill ha 
information om utbud och platser inom bamomsorgen. 

Pa fragan annat, vad? svarade 16%. Av dessa var 11 % mycket positiva till 
kommuninformation som t ex kulturplaner, fritidsverksarnhet, simhallens oppettider, 
byggplaner i egna kommunen och i grannkommuner, budget, ekonomi, "politiska livet", om 
miljon och utslapp fran fabriker, arrangemang i kommunen, information om studieforbundens 
och foreningars/klubbars aktiviteter och sadant som beror lasande/skrivande: bokklubbar, 
skrivarcirklar, skrivartavlingar etc.Tex skriver en kvinna i 31-45-arsaldem som brukar 
besoka biblioteket minst en gang i manaden och som idag strosade omkring pa biblioteket "i 
vantan pa konferensstart" att "den information som idag finns i kommunhuset horde aven 
finnas har, typ kartor, nya planer". Hon har kryssat for alla svarsaltemativ pa fraga 15. 

1,6% ville uttryckligen ha information om aktiviteter for ungdomar. 1,3% ville ha lagenhets
och arbetsplatsinformation. Ytterligare 1,3% tyckte "det spelar ingen roll" . Tva personer 
(0,6%) tyckte att "det ar bra som det ar" och ytterligare tva personer tyckte "okej" respektive 
"viss info - varfor inte. Bor dock inte inkrakta pa bibliotekets resurser och normala 
verksamhet". En person svarade "jobbar pa kommunhuset sa det kanns inte sa angelaget..." 

Trots att det inte fanns nagot svaraltemativ att kryssa for om man inte var intresserad av 
kommuninformation sa hade 5% skrivit att de var uttryckligen negativa till att biblioteket har 
information om vad som hander i kommunen. T ex skriver en ung man som gick till 
biblioteket for att lana skonlitterara bocker och for att "kolla laget" att "sadan information 
tycker jag inte biblioteket skall ha, man skall lana ut bocker etc". 

De 5% som var uttryckligen negativa, ingar inte i ovanstaende 16% som svarat pa fragan 
annat, vad? 

Det ar tillsammans 318 besokare som bar svarat pa fragan och raknar vi bort de som 
uttryckligen har svarat negativt, d v s 16 personer, blir det 302 besokare av 560, d v s 54% av 
samtliga som har svarat att de pa biblioteket vill ha information om vad som hander i 
kommunen. 

Fraga 16: 
Om Det ar nagot ovrigt som Du onskar kommentera sa gor garna det bar (t ex om Du 
bar nagra egna reflektioner om bur biblioteket kan forbattras): 

Har har nittio personer (16%) haft en eller flera asikter. Flera av kommentarema hade kunnat 
rymmas under fraga tio, tolv och fjorton. En del har valt att tycka till bar istallet, andra har 
valt att fortydliga sig genom att har betona vad de vill att biblioteket skall satsa pa. 

Tjugoen personer bar t ex haft onskemal om att biblioteket skall satsa mer pa engelsk 
skonlitteratur, nyare ungdomsbocker, teater for sma barn, utlandska tidskrifter och fler 
faktabocker. En kvinnlig pensionar som besoker biblioteket minst en gang i veckan bar lanat 
skonlitteratur och som fann vad hon ville ha for att hon rakade fa syn pa nagot som 
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intresserade henne, kommenterar att hon onskar att biblioteket koper in "fler exemplar av nya 
bocker sa att vantetiden ej blir sa Iang". 

Tjugofyra personer har haft asikter om personalen, varav arton ar positiva och sex ar negativa. 
Omdomena var alltifran "Personalen ar suveran ... ", "mycket vanlig och duktig personal", "ar 
nojd med allt. Bra och hjalpsamma bibliotekarier ... 11

, 
11vill bara saga att personalen ar toppen, 

hjalpsamma och glada" till "det ar inte ofta personalen erbjuder sig att ta hem bocker fran 
annat bibliotek nar det galler kurslitteratur. Jag har aven fatt svaret nar jag fragat om vissa 
bocker att 'vi tar inte in sadan skraplitteratur'. Vern avgor vad vi ska lasa?". 

Eftersom biblioteket garna ville veta hur man kunde bli battre kan sagas att de negativa 
omdomena framst gallde klagomal fran ungdomar 11 

... Som sa manga andra i samhallet har 
personalen haft en tendens att vara ohovlig mot ungdomar, detta galler dock inte alla och det 
har pa det senaste blivit battre ... II. Det finns aven klagomal pa slarv II ... fatt paminnelse pa 
bocker /CD, fast jag lamnat tillbaks dem i tid. Personalen har hittat dem i hyllorna och jag fick 
ingen ursakt11 och "det har hant att man (trots bestallning) inte far hem nagon Iapp om att den 
bestallda boken har kommit in". 

Trots de negativa omdomena var som sagts de flesta positiva. Manga tyckte personalen var 
mycket hjalpsam och trevlig. 

Fjorton personer ville trycka lite extra pa onskan om mer oppet framst pa sondagarna. Tretton 
av dessa har redan uttryckt onskemal om mera oppethallande. Just nar det galler sondagsoppet 
finns det flera som poangterar att det ar da man vill att biblioteket skall ha oppet. Som tidigare 
citerats ar det 11 

... enda dagen man har gott om tid! 11 och nagon som anser sondagsoppet sa pass 
viktigt att biblioteket " ... garna kan ha stangt en annan dag i veckan om det ar for att spara 
pengar11

• 

Tolv personer tyckte det var svart att hitta i biblioteket. De efterlyser tydligare och storre 
skyltning pa hyllorna. Tex skriver en tonarsflicka som brukar besoka biblioteket minst en 
gang i manaden "bland de skonlitterara bockerna skulle det sta pa sidorna vilka bokstaver 
hyllan innehaller. Det ar fruktansvart svart att hitta11

• En manlig pensionar som aven han 
besoker biblioteket minst en gang i manaden 11 vill forsla en karta som visar hur det 
systematiska systemet ar grupperat i biblioteket. Satt den pa Iamplig pelare intill disken11

• En 
yngre flicka under tolv ar som ar pa biblioteket minst en gang i veckan skulle vilja ha "mer 
information om olika backer och var <lorn finns, for om det star i datorn att boken finns i 
vuxenavdelningen, var da nagonstans i vuxenavdelningen ... 11

• 

Ytterligare tolv personer tyckte att ljudnivan var for hog. Tidskriftsavdelningen med sina 
bekvama Iasplatser ligger t ex precis mellan barnavdelningen och placeringen av datorerna dar 
ungdomar spelar dataspel. De som vill koppla av med t ex en tidskrift far inte tillracklig Iugn 
och ro. En man i aldern 46-64 ar som kom enbart for att besoka biblioteket, for att 
studera/soka fakta och 11 lasa i studierum" och som besoker biblioteket minst en gang i veckan, 
skriver att "mojligen bor personalen Iara ungdom och barn att vara mer hansynstagande till 
andra besokare som vill ha en lugn och avkopplande stund pa biblioteket". En kvinna i aldern 
31-45 ar som ar pa biblioteket minst en gang i manaden, skriver att 11 

... ibland, som idag ar det 
svart att studera for att har ar manga hogljudda barn ... 11

• En ljudkanslig man i 20-30-arsaldern 
som ar pa biblioteket minst en gang i veckan gar sa langt att han foreslar " ... skilj pa nagot satt 
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biblioteket fran kafeterian. Det behover inte bli sa tokigt. Gar det att isolera Bohussalen pa 
nagot satt vore det bra for studenter och andra ljudkansliga. For ovrigt vad galler bullemiva i 
det har biblioteket sa ar den nastan ren katastrof .. . ". 

Sju personer onskade fler studie- och lasplatser. 11Fler bord dar man kan sitta och studera." 
Detta ar ocksa ett av onskemalen for en kvinna i 20-30-arsaldem som gick till biblioteket i 
samband med besok i centrum och som var pa biblioteket for att lasa tidningar/tidskrifter, 
studera/soka fakta och som specificerar att hon "soker information for en 
marknadsforingsrapport" . Hon ar har minst en gang i veckan och skriver vi dare att 11 

•• .i 
kulturrumrnet far man ej stanga dorren sa det blir tyst. Det ar lite daligt att man ej kan utnyttja 
biblioteket till att studera - da det ar bra ... att man kan sla upp olika fenomen, saker pa plats, 
sen fortsatta faktasokandet, studier= lagre volym, fler platser att sitta och lasa dar det ar tyst" . 
En annan kvinna i sarnma aldersgrupp som gick hit enbart for att besoka biblioteket och som 
brukar besoka biblioteket minst en gang i manaden skriver att hon onskar sig 11storre, ljusare, 
flera 'studiealler'. Man far 'cellskrack' i den lilla som finns tillganglig ... 11

• 

Mer allmanna omdomen om biblioteket falldes av trettiofem personer, varav trettioen var 
mycket positiva och fyra var negativa. 11Biblioteket ar det basta som hant Stenungsund

11

, 

"Stenungsunds bibliotek ar utan tvekan det trevligaste bibliotek jag har besokt. Jag har bott pa 
manga olika platser sa jag har sett en hel del olika bibliotek och detta ar klart det basta" och 
"Som nyinflyttad 93 ar jag och hustrun mycket nojda och positivt overraskade over er hoga 
kvalite och ert stora utbud" . En negativ komrnentar var "Jag vill att biblioteket skall satta 
tillbaks tidskriftema i hyllorna och inte ha dem innanfor disken, skaffa LARM ... " 

Tre personer vill ha sarskilt ungdomsrum dar de bland annat kan lyssna pa musik. Ett par 
personer vill ha upplasningar av forfattare, information pa kabel-tv natet i Stenungsund och 
mojlighet att hanga av sigjackan i anslutning till tidskrifts- och lasrummet. 

Korsade svar 

Eftersom vi valt att anvanda aven enkater som inte har svar ifyllt pa varje fraga blev det inte 
oproblematiskt nar vi skulle korsa fragorna med varandra da svaret ju grundar sig pa tva 
fragor. Ibland kan t ex en person ha svarat pa den forsta fragan men inte pa den andra fragan 
som vi korsat svaret med och da blir det ett bortfall har som skiljer sig nagot fran bortfallet 
ovan. Procentsatsema nedan ar som tidigare raknade pa det totala antalet som svarat pa 
fragorna, fast nu med det nya bortfallet (bortsett fran fraga 6 korsad med fraga 14 respektive 
15). For att fortydliga svaren nu nar det inte langre ar sa sjalvklart vad procenten skall raknas 
pa sa har vi inom parentes angett antalet personer som svarat. Dessa blir precis som tidigare 
inte 560 tillsarnmans pa de fragor dar flera svarsalternativ fyllts i pa sarnma fraga. 

Nar vi skulle korsa fraga 6 med fraga 14 respektive 15 tick vi ytterligare problem. Att korsa 
tva fragor nar bada innehaller flera ikryssade altemativ blev for arbetsamt att rakna ut for 
hand, som vi i viss man fatt gora med fragoma som har flera kryss. Darfor matade vi in dem 
pa nytt i SPSS med varje svarsaltemativ for sig i en egen ruta. Det har lett till att svaren 
komrner upp var for sig, t ex fraga 14 med enbart fraga 6:2 d v s lasning av skonlitteratur far 
en egen utrakning och darfor f'ar vi inte fram det totala bortfallet pa korsningen av fraga 14 
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med fraga 6. Darfor har vi har inte raknat ut nagra procentsatser. Som tidigare har vi aven har 
inom parentes angett antalet personer. 

Fraga 5 med fraga 9: 
Hur man tar sig till biblioteket i forhallande till bur ofta man ar dar 

Av de 56% som tog bilen till biblioteket var 1,5% (8) dar for f6rsta gangen, 20% (110) var dar 
minst en gang i veckan, 26% (144) var dar minst en gang i manaden och 8,4% (46) var dar 
mer sallan. 

Med buss kom 11 ,5% och av dessa var 0,4% (2) dar for forsta gangen, 4,4% (24) var dar 
minst en gang i veckan, 4,9% (27) var dar minst en gang i manaden och 1,8% (10) var dar mer 
sallan. 

Gick gjorde 28,4% och av dessa var det 0,4% (2) som var dar for forsta gangen, 18,7% (103) 
var dar minst en gang i veckan, 7,5% (41) var dar minst en gang i manaden och 1,8% (10) var 
dar mer sallan. 

Det var 4,2% som tog sig dit pa annat satt, de flesta med cykel och ett par med tag. Ingen av 
dessa var dar for forsta gangen, 2,5% (14) var dar minst en gang i veckan, 0,9% (5) var dar 
minst en gang i manaden och 0, 7% ( 4) var dar mer sallan. Bortfallet var 1,8% (10). 

Kommentar: 
Biblioteket ar som tidigare namnts belaget bredvid bade bostadsomrade, affarscentrum med 
stor bilparkering och bussterminal. Genom att korsa ovanstaende fragor tank.te vi oss att fa 
reda pa hur pass lattillgangligt biblioteket ar, om vi kunde fa belagg for att fler besoker 
biblioteket p g a laget. 

De fiesta som besoker biblioteket tar sig dit med bi! och ar dar minst en gang i manaden och 
nagot farre bilbuma besokare ar dar minst en gang i veckan. Den tredje storsta gruppen ar de 
som gar till biblioteket och gor det minst en gang i veckan. Darefter kommer de bilbuma som 
ar dar mer sallan, foljda av de gaende som var dar minst en gang i manaden. Vi kan alltsa 
konstatera att de flesta som besoker biblioteket aker bil eller gar och de ar dar en gang i 
veckan eller en gang i manaden. 

Av besokama som var pa biblioteket for forsta gangen eller var dar mer sallan tog de fiesta 
bilen till biblioteket, darefter var det lika vanligt att ga som att aka buss. 

Fraga 9 med fraga 4: 
Hur ofta man ar dar i forhallande till om man ar bar i samband med nagot annat 

Nar man korsar fragoma med varandra blir det 97,3% som har svarat. Av dem som ar dar for 
forsta gangen, 2,2%, ar det 0,7% (4) som ar pa biblioteket i samband med besok i centrum, 
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0,4% (2) ar dar i samband med annat besok i kulturhuset, 0,7% (4) slinker in pa biblioteket pa 
vag till eller fran skolan eller arbetet och 0,6% (3) besoker enbart biblioteket. 

Av dem som ar dar minst en gang i veckan, 45,3%, ar det 18,2% (99) som besoker biblioteket 
i samband med besok i centrum, 3,5% (19) ar dar i samband med annat besok i kulturhuset, 
8, 1 % ( 44) ar dar pa vag till ell er fran skolan ell er arbetet och 18,5% (10 l) ar dar enbart for att 
besoka biblioteket. 

Av dem som ar pa biblioteket minst en gang i manaden, 39,6%, ar det 18,0% (98) som ar dar 
i samband med besok i centrum, 2,9% (16) ar dar i samband med annat besok i kulturhuset, 
7,9% (43) ar pa biblioteket pa vag till eller ifran skolan eller arbetet och 13,4% (73) ar dar 
enbart for att besoka biblioteket. 

Bland dem som var dar mer sallan, 12,8%, var det 7,7% (42) som var pa biblioteket i samband 
med besok i centrum, 0,9% (5) var dar i samband med annat besok i kulturhuset, 2,6% (14) 
var dar pa vag till ell er fran skol an ell er arbetet och 2,0% ( 11) besokte enbart biblioteket. 

Komme11tar: 
Av de som ar dar minst en gang i veckan ar det i stort sett lika manga som ar dar enbart for att 
besoka biblioteket som de som kommer till biblioteket i samband med besok i centrum. 
Nastan lika manga ar dar minst en gang i manaden och besoker biblioteket i samband med 
besok i centrum. Nagot farre ar de som ar dar varje manad och besoker enbart biblioteket. 

De flitigaste besokama ar alltsa pa biblioteket i samband med besok i centrum eller sa 
kommer de enbart for att besoka biblioteket. 

Fraga 9 med fraga 6: 
Vad besokarna gor pa biblioteket i forhallande till bur ofta dear dar 

Manga besokare gor mer an en sak pa biblioteket, en person hart ex lanat skonlitterara hocker 
och last tidning. Den personen blir da medraknad i tva procentgrupper. Darfor gar inte alla 
procentsatser nedan jamnt upp nar man raknar ihop dem. Eftersom vi inte delade ut enkater 
till barn under ca tio ar sa innebar det att antal personer som lanade bambocker bor i 
verkligheten overstiga vara siffror och aven tidningslasama ar som tidigare namnts fler. 

Av besokama var det 2,2% d v s tolv personer som var dar for forsta gangen och av dessa var 
elva dar i ett arende medan en person gjorde tva saker. En person, 0,2%, hade lamnat tillbaka 
nagot (nagon annans Ian?), tva personer, 0,4%, lanade skonlitteratur, tre, 0,5%, laste 
tidning/tidskrift, fyra stycken, 0, 7%, valde att studera/soka fakta och ytterligare tre personer, 
0,5%, sysselsatte sig med annat. 

Bland bibliotekets flitigaste besokare, de 45,6% som var dar minst en gang i veckan (17,8% 
besokte biblioteket i ett arende, inraknat de som svarade annat, resten var dar i flera arenden) 
var det 20% (110) som larnnade tillbaka nagot, 12,7% (70) lanade skonlitterara hocker, 9,5% 
(52) lanade fackbocker, 5, 1 % (28) lanade barnbocker, 6,2% (34) lanade videofilmer, 5, 1 % 
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(28) lanade CD-skivor, 1,3% (7) laste kommunala handlingar, 16,9% (93) laste 
tidningar/tidskrifter, 6,9% (38) studerade/sokte fakta och 9,8% (54) gjorde nagot annat. 

Besokte biblioteket minst en gang i manaden gjorde 39,5% och av dem lamnade 19,5% (107) 
tillbaka nagot, 12, 7% (70) lanade skonlitteratur, 10,9% (60) lanade facklitteratur, 8,4% ( 46) 
lanade barnbocker, 3,3% (18) lanade videofilmer, 2,7% (15) lanade CD-skivor, laste 
kommunala handlingar gjorde 0,5% (3) av besokarna medan 9,1% (50) laste 
tidningar/tidskrifter, 6,4% (35) studerade/sokte fakta och 6,2% (34) gjorde nagot annat. 

Det var 12,7% som besokte biblioteket mer sallan, 2,2% (12) lamnade tillbaka nagot, 2,9% 
(16) lanade skonlitteratur, 2,0% (11) laste fackbocker, 0,2% (1) lanade bambocker, 0,5% (3) 
lanade videofilmer, 0,7% (4) lanade CD-skivor, 0,4% (2) laste kommunala handlingar, 2,0% 
(11) laste tidning/tidskrift, 1,6% (9) studerade/sokte fakta och 4,2% (23) sysselsatte sig med 
annat. Bortfallet var 1,8% (10). 

Kommentar: 
Om man bortser fran de som har larnnat tillbaka nagot, sa ar de fiesta besokama tidnings
och/eller tidskriftslasare som besoker biblioteket minst en gang i veckan. De nast och nastnast 
fiitigaste besokarna lanade skonlitteratur och var pa biblioteket minst en gang i veckan 
respektive minst en gang i manaden. Darefter kommer de besokare som lanar facklitteratur 
och som ar dar minst en gang i manaden och de nagot farre som ar dar minst en gang i veckan. 
Mellan dessa facklitteraturlanare kommer en stor grupp som gjorde "nagot annat" pa 
biblioteket minst en gang i veckan. De ar fier som ar dar minst en gang i manaden och lanar 
bambocker an de som ar dar minst en gang i veckan och lanar bambocker. Darnast kommer 
de som studerar/soker fakta och ar dar minst en gang i veckan respektive minst en gang i 
manaden. Tva lika stora grupper gjorde antingen "nagot annat" minst en gang i manaden eller 
lanade videofilmer minst en gang i veckan. 

De fiesta som lanar videofilmer eller CD-skivor tillhor dem som ar pa biblioteket minst en 
gang i veckan. Av de som besokte biblioteket mer sallan sysselsatte sig de fiesta med "nagot 
annat". 

Fraga 2 med 6: 
Alder i forhallande till vad man gor pa biblioteket 

Alla som fyllt i enkaten har svarat pa vad de gor pa biblioteket men eftersom fem besokare 
inte fyllt i sin alder sa innebar det att 99,1% har svarat pa fragan. Av besokama fran ca tio och 
upp till tolv ar, 1,6%, ar det alltsa 0,7% (4) som larnnat tillbaka nagot, 0,2% (1) har lanat 
skonlitteratur, 0,2% (1) har lanat facklitteratur, 0,5% (3) har lanat barn eller ungdomsbocker, 
0,2% (1) har lanat videofilm, 0,2% (1) har lanat CD-skivor, ingen har last kommunala 
handlingar, 0,2% (1) har last tidning eller tidskrift, ingen har lyssnat pa musik, 0,2% (1) har 
studerat/sokt fakta och 0,4% (2) har gjort nagot annat. 

Av tonaringarna, 23,6%, ar det 5,8% (32) som lamnat tillbaka nagot, 4,7% (26) som lanat 
skonlitteratur, 4,5% (25) som lanat facklitteratur, 1,6% (9) som lanat bam-/ungdomsbocker, 
1,3% (7) har lanat videofilmer, 2,5% (14) har lanat CD-skivor, 0,2% (1) har last kommunala 
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handlingar, 6,5% (36) har last tidning eller tidskrift, 0,2% (1) har lyssnat pa musik och 
studerat eller sokt fakta har 5,8% (32) gjort medan 6,8% (38) har agnat sig at nagot annat. 

Bland aldersgruppen 20-30 ar, 16,4%, ar det 5,0% (28) som larnnat tillbaka nagot, 3,4% ( 19) 
har lanat skonlitteratur, 2,5% (14) har lanat facklitteratur, 1,3% (7) har lanat bam
/ungdomsbocker, 1,6% (9) har lanat videofilm, 1,3% (7) har lanat CD-skivor, 0,2% (1) har 
last kommunala handlingar, 5,0% (28) har last tidning eller tidskrift, ingen har lyssnat pa 
musik och det ar 4,0% (22) som har agnat sig at studier eller sokande efter fakta medan 4,3% 
(24) har gjort annat. 

I aldem 31-45 ar, 27,4%, larnnade 14,1% (78) tillbaka nagot, 8,3% (46) har lanat 
skonlitteratur, 7,7% (43) har lanat facklitteratur, 8,6% (48) har lanat bam-/ungdomsbocker, 
4,9% (27) har lanat videofilmer, 2, 7% (15) har lanat CD-skivor, 0,2% (1) har last kommunala 
handlingar, 7,2% (40) har last tidning/tidskrift medan 0,4% (2) har lyssnat pa musik och 3,4% 
(19) har studerat eller sokt fakta. Nagot helt annat har 4,3% (24) av besokama gjort. 

I aldersgruppen 46-64 ar, 20,7%, ar det 10,5% (58) som larnnat tillbaka nagot och 7,9% (44) 
har lanat skonlitteratur, 5,4% (30) har lanat facklitteratur, 1,4% (8) har lanat bam
/ungdomsbocker, 1,2% (6) har lanat videofilmer, lika manga 1,2% (6) har lanat CD-skivor, 
0,7% (4) har last kommunala handlingar, 5,8% (32) har last tidning/tidskrift, ingen har lyssnat 
pa musik och studerat eller sokt fakta har 1,8% (10) gjort medan 2,9% (16) har gjort annat. 

Av pensionarema, 10,3%, har 5,9% (33) larnnat nagot tillbaka, 4,5% (25) har lanat 
skonlitteratur, 3,2% (18) har lanat facklitteratur, 0,2% ( 1) har lanat barn-/ungdomsbocker, 
0,9% (5) har lanat videofilmer, lika manga 0,9% (5) har lanat CD-skivor och det ar 0,4% (2) 
som har last kommunala handlingar medan 3,6% (20) har last tidning eller tidskrift, 0,4% (2) 
har passat pa att lyssna pa musik och ytterligare 0,4% (2) har studerat/sokt fakta. Nagot annat 
har 1,8% ( 10) gjort. 

Kommentar: 
Har bortser vi fran de som har larnnat tillbaka nagot, dear flest i alla aldersgrupper utom i 
gruppen 20-30 ar dar dear lika manga som de tidnings/tidskriftslasande och i gruppen 
tonaringar som i storre utstrackning gor nagot annat an larnnar tillbaka nagot. 

Besokama upp till 12 ar har i de flesta fall lanat barn/ungdomsbocker eller agnat sig at nagot 
annat. 

Av tonaringama agnar sig den storsta gruppen at nagot annat nar de ar pa biblioteket och 
darefter har de last tidning/tidskrift och nagot farre har studerat eller sokt fakta. Det ar nastan 
lika manga som har lanat skonlitteratur som har lanat facklitteratur. Detar dubbelt sa manga 
som har lanat CD-skivor som har lanat videofilmer. Det ar nagot fler som har lanat barn- och 
ungdomsbocker, an som har lanat videofilmer. 

I aldersgruppen 20-30 ar har de flesta last tidning/tidskrift, gjort nagot annat eller agnat sig at 
studier/soka fakta. De som har lanat skonlitteratur ar fler an de som har lanat facklitteratur. 
Det ar lika manga som bar lanat barn/ungdomsbocker som CD-skivor, medan en nagot storre 
grupp har lanat videofilmer. 
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I aldersgruppen 31-45 ar ar det flest som lanat bam/ungdomsbocker och ungefar lika manga 
som har lanat skonlitteratur som facklitteratur. Diirefter har man last tidning/tidskrift och fler 
har lanat videofilmer an gjort nagot annat pa biblioteket. Nagot fler har studerat eller sokt 
fakta, an de som har lanat CD-skivor. 

I aldersgruppen 46-64 ar har flest lanat skonlitteratur. Den damast storsta gruppen har last 
tidning/tidskrift och darefter kommer de som har lanat facklitteratur. De som har agnat sig at 
annat pa biblioteket ar fler an de som har studerat eller sokt fakta, medan det ar lika manga 
som har lanat videofilmer som CD-skivor. Det ar dubbelt sa manga som har lanat 
barn/ungdomsbocker som har last kommunala handlingar. Det ar i denna aldersgrupp som det 
ar flest personer som last kommunala handlingar. 

Av pensionarerna har fl est lanat skonlitteratur och nastan lika manga har last tidningar och 
tidskrifter. Den darnast storsta gruppen har lanat facklitteratur och darefter kommer de som 
har lanat videofilmer och CD-skivor som ar lika manga. 

Fraga 2 med fraga 9: 
Alder i forhallande till bur ofta man ar dar 

De som svarat pa bada fragorna ar 97,5% och av dessa ar 1,6% fran ca tio och upp till tolv ar. 
Av dem var det ingen som var dar for forsta gangen, 0,9% (5) var dar minst en gang i veckan, 
0,5% (3) var dar minst en gang i manaden och 0,2% (I) var dar mer sallan. 

Bland tonaringarna, 23,4%, var det 0,4% (2) som var dar for forsta gangen, 13, 7% (75) var dar 
minst en gang i veckan, 6,2% (34) var dar minst en gang i manaden och 3, 1 % (17) var dar mer 
sallan. 

I gruppen 20-30 ar, 16,5%, var det 0,7% (4) som var dar for forsta gangen, 6,0% (33) var dar 
minst en gang i veckan, lika manga 6,0 (33) var dar minst en gang i manaden och 3,7% (20) 
var dar mer sallan. 

I aldern 31-45 ar, 27,5%, var det 0,5% (3) som var dar for f6rsta gangen, 10,3% (56) var dar 
minst en gang i veckan, 13,9% (76) var dar minst en gang i manaden medan 2,7% (15) var dar 
mer sallan. 

Bland gruppen 46-64 ar, 21, 1 %, var det 0,2% (1) som var dar for forsta gangen, 9,0% ( 49) var 
dar minst en gang i veckan, 9,5% (52) var dar minst en gang i manaden och 2,4% (13) var dar 
mer sallan. 

Pensionarerna var 9,9% och av dem var 0,2% (1) dar for forsta gangen, 5,7% (31) var dar 
minst en gang i veckan, 3,3% (18) var dar minst en gang i manaden och 0,7% (4) var dar mer 
sallan. 
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Kommentar: 
Har ville vi se om det visade sig att nagon aldersgrupp besokte biblioteket oftare an nagon 
ruman. 
Det ar sa fa i aldern upp till 12 ar som har svarat pa fragan sa det ar svart att dra nagra 
egentliga slutsatser, men av de som var dar var det fler som var dar minst en gang i veckan an 
minst en gang i manaden. 

Bland tonaringarna var de fiesta dar minst en gang i veckan. Om man raknar bort de i aldern 
31-45 ar som spanner over fler aldrar an vad tonaringarna gor och som var dar minst en gang i 
manaden, sa ar det tonaringarna som besoker biblioteket varje vecka, som ar den storsta 
gruppen. Det ar dubbelt sa manga utav tonaringarna som ar dar minst en gang i veckan, 
jamfort med de som ar dar minst en gang i manaden. 

I gruppen 20-30 ar var det lika manga som var pa biblioteket minst en gang i veckan, som de 
som var dar minst en gang i manaden. 

I aldern 31-45 ar ar de oftare pa biblioteket minst en gang i manaden an varje vecka. 

Ur aldersgruppen 46-64 ar var det bara nagra fler som var pa biblioteket minst en gang i 
manaden, jamfort med de som var dar minst en gang i veckan. 

Bland pensionarerna var de avsevart fler som gick till biblioteket minst en gang i veckan, an 
de som var dar minst en gang i manaden. 

Fraga 2 med fraga 8:5: 
Alder i forhallande till om man inte bar Ianat nagot 

Om man korsar fraga tva med hela fraga atta sa ar det 89, 1 % som har svarat, procenten ar 
raknade pa dessa. Av dem upp till tolv ar, 1,4% (7), ar det 0,6% (3) som inte har lanat nagot. 
Av tonaringarna, 24,6% (123), ar det 10,8% (54) som inte har lanat nagot. Bland 20-30 
aringarna, 16,8% (84) ar det 5,4% (27) som inte lanat och i aldrarna 31 -45 ar, 27,3% (136), ar 
det 6,2% (31) som inte lanat. I aldergruppen 46-64 ar, 20,8% (104), har 4,0% (20) besokare 
inte lanat nagot medan det bland besokarna fran 65 ar, 9,0% (45), och uppat ar 1,6% (8) som 
inget lanat. 

Kommentar: 
Da det pa foregaende fraga visade sig att sa manga tonaringar besokte biblioteket minst en 
gang i veckan och vi aven nar vi delade ut enkaterna noterade att manga tonaringar verkade 
utnyttja biblioteket som motesplats, ville vi ta reda pa om framforallt tonaringarna, men aven 
pensionarerna, eventuellt inte lanade nagot utan gjorde nagot rumat pa biblioteket. 

K.nappt halften av besokarna upp till 12 ar lat bli att lana nagot vid dagens biblioteksbesok. 
Av tonaringarna var det betydligt mindre an halften som inte lanade nagot och ur 
aldersgruppen 20-30 ar var det ungefar en tredjedel av besokarna som inte lanade nagot. 

De som inte lanade nagot i aldersgruppen 31-45 ar var lite farre an en fjardedel av besokarna. 
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Det var en femtedel av besokama i aldern 46-64 ar som inte Ianade nagot. 

Av pensionarerna var det knappt en femtedel som lat bli att Jana nagot. 

Fraga 13 med fraga 9: 
Asikter om urval i forhallande till bur ofta man ar dar 

Av besokarna tyckte 24% att urvalet var utmarkt och av dessa var det 0,2% (1) som var dar 
for forsta gangen, 12,9% (69) var dar minst en gang i veckan, 9,2% (49) var dar minst en gang 
i manaden och 1, 7% (9) var dar mer sallan. 

Att bibliotekets urval var bra tyckte 55,8% av besokama och av dem var 0,9% (5) dar for 
forsta gangen, 25,5% (136) var dar minst en gang i veckan, 23,0% (123) var dar minst en gang 
i manaden och 6,4% (34) var dar mer sallan. 

Ganska bra svarade 13,9% att det var och av dem var 0,4% (2) har for forsta gangen, 5,8% 
(31) var har minst en gang i veckan, 5,2% (28) var har minst en gang i manaden och 2,4% 
( 13) var har mer sallan. 

Att det var daligt urval tyckte 1, 7% av besokarna och av dem var det ingen som var dar for 
forsta gangen medan 0,7% (4) av dem var dar minst en gang i veckan, 0,4% (2) var dar minst 
en gang i manaden och 0,6% (3) mer sallan. 

Ingen asikt hade 4,7% av de svarande och 0,2% (1) av dem var dar for fdrsta gangen, 0,9% (5) 
av dem var dar minst en gang i veckan, 1,9% ( I 0) var dar minst en gang i manaden och 1, 7% 
(9) var dar mer sallan. Bortfallet var 4,6% (26). 

Kommentar: 
Har ville vi ta reda pa om de positiva asikter om urvalet vi tidigare noterat, fortfarande var 
lika positiva om vi plockar ut de som ofta ar pa biblioteket, eftersom vi antar att de som ofta 
besoker biblioteket har en battre underbyggd uppfattning om urvalet generellt sett an de som 
ar dar mer sallan. 

De fiesta som tyckte att urvalet var bra var dar minst en gang i veckan eller minst en gang i 
manaden. Ur den gruppen som ansag att urvalet var utmarkt, var de fiesta dar minst en gang i 
veckan och pa fjarde plats kom de som var dar minst en gang i manaden. Att urvalet var 
ganska bra, var det lika manga som tyckte av de som var dar varje vecka respektive varje 
manad. 

Vi konstaterar att den storsta gruppen besokare ar de som tycker att bibliotekets urval ar bra 
och de ar ocksa de flitigaste biblioteksbesokama. 
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Fraga 2 med fraga 13: 
Alder i forhallande till vad man tycker om bibliotekets urval 

Om man lagger ihop fragorna har 96,4% av besokarna svarat har. Av dem som ar fran ca tio 
och upp till tolv ar, 1,5%, har 0,3% (2) svarat att urvalet ar utmarkt, 0,9% (5) tyckte det var 
bra, ingen tyckte det var ganska bra och att det var daligt tyckte 0,2% ( 1) av besokarna. Det 
var ingen som inte hade nagon asikt. 

Av tonaringarna, 23,5%, var det 5,4% (29) som tyckte det var utmarkt, 12,0% (65) tyckte det 
var bra, 4,4% (24) tyckte det var ganska bra, 7,4% (4) tyckte det var daligt och 0,9% (5) hade 
ingen asikt. 

Bland gruppen 20-30 ar, 16,5%, var det 2,3% (14) som tyckte urvalet var utmarkt, 10,6% (57) 
tyckte det var bra, 2,0 % ( 11) tyckte det var ganska bra, 0,2% ( 1) tyckte det var daligt och 
1, 1 % ( 6) hade in gen asikt. 

I aldergruppen 31-45 ar, 27,8%, var det 7,2% (39) som tyckte det var utmarkt, 14,8% (80) 
tyckte det var bra, 3,5% (19) tyckte det var ganska bra, 0,2% (I) tyckte det var daligt och 
2,0% ( 11) hade ingen asikt. 

Av dem som var i a.Idem 46-64 ar, 20,6%, var det 5,6% (30) som tyckte urvalet var utmarkt, 
11 ,5% ( 62) tyckte det var bra, 3, 1 % ( 17) tyckte det var ganska bra och 0,2% ( 1) tyckte det var 
daligt medan ytterligare 0,2% ( 1) inte hade nagon asikt. 

Av pensionarerna, 10,2%, var det 2,8% (15) som tyckte urvalet var utmarkt, 5,6% (30) tyckte 
det var bra, att det var ganska bra tyckte 0,9% (5) och att det var daligt tyckte 0,4% (2). Ingen 
asikt om urvalet hade 0,6% (3) av besokama. 

Kommentar: 
Genom att korsa dessa bada fragor tankte vi fa fram om det eventuellt finns olikheter i 
asikterna om urvalet. Om tonaringama t ex tyckte att urvalet var daligt. 

I alla aldersgrupper svarade de i forsta hand att man tyckte urvalet var bra och darefter ansag 
de att urvalet var utmarkt, foljt av ganska bra. Bland 20-30-aringama var man lite f6rsiktigare 
med att svara utmarkt eller ganska bra utan svarade oftare bra. De var fler som valde att inte 
ha nagon asikt, an de som ansag att urvalet var daligt. 

Fraga 6:2 med fraga 14: 
Vad man skulle vilja att biblioteket satsade mer pa i forhallande till Ian av 
skonlitteratur 

De totala antalet besokare som lanat skonlitteratur ar 161 personer. Det ar 151 besokare som 
lanat skonlitterara hocker och aven svarat pa fraga 14. Av dessa lantagare av skonlitteratur ar 
det 54 personer som onskar storre satsning pa skonlitteratur, 41 personer som onskar mer 
facklitteratur, 15 personer vill ha mojlighet att sjalva soka i kranskomrnunemas datakataloger, 
28 personer vill ha mojlighet att sjalva soka i Goteborgs stadsbiblioteks datakatalog, 11 
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personer vill ha mer samhallsinformation/kommuninformation, mojlighet att anvanda 
ordbehandlingsprogram vill 14 besokare garna ha och mojlighet att soka i och Iara sig Internet 
onskar sig 29 personer, hemlan av dataspel pa CD-ROM vill 22 personer ha, nagot annat 
onskar sig 21 personer (se Fraga for fraga ovan) och 53 besokare anser att det ar bra som det 
ar. 

Kommentar: 
Har ville vi se om det mojligen var sa att de som lanade skonlitteratur holl sig till att onska 
storre satsning enbart pa skonlitteratur eller om de ville att biblioteket ocksa skulle satsa pa 
t ex ordbehandlingsprogram, dataspel och Internet. Kanske skulle det visa sig att stodet, bland 
de skonlitteraturlasande biblioteksbesokarna, for satsning pa skonlitteratur skulle vara storre 
an stodet for satsningen pa att fora in mer teknik och sarnhallsinformation pa biblioteket. 

Det visade sig att endast tio personer ur den skonlitteraturlasande skaran har latit bli att svara 
pa fraga 14. De fiesta som svarat vill ha storre satsning pa skonlitteratur eller sa tycker de att 
det ar bra som det ar. Manga vill ocksa ha mer facklitteratur. Raknar man samman hur manga 
som onskar sig mer informationsteknologi och samhallsinformation blir det 119 personer. 
Lagger man ihop dem som vill ha mer skonlitteratur med dem som vill ha mer facklitteratur 
blir det 95 personer. Manga har kryssat for bade mer satsning pa skonlitteratur och mer 
satsning pa informationsteknologi och samhallsinformation. 

Fraga 15 med hela fraga 6: 
De som ocksa skulle vilja ha information om vad som hander i kommunen i forhallande 
vad de gor pa biblioteket 

De som svarat att de ocksa skulle vilja ha information om olika boendeformer inom 
aldreomsorgen, utbud och platser inom barnomsorgen och byggplaner och forandringar i 
Stenungsund, d v s de fortryckta svarsalternativen, och samtidigt gjorde nagot pa biblioteket 
(d vs allihop) var 48,6% (272 av 560). Av dem var det 112 personer som var dar for att lamna 
nagot, 79 personer var dar for att Jana skonlitteratur, 69 personer var dar for att lana 
facklitteratur, 36 personer var dar for att Jana bambocker/ungdomsbocker, 28 personer var dar 
for att lana videofilmer, 24 personer lanade CD-skivor, 11 personer laste kommunala 
handlingar, 95 personer laste tidningar/tidskrifter, 4 personer lyssnade pa musik, 42 personer 
var dar for att studera/soka fakta och 48 av dem gjorde (ocksa) annat. Manga har gjort flera 
saker, darav den hoga siffran om man Jagger ihop allt, det galler aven fortsattningsvis . 

En del, 9, 1 % (51 av 560), har pa fragan om de vill ha information om vad som hander i 
kommunen, ocksa eller enbart, fyllt i ett eget svar, och av dem ar det 17 personer som lamnat 
tillbaka nagot, 11 personer som lanat skonlitteratur, 13 personer som lanat facklitteratur, 4 har 
lanat bam/ungdomsbocker, 6 personer lanade videofilmer, 6 personer lanade CD-skivor, 1 
person laste kommunala handlingar, 16 personer laste tidning/tidskrift, 1 lyssnade pa musik, 
10 personer studerade/sokte fakta och 15 hade annat for sig. 

De som uttryckligen svarat nej pa raden for annat, 2,9% (I 6 personer), fordelar sig enligt 
foljande, alternativ 1 (4), 2 (4), 3 (3), 4 (3), 5 (2), 6 (0), 7 (0), 8 (3), 9 (0), 10 (2), 11 (6). 
Eftersom det ror sig om sa pass fa personer och de inte verkar skilja sig namnvart fran de 
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ovriga har vi valt att redovisa dem sa har. For att veta vad som doljer sig bakom siffroma se 
ovan eller enkatbilagan, svarsaltemativen pa fraga 6, ordningsfoljden ar den samma. 

Kommentar: 
I likhet med foregaende fraga har vi har velat veta om de skonlitterara lasama vill ha 
kommuninformation, men har har vi aven velat ta reda pa om de skiljer sig fran de ovriga 
besokama som inte har lanat skonlitteratur. 

Av de som fyllt i nagot av de fortryckta svarsaltemativen sa ar det, forutom de som lamnat 
tillbaka nagot, flest tidnings-/tidskriftslasare, darefter kommer de som var dar for att lana 
skonlitteratur tatt foljda av dem som var dar for att Jana facklitteratur. De som gjorde nagot 
annat pa biblioteket var nagot fler an de som var dar for att studera/soka fakta och darefter 
kommer de som ar dar for att lana barn- eller ungdomsbocker, lana videofilmer och CD
skivor. 

Av de som fyllt i ett eget svar ar det liven har, forutom de som lamnat tillbaka nagot, flest 
tidnings-/tidskriftslasare. Sedan skiljer det sig nagot fran ovanstaende da det hamast ar manga 
som agnat sig at nagot annat vid dagens biblioteksbesok. Facklitteraturlantagama ar nagot fler 
an skonlitteraturlantagama och de som studerade/sokte fakta var fler an de som Janade 
videofilmer och CD-skivor. 

De som uttryckligen svarat nej, ar i de fiesta fall pa biblioteket for att gora nagot annat. 
Darefter har de Jamnat tillbaka nagot eller lanat skonlitteratur. Lika manga har Janat 
facklitteratur, bam-/ungdomslitteratur eller last tidning/tidskrift. 

Intervjuer 

Intervju med Kommunalrad 

Fredagen den 7 juni 1996 akte vi ut till Stenungsund for att intervjua kommunstyrelsens 
ordforande, Sten-Erik Lindvall. Vi var intresserade av att veta i hur stor utstrackning den 
politiska Jedningen tog del i bibliotekets verksamhet, t ex oronmarkta pengar for vissa 
andamal och installningen till medborgarkontor pa biblioteket. 

Lindvall talade om kommunen i stort och om den nya politiska organisationen som borjar sitt 
arbete from 1 januari 1997. Den politiska organisationen har inga verksamhetsdrivande 
namnder utover kommunstyrelsen. Man kommer att ta bort namndema och istallet infora en 
gemensam kommunforvaltning bestaende av fjorton resultatenheter som leds politiskt av 
komunstyrelsen fro m 1 juli 1996. Kultur och Fritid skall i ett inledningsskede forbli en enhet 
med en resultatenhetschef, men uppdelad pa tva verksamhetsenheter. Kulturenheten svarar 
bade for folkbiblioteket och for samordning och utveckling av skolomas bibliotek. 

Aven om det ekonomiska malet med organisationsforandringen ar att spara 38 miljoner sa har 
ett beslut tagits pa att 15 miljoner av kommunens pengar skall satsas pa barn och ungdomars 
utbildning och utveckling for en jamlikare kunskap om den nya datavarld som med rask takt 
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kommer. Bl a genom IT-satsning med modem for Internet och natutbyggnad mellan skola och 
bibliotek inom kommunen, for att alla ungdomar skall ha samma mojligheter att ta del av och 
inhamta kunskaper fran de nya medierna. Man har ansokt om och fatt ytterligare 15 miljoner 
fran Kompetens och Kunskapsstiftelsen till detta projekt. Stenungsunds folkbibliotek kommer 
naturligtvis att kunna ta del av denna natutbyggnad. 

Lindvall anser att den nya IT-satsningen inte skall ske pa bekostnad av bokinkop till 
biblioteket. Enligt den nya budgetmodellen kommer det i framtiden att vara upp till 
biblioteket sjalvt att poangtera t ex hur viktigt det armed bokinkop och att de behaver pengar 
till detta. Kommunfullmaktige faststaller det politiska malet och medlen for alla 
resultatenheter ocksa for kulturen. Respektive resultatenhet far sjalva begara pengar for sin 
verksamhet och inte som nu nar Fritid och Kultumamnden ansoker om en gemensam summa 
som darefter portioneras ut inom forvaltningen. 

Kommuninformation kommer att kunna fas via natet genom IT-satsningen. Pa var fraga om 
hans installning till ett medborgarkontor, var han positiv och tyckte att det bor ligga i 
biblioteket. I ovrigt ansag han att biblioteket borde omprova sin sondagsstangning. 

Intervju med Fritids- och kulturchef 

Mandagen den 2 december 1996 var vi i Stenungsund igen. Den har gangen for att fa en 
intervju med Fritids- och kulturchefen, Margareta Ostman. Vi var intresserade av att fa veta 
hur hon ser pa den nya bibliotekslagen, hopkopplingen av natverk mellan skola och bibliotek, 
medborgarkontor i biblioteket och skonlitteraturens roll. 

Margareta Ostman ansag att den nya lagen ar uddlos och den ar inte till nagon hjalp i 
Stenungsunds kommun, aven om den ar bra for biblioteken i sma kommuner som genom 
lagen slipper fa sin existens ifragasatt. Det har funnits farhagor om att lagen skulle ge de 
kommuner som sa onskar, mojlighet att endast halla en miniminiva pa biblioteksstandarden. 
Ostman tror inte att det blir sa eftersom den nya lagen betyder att kommunerna blir tvungna 
att tillhandahalla bibliotek. Kulturforvaltningen, eller resultatenheten for Fritid och Kultur 
som det nu heter, har ju annars vagt ganska Hitt jamfort med en del andra verksamheter som 
t ex social omsorg. 

En framtida IT-satsning med modem for Internet och natutbyggnad kommer inte biblioteket 
att automatiskt fa ta del utav. En hopkoppling mellan skola och bibliotek ar inte sjalvklar. 
Tjanstemannen slapper inte till ett ore. Kommunen maste ju sjalv satsa halften for att fa del av 
Kompetens- och Kunskapsstiftelsens bidrag och detta skall plockas nagonstans ifran. 
Kabelnatet inom kommunen ar annars s as redan utbyggt. Arbetsrummen i bibliotek och 
kulturhus ar anslutna till natverket, dock inte datorema i sjalva biblioteket. I princip vore det 
alltsa inga problem att ansluta aven bibliotekets datorer. 

Inom kommunen finns ett bra gymnasiebibliotek och daliga grundskolebibliotek. Pa uppdrag 
av kommunledningen har Margareta Ostman lett en projektgrupp som skulle lamna ett forslag 
till en eventuell framtida samordning av gymnasiebibliotek, grundskolebibliotek och 
folkbibliotek i en gemensam organisation inom resultatenheten Fritid och Kultur. Tanken var 
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att man med den nya teknikens hjalp skulle kunna samordna bibliotekens kataloger och pa sa 
satt bl a undvika onodiga dubbelinkop och det skulle ge moj lighet till en jamnare standard pa 
skolbiblioteken. Fran skolans sida har forslaget med ny huvudman varit impopulart ocb det 
ser inte ut att bli ett natverkssamarbete mellan skola ocb bibliotek. 

Enligt Margareta bstman bor ett framtida medborgarkontor ligga i kulturbuset da det blir mer 
oppet och obyrakratiskt an om det skulle placeras i kommunhuset, dar sakerligen manga bellre 
ser att det ligger. Dessutom stanger kommunhuset kl 16.30, biblioteket har generosare 
oppettider. Det skulle placeras i foajen i narheten av bibliotekets Ianedisk. 

Ett medborgarkontor ar ett satt att rationalisera, aven om Stenungsunds kommun i ocb med 
omorganisationen redan rationaliserats. Margareta 6stman laser tillsammans med tva andra i 
kommunen, amnet Informatik och skriver en uppsats om bur ett framtida medborgarkontor 
skall utformas ocb vad det skall innehalla. Det ar bra om man kan bredda verksamheten ocb 
forlagga hit statlig information som ror primarvard, sjukvard ocb den allmanna 
forsakringskassan. Man behaver aven ha in "miljo och balsa", "bygg och planering" m m. 
Man bor ocksa ordna utstallningar dar foretradare for olika arenden kan presentera sig -
ypperliga utstallningslokaler finns ju. Medborgarkontoret skulle vara bemannat med ca sex 
anstallda som rekryteras fran olika omraden inom kommunen som beror alla t ex bamomsorg, 
bygg och miljo mm. De skall ta emot allmanna forfragningar och bl a avlasta bibliotekets 
informationsdisk med t ex forsaljning och bokning av biljetter bade till bibliotekets ocb 
kulturhusets evenemang. Inga handlaggningar av arenden skulle goras vid den yttre 
informationsdisken, utan det ar fragor av mer allman karaktar som skall expedieras bar. I detta 
medborgarkontor skulle aven konsumentkontoret som nu finns i kontorslokal pa avdelningen 
for Fritid ocb Kultur och som finansieras av dens k OST-kommitten kunna inga. OST
kommitten ar ett kommunalt samarbete mellan Orust, Stenungsund och Tjom. Forutom 
konsumentkontoret bedriver OST-kommitten samarbete inom turistnaringen och man har 
aven hand om skuldsanering. 

Stenungsund har hittills haft hoga bokanslag, drygt 1 miljon kr for 1996. Margareta 6stman 
sager att man "alltid har kampat for hoga bokanslag" men nu kommer det av besparingskal att 
skaras ned med en fjardedel, alltsa 250.000 kr mindre i bokanslag. Denna nedskaming har 
inget med utformandet av ett eventuellt medborgarkontor att gora utan sker anda. Inforandet 
av ett sadant kommer inte att ske pa bekostnad av skonlitteraturen, eftersom det inte belastar 

samma budget. 

Enligt 6stman beror den hoga utlaningen till atminstone en del pa 
befolkningssammansattningen i Stenungsund, en ung befolkning med manga barn lanar mer. 
Utbildningsnivan i kommunen ar relativt hog, i industriema arbetar manga tjansteman och 
dessutom har service alltid varit viktigt for oss, sager bstman. Manga boende pa Tjom ocb 
Orust aker till Stenungsund for att handla och ga pa biblioteket som darmed fyller en regional 
uppgift. 

I och med flytten till det nya kulturhuset satsades det ordentligt pa att bygga upp biblioteket 
med generosa bokanslag. I Stenungsund har man inte heller nagra filialer utan en bokbuss i 
stallet och det gor att man kan lagga hela bokanslaget pa ett och samma bibliotek. 
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Nar kulturhuset var i planeringsstadiet, man tog god tid pa sig fran 1986-1992, var alla 
inblandade inforstadda med att utformningen av huset var av stor betydelse. Kulturhuset 
skulle vara valkomnande och oppet, man skulle som besokare kunna ga in bade i kulturhuset 
och biblioteket utan att behova karma sig tvingad att vara "nagons besokare" eller ute i ett 
speciellt arende. 

Betydelsen av ett biblioteks utrustning, inredning och 
lokalisering, tva exempel 

I Svensk Bokhandel intervjuas bibliotekschefen Robert Knutsson, och har kan vi lasa att mer 
an ett ar har gatt sedan invigningen av Skellefteas nya stadsbibliotek och Ian- och 
besokssiffroma fortsatter att stiga. Mycket av den nya tekniken finns har men framforallt finns 
det mycket bocker. (Svensk Bokhandel 1996, s.53) 

Stadsbiblioteket i Skelleftea flyttade 1995 fran sina gamla tranga lokaler till en 2.000 
kvadratmeter stor lokal, vagg i vagg med Scandic hotell och belaget i Expolaris centers gamla 
lokaler som byggts om till bibliotek. I och med flytten fick man inte bara storre lokaler utan 
ocksa ett bibliotek med ljus, rymd och luft. Baldakin och glasfasad mot gatan bidrar till det 
oppna intrycket. Pa vaggama hanger kvinnlig konst da Museum Anna Nordlander, landets 
enda museum for kvinnlig konst, ar integrerat i biblioteket och det finns aven en mindre 
utstallningslokal. Man ville slippa en inredning som bestar av hopplockade delar och det nya 
biblioteket ar vackert, pedagogiskt och harrnoniskt formgivet. Enligt bibliotekschefen Robert 
Knutsson har man stravat efter att biblioteket inte skall upplevas som hogtidligt, det skall vara 
ett varmt, valutrustat och ombonat vardagsrum. Biblioteket har blivit en traffpunkt och ett 
utflyktsmal for bade familjer och dagisgrupper. Unga manniskor vistas pa biblioteket och gar 
inte bara dit for att Jana en bok etc. Skelleftea armed sina 75.000 invanare, enligt en anstalld, 
en liten och valskott kommun med sparpengar. (ibid) 

Biblioteket har utlaning av videofilmer och CD-skivor. Som besokare finns det mojlighet att 
anvanda Internet genom att skriva pa ett avtal som upprattas mellan biblioteket och 
anvandaren, det gar da bra att ha en egen elektronisk postadress, e-mail. I och med flytten brot 
man upp den gamla arnnesindelningen och borjade stalla upp fackbocker som hade nagot 
gemensamt tillsammans. Nar det galler inkopspolitiken anser bibliotekschefen att en olast bok 
ar ett felkop, inkopen maste koncentreras till det som efterfragas aven om det kulturpolitiska 
ansvaret maste vagas in. Enligt bibliotekschefen beror okningen av Ian och besok pa att, som 
han sager, "ett valutrustat bibliotek har enjavla dragningskraft". (ibid s.54) 

I Forfattaren skriver Mikael Funke att i Brottby, en de! av Vallentuna kommun utanfor 
Stockholm, har det lilla filialbiblioteket ratt nytt liv efter att man flyttat in under sarnrna tak 
som ortens ICA-butik och postkontor. (Funke 1996, s.8) 

Da postkontoret pa orten skulle minskas, blev en del av lokalen ledig. Biblioteksfilialen lag 
undanskymd i ett hyreshus och pa forslag fran dess forestandare Gunvor Svensson flyttade 
man biblioteket sa att det kom att harnna bredvid ICA-butiken och postkontoret. Med det nya 
laget fick biblioteket en okad tillstromning av besokare. Manga besokare som kommit for att 
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handla mat passar pa att lasa tidningen, lana toaletten eller sa tar de sig en titt i bokhyllorna 
och gar darifran med lanebocker. Manga barn sitter och laser eller lagger pussel medan 
foraldrama handlar och nar foraldrama hamtar sina barn kanske de blir intresserade av nagot 
och lanar en bok. Biblioteket ligger precis i anslutning till ICA, endast en trappa skiljer det 
fran mataffaren och det hander att folk later sig inspireras av bibliotekets kokbocker och sedan 
gar direkt och handlar ingredienserna pa ICA. (ibid) 

I och med placeringen, har biblioteket kunnat utoka sina oppettider. Nar inte 
bibliotekspersonalen ar dar kan folk lana via personalen i kassan pa ICA. Eftersom butiken ar 
oppen 10-19 varje dag kan biblioteket ha oppet 63 tirnmar i veckan. Trots att biblioteket ar 
obemannat vissa tider har inte stoldema okat. I ett smasarnhalle som Brottby kan 
kombinationen av kulturell institution och serviceinrattningar under sarnma tak vara ett satt att 
oka kannedomen om och utnyttjandet av biblioteket. (ibid) 

Exemplet Silkeborg 

I Silkeborg i Danmark har det genomforts ett rejalt IT-projekt med utgangspunkt fran stadens 
folkbibliotek. Malet med projektet har varit att "undersoge folkebibliotekets fremtidige rolle 
bade som formidler af information og som formidler af adgang till information i medie- og 
informationssamfundet." (Silkeborg Biblioteks hemsida Internet dec-95) Vidare skriver de att 
"Lige adgang ti! information er en af demokratiets forudsatninger, og i Danmark udfylder 
folkebiblioteket en central position med at sikre denne adgang." (ibid) 

Eftersom Internet ar en ny teknologi for kornmunikation och distribution av information och 
som sadan inte speciellt anvandarvanlig, aven om det fortlopande utvecklas nya 
navigationsprogram och tydligare granssnitt, behovs det kunniga formedlare av teknologin for 
att t ex en biblioteksbesokare utan speciella forkunskaper skall kunna anvanda sig utav 
Internet vid en informationssokning. Projektgruppen menar att just pa folkbiblioteken kan 
man bli ett sadant kunnigt formedlarled och det ar projektets ma! att undersoka hur man som 
formedlare bast kan hantera denna uppgift. (ibid) 

Projektet har getts foljande ma!: 

"at give adgang ti! Internettet for bibliotekets brugere og personale. 
at teste og tilpasse brugergranseflader, som gor det muligt at anvende Internettet i et 
folkebibliotek. 
at udvikle et elektronisk lokalcenter for kornmunikation og informationsudveksling. 
at tilslutte biblioteket som et informationsknudepunkt pa Intemettet. 
at vurdere behovet for og udvikle hjalpmidler til, f.eks. kursusvirksornhed, trykte materialer, 
multimedieprasentationer og vejledninger med henblik pa at kvalificere brugen af Internettet. 
at vurdere og registrere hvorledes et folkebiblioteks informationsformidling og 
referncearbejde vii pavirkes og andre sig med adgang til Internettet. 
at gore publikum bevidste om brugen af elektroniske informationskilder, f.eks . i 
erhvervsmassig samrnenhang, til opgavelsosning og til rekreative formal. " (ibid) 
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Projektet ar uppbyggt i tva moduler, som de kallar det. Modul 1 har namnet "Det griinselose 
bibliotek" och ger den tekniska/infrastrukturella grunden for modul 2 som heter "Silkeborg -
elektronisk by". Tidsmassigt ar projekten planerade att ta ett ar per modul och paga fran maj 
1995 till maj 1997. 

I "Det griinslose bibliotek" har det lokala datanatverket installerats med mojlighet for externa 
anvandare att koppla upp sig mot biblioteket och for framtida hopkoppling med andra natverk 
inom kommunen. 

Biblioteksbesokama har ratt tillgang till Internet via 4 persondatorer pa vuxenavdelningen och 
2 pa barnavdelningen. Ytterligare 2 maskiner till arbetsplatserna for projektledare och 
informationsassistent och 6 persondatorer i en lasesal har installerats. Anvandarmanualer har 
utarbetats for vagledning vid sokning i Internet och hantering av elektronisk-post (e-post) som 
finns vid rnaskinerna, utover att man kan fraga personalen som fatt utbildning i amnet. 

Att anvanda Internet pa biblioteket ar gratis men viii man ha en egen e-post adress via 
bibliotekets datorer sa kostar det en engangsavgift pa 100 danska kr. Om du ar invanare i 
Silkeborg och viii sitta hemma vid din egen dator och arbeta kan du via modem koppla upp 
dig mot bibliotekets internetfdrbindelse. For detta betalar du biblioteket 500 danska kronor 
per ar. 

Flera ganger i veckan halls kurser i internetanvandning for folkskole- och handelsskoleelever, 
gymnasieklasser och andra intressegrupper. Detar mojligt for olika foreningar och andra 
intressegrupper att lagga ut en hemsida om sig sjalva, gratis, via bibliotekets 
internetanslutning. Hjalp med hur man gor en hemsida far man av bibliotekets personal och 
frivilliga intresserade. 

Silkeborgs enski lda invanare inviteras till speciella introduktionsaftnar. 

Bibliotekskatalogen har gjorts tillganglig via Internet. 

Under "Silkeborg - elektronisk by" har initiativ tagits for att etablera en gemensam elektronisk 
anslagstavla med offentliga myndigheter, museer, turistbyraer, utbildningsinstitutioner, 
frivilliga och andra intresserade foreningar kring utbyte av information via hemsidor och 
presentation pa Internet. Diskussionsgrupper har startats via det lokala biblioteksnatverket och 
invanarna kan dessutom kommunicera med lokala politiker bade via Internet och genom den 
fasta natverksf6rbindelsen till den kommunala forvaltningen. (ibid) 

Diskussion och analys 

Vi har valt att dela upp diskussion och analys i tre avsnitt, ett dar vi redogor for vad vi 
kommit fram till i sjalva enkatundersokningen, ett dar vi jamfor vara undersokningsresultat 
med tidigare undersokningar och slutligen ett dar vi for en diskussion utifran vara resultat och 
intervjuer, samt utifran det vi last och redogjort for i uppsatsen. 
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Enkatundersokningens resultat 

Vi delade som sagt ut 580 enlditer och fick tillbaka 560 stycken, vilket ger en svarsfrekvens pa 
96,6 procent. Det visade sig vara nagot fler kvinnor an man som besokte Stenungsunds 
folkbibliotek under den veckan vi delade ut vara enkater. 

Da aldersintervallen inte ar jamn i vara indelade aldersgrupper lagger vi ihop besokama under 
tolv ar, fran ca tio ar och uppat, med tonaringama och far da en grupp som omfattar ca tio ar, 
aldersgruppen 31-45 ar delar vi med tre och multiplicerar med tva och aldersgruppen 20-30 ar 
later vi vara som den ar. Slutligen multiplicerar vi aldersgruppen 46-64 armed 0,5 och det blir 
pa ett ungefar en aldersintervall pa tio ar. Da har vi fatt ett hyfsat jarnforelsematerial. Det visar 
sig da att stapeldiagrarnrnet pa fraga 2 i undersokningen, blir nagot missvisande och att barn 
och ungdomar under 20 ar definitivt ar bibliotekets storsta grupp av besokare. Tonaringama ar 
manga och biblioteket har alltsa inte forlorat tonarsbesokama som man pa biblioteket tidigare 
trott. Att biblioteket skulle ha fa tonarsbesokare starnde inte heller overens med vara 
iakttagelser. Nar vi delade ut enkatema noterade vi att det kom ratt manga tonaringar. 
Besokama fran tio till tolv ar var daremot fa. Den nast storsta gruppen besokare ar mellan 31-
45 ar, tatt foljd av besokare i aldem 20-30 ar. Detar betydligt farre besokare i aldem 46-64 ar. 
Hur manga som ar 65 ar eller mer ar lite svart att rakna ut, men oavsett om vi valjer att borja 
multiplicera aven bar eller inte gor <let sa ar de anda inte sa manga att de overstiger de ovriga 
gruppemas antal. 

Biblioteksbesokama kommer huvudsakligen ifran Stenungsunds kommun, men 
upptagningsornradet ar storre, nastan en femtedel av besokama kommer fran oarna Orust och 
Tjom. A ven besokama fran de ovriga kranskommunema ar manga. 

Det ar inte uteslutet att bibliotekets placering i kulturhuset med <less narhet till affarscentrum, 
busshallplatser och parkeringar gor att flera personer passar pa att gora ett besok pa 
biblioteket, samtidigt som de utrattar nagot annat. De flitigaste besokama, de som ar pa 
biblioteket varje vecka, kommer <lit i samband med besok i centrum i lika stor utstrackning 
som de som kommer enbart for ett biblioteksbesok. Av de som kommer en gang i manaden ar 
det nagot fler som passar pa att ga ett arende i centrum samtidigt som de gor ett besok till 
biblioteket. Den absolut storsta gruppen av biblioteksbesokare, hela 66 procent, besokte 
biblioteket i samband med nagot annat arende. Vi drar slutsatsen att kommunens invanare och 
aven utsocknes besoker biblioteket i storre utstrackning nar det ligger som <let gor nastan mitt 
i centrum. 

Mer an halften akte bil och nastan en tredjedel gick eller cyklade till dagens biblioteksbesok. 
Forvanansvart fa, drygt en tiondel, nyttjade allmanna kommunikationsmedel som buss eller 
tag. Narheten till parkeringsplatser verkar spela en storre roll an narheten till 
busshallplatsema. Att den nast storsta gruppen tar sig till biblioteket till fots eller med cykel, 
ar kanske inte sa forvanande da sa manga av bibliotekets besokare ar under 20 ar. 

De som besoker biblioteket ar i stor utstrackning "stamkunder", nastan halften av besokama ar 
pa biblioteket minst en gang i veckan och tva femtedelar ar dar minst en gang i manaden. 
Dessa besokare aker framst bil eller kommer till fots till biblioteket. Ar det for att bussama 
inom kommunen och till och fran kranskommunema gar for sallan, som biblioteksbesokama 
inte utnyttjar de allmanna transportmedlen eller ar det for att de fiesta faktiskt har bil? 
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De som besoker biblioteket mer sallan eller for fdrsta gangen aker aven de i forsta hand bil, 
men darefter aker de buss i lika stor utstrackning som de gar. 

Vi fick inget bortfall nar vi undrade over vad besokarna skulle gora pa biblioteket, alla ville 
tala om vad de gjorde och over halften av besokarna var dar i fiera arenden. Halften av 
besokama var pa biblioteket for att lana backer och de fiesta av dem lanade skonlitteratur, 
men nastan lika manga lanade facklitteratur. Det var lika manga som lanade skonlitteratur 
som taste tidningar/tidskrifter, men eftersom tidningshoman ligger utanfor bibliotekets entre 
och de fiesta som enbart taste dagstidningar inte kom med i var enkatundersokning, sa kan vi 
sluta oss till an tidnings-/tidskriftstasarna ar fier an de som lanar skonlitteratur. Nar vi tar reda 
pa vad besokarna gor pa biblioteket i forhallande till hur ofta de ar dar, sa visar det sig att trots 
att de ar underrepresenterade sa bestar den storsta gruppen av tidnings-/tidskriftslasare som ar 
dar minst en gang i veckan. Det visar sig ocksa att de fiitigaste besokama lanade skonlitteratur 
och var pa biblioteket minst en gang i veckan respektive minst en gang i manaden. 

Om vi raknar ihop de som svarat att de studerar/soker fakta pa det fardiga svarsaltemativet 
med dem som i det fria svarsalternativet angett att de studerar, letar artiklar m m, sa blir det en 
femtedel av besokarna. 

Video och/eller CD-skivor lanades av drygt 15 procent av besokarna och vi anser det en smula 
anrnarkningsvart att det ar sapass manga, da medierna ar nya pa biblioteket. Dessutom far vi 
reda pa att de fiesta som lanar videofilmer eller CD-skivor tillhor dem som ar pa biblioteket 
minst en gang i veckan. Detta kan hora ihop med att utlaningstiden for videofilmer ar en 
vecka, men kanske kan en bidragande orsak till videofilmsutlaningen ocksa vara att 
biblioteket faktiskt inte tar ut nagon avgift for Ian av videofilmer, som vi vet att de gor pa en 
del andra bibliotek. Var egen refiektion ar att videobutikema oftast tar bra betalt for att hyra ut 
sina videofilmer och dear inte alltid sa kvalitetsmedvetna i fraga om val av utbud eller titlar, 
som de ar pa biblioteken. 

Fa laste kommunala handlingar eller lyssnade pa rnusik. Drygt en tiondel av besokarna var pa 
biblioteket for att spela dataspel, ta en paus, ta det lugnt, traffa kompisar eller se sig omkring. 
Ratt intressant ar an om vi tagger ihop alla dem som svarat att de antingen enbart eller i 
kombination med Ian av nagot, svarat att de tillbringat tid pa biblioteket med att studera, lasa 
tidning, ta det lugnt etc, har besokama i sa gott som lika stor utstrackning som de lanat 
hocker, anvant biblioteket som ett studierurn eller ett "offentligt vardagsrum". Det visar sig 
ocksa att de fiesta som ar pa biblioteket for att gora "nagot annat" ar dar ofta, minst en gang i 
veckan. 

Vi valde att pa enkaten dela upp bl a boklanen i skonlitteratur, facklitteratur och barn
/ungdomsbocker och i enlighet med var indelning f'ar vi nar vi korsar fragan alder i 
forhallande till vad de gor pa biblioteket fram att biblioteksbesokare i aldem 13-30 ar, i forsta 
hand kommer till biblioteket for att gora "nagot annat" , lasa tidningar eller tidskrifter, studera 
eller soka fakta. 

De som ar over 30 ar lanar i forsta hand, skonlitteratur, facklitteratur eller bam
/ungdomsbocker och har utmarker sig 31-45-aringarna med att framst Jana barn
/ungdomsbocker, medan 46-64-aringama i forsta hand lanar skonlitteratur. Pensionarema 
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visade sig lana skonlitteratur i samma utstrackning som de laser tidningar och tidskrifter pa 
biblioteket. 

Pa grund av att sa manga, framst tonaringarna gjorde "nagot annat" pa biblioteket sa beslot vi 
oss for att korsa fragorna alder med om man inte lanat nagot och kan da konstatera att i 
samtliga aldrar sa har mindre an halften av besokarna inte lanat nagot, varken backer eller 
AV-media. Vi drar da slutsatsen att over halften av besokarna lanar nagot, oavsett alder. 
Men om vi bortser fran de allra yngsta besokarna som inte finns med i var undersokning kan 
vi ocksa konstatera att ju aldre besokarna ar i desto storre utstrackning lanar de nagot. De 
yngre ar i storre utstrackning an de aldre pa biblioteket for att, som ovan konstaterats, gora 
"nagot annat", lasa tidning eller tidskrift, studera eller soka fakta. 

Vi kan ocksa konstatera att de fiesta tonaringarna ar pa biblioteket minst en gang i veckan, 
medan den gruppen som lanar fiest barn- och ungdomsbocker, besoker biblioteket minst en 
gang i manaden vilket kan betyda att de komrner med en packe backer nar lanetiden gar ut 
och larnnar igen och lanar pa nytt. Det ar deras arende pa biblioteket. Den inte alltfor stora 
gruppen pensionarer som besoker biblioteket tillhor i alla fall de trognas skara eftersom de 
oftast ar dar minst en gang i veckan. 

En del besokare har pa det fria svarsalternativet pa fraga 16 kommenterat att de vill ha fier 
studieplatser, men pa den direkta fragan om de tycker det ar for fa inbjudande lasplatser och 
bekvama fatoljer ar det endast drygt en tiondel som har kryssat for detta svarsalternativ. 

Av bibliotekets besokare var det sa manga som 84 procent som fann vad de ville ha vid 
dagens besok. Vi undrade lite over hur mycket personalens hjalpsarnhet kunde betyda har, 
eftersom vi, under var vecka pa biblioteket, noterade att manga besokare gick direkt till 
informationsdisken nar de kom in och fragade efter nagot som de var ute efter och inte alltid 
verkade <let vara nagot "besvarligt" utan de kanske bara ville ha "hamthjalp" och det fick de 
ocksa. lngen personal verkade sitta kvar pa plats och lata besokaren sjalv ga till hyllan, utan 
de foljde genast med och hjalpte till. Det ar ingen som har svarat att de inte fann vad de ville 
ha for att de inte fick nagon hjalp att hitta vad de sokte. Pa en annan fraga ges besokarna 
mojlighet att tycka till om hur det ar i biblioteket, om de far hjalp att hitta vad de saker 
respektive om de inte far det. Personalens behjalplighet blir har ytterligare bekraftad genom 
att 65 procent fyllt i att de far den hjalp de behaver. Aven om 35 procent inte har angett nagot 
svar alls, sa har fortfarande ingen fyllt i svarsalternativet "jag far ingen hjalp att hitta vad jag 
soker". 

Knappt 59 procent har svarat pa om de tycker det ar latt eller svart att hitta i biblioteket, drygt 
tva tredjedelar tyckte det var latt att hitta. Eftersom <let ar sa pass manga som inte fyllt i nagot 
svar ar det svart att dra nagra direkta slutsatser av detta. Men man kan anda konstatera att det 
faktiskt ar sa manga som drygt 17 procent som anser att de har svart att hitta i biblioteket. Ar 
det for svarigheten att hitta i biblioteket som en del direkt ber om "hfunthjalp"? 

Da biblioteket satsat mycket pa att exponera bockerna bl a genom specialdesignade hyllor, var 
vi intresserade av om besokarna lanade darfor att de rakade fa syn pa nagot som intresserade 
dem. De visade sig att de fiesta, 46 procent, hade bestamt sig for vad de skulle lana innan de 
kom till biblioteket, men sa manga som 30 procent har angett att de fatt syn pa nagot som 
intresserat dem, vilket vi tycker ar anmarkningsvart manga. Pa den direkta fragan om 
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bokuppstallningen gav impulser till nya lasupplevelser var det arum fler, drygt 3 7 procent som 
svarade att den gjorde det. Detar lite fler an halften av dem som lanar backer och utgar man 
ifran att "lasupplevelser" innebar skonlitteratur, sa ar det fler som blir inspirerade till lasning 
an som lanar skonlitteratur, men det ar klart att aven en fackbok kan vara en "lasupplevelse". 

Sa manga som 29 procent har inte lanat nagot och deras svar pa varfor de inte lanat nagot 
liknar de fria svar vi fatt pa vad besokama gjort pa biblioteket. Om vi antar att de fiesta som 
inte svarat pa fragan inte gjort det darfdr att de inte lanat nagot, kommer vi upp i 39 procent 
som inte har lanat nagot. 

Den overvagande delen av besokama var nojda med oppettidema, de som hade onskemal om 
mer oppet ville i forsta hand ha tillbaka sondagsoppet. Ar man van att ga till sitt bibliotek pa 
en sondag, kan det vara svart att acceptera en sondagsstangning aven om man kanske forstar 
att det sker p g a besparingsskal, a andra sidan ar <let endast oppet fyra timmar pa lordagen, 
vilket gor att nar manga ar lediga under helgen sa har biblioteket till storre delen stangt. 

Drygt 80 procent har aldrig klagat och de fa som har klagat har blivit positivt, respektive 
korrekt bemotta. De negativa omdomen som kommer fram ar forsumbara i f6rhallande till de 
overvagande positiva omdomen som skrivs pa t ex de fria kommentarema pa fraga 16. 

Besokama var till overvagande del nojda med bibliotekets urval eftersom drygt halften ansag 
att urvalet var bra, tillsammans med dem som tyckte urvalet var utmarkt blir det nastan 80 
procent som ar nojda eller mycket nojda. Vi gav aven besokama mojlighet att ange att urvalet 
var "ganska bra" , men vi tycker detta omdome ar lite vagt och att man kan gomma sig bakom 
detta om man inte vill ta stallning, aven om det ar klart att en del kanske tycker att det ar 
"ganska bra". Lite mer an 14 procent tyckte urvalet var "ganska bra". Vi tycker <let ar vart att 
notera att sa manga har svarat att urvalet ar bra respektive utmarkt, nar mojligheten att fylla i 
"ganska bra" gavs. Vi konstaterar aven att det ar den storsta gruppen av bibliotekets besokare 
som svarar att de anser att bibliotekets urval ar bra. Vi undrade over om urvalet var allsidigt 
eller om det tilltalade nagon speciell aldersgrupp t ex tonaringama, men kan konstatera att det 
inte ar nagon skillnad utan urvalet tycks passa alla, oavsett alder. 

Nar vi undrade over vad biblioteksbesokama viii att biblioteket satsar mer pa i framtiden 
svarade de fiesta att de tycker det ar bra som det ar, drygt en fjardedel av de som svarat har 
svarat sa enbart. I stort sett lika manga, en fjardedel, vill ha moj lighet att soka i och Iara sig 
Internet. Lagger vi ihop alla besokare som har svarat, antingen pa alla svarsaltemativ eller pa 
nagot av dem, att de vill ha Internet, mojlighet att sjalva soka i andra datakataloger an det 
egna bibliotekets, Jana hem dataspel pa CD-ROM och mojlighet att anvanda 
ordbehandlingsprogram pa biblioteket, kom vi fram till att 262 personer av de 533 som svarat 
pa fragan, d vs 49,2 procent vill ha informationsteknologi pa biblioteket. I sammanhanget vill 
vi namna att 43 procent inte upplevde nagra svarigheter inf6r att soka i bibliotekets 
datakatalog, medan hara narmare 8 procent av de som fyllt i fragan tyckte att det var svart att 
soka i datakatalogen. 49 procent har inte uppgett nagon asikt om hur svart eller latt de tycker 
det ar att soka. Trots att nastan halften inte fyllt i nagot svarsaltemativ sa kan vi anda 
konstatera att de som uppger att det ar Iatt att soka i datakatalogen ar farre an de som vill ha 
informationsteknologi pa biblioteket, vilket tyder pa att besokare som inte ar sa vana 
datoranvandare gama vill Iara sig mer. 
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A ven om vi vet att biblioteket har gjort en medveten satsning pa skanlitteratur, sa tycks flera 
av biblioteksbesakarna anse att det inte racker, drygt 21 procent vill att biblioteket satsar 
ytterligare pa mer skanlitteratur och nagot fler vill ha starre satsning pa facklitteratur. Om vi 
antar att de som enbart tycker att det ar bra som det ar uppskattar den storre satsningen pa 
skanlitteratur och lagger ihop dessa med de som vill ha mer skanlitteratur blir det 4 7 ,5 
procent. Det innebar i sa fall att besakarna i sa gott som lika stor utstrackning vill ha mycket 
skanlitteratur, som de vill ha informationsteknologi. Tio procent av dessa besakare aterfinns i 
bada gruppema. 

Om vi tittar pa vad de som lanar skanlitteratur vill att biblioteket satsar mer pa i framtiden, 
visar det sig att en klar majoritet av besakarna vill ha informationsteknologi. Detta kan ju hara 
ihop med att det inte ar nagon brist pa skanlitteratur men daremot ar det brist pa 
informationsteknologi pa biblioteket for narvarande. Raknar vi aven har som ovan samman de 
som tycker det ar bra som det ar med de som vill ha mer skanlitteratur och jamfor med de som 
vill ha informationsteknologi blir det precis lika manga, sanar som pa en person, i bada 
gruppema. Vi kan konstatera att det inte ar skillnad pa vad de som lanar skanlitteratur vill att 
biblioteket satsar mer pa, jamfort med vad samtliga besakare vill ha. 

Vi har alltsa inte lyckats bevisa att de skanlitterara lasama endast gillar skanlitteratur, utan 
denna grupp vill ocksa ha majlighet att anvanda sig av datorer, saka i databaser etc, pa 
biblioteket. Var egen reflektion ar att det gall er for biblioteket att kunna tillhandahalla bade 
skanlitteratur och informationsteknologi, for att fa besakama lika intresserade av sitt bibliotek 
i framtiden som de verkar vara nu. 

Enkatbesvarama kunde i ena fragan ta stallning till om de ville ha storre satsning pa 
sarnhallsinformation/lokal kommuninformation och vi fick da fram att endast 5,8 procent, 
d v s 31 personer, ville detta. Pa nasta fraga om besakarna vill ha information om vad som 
hander i kommunen ar det sa manga som 43,2 procent som inte svarat pa fragan, men har gavs 
inte sa manga svarsaltemativ om de inte kom pa nagot eget, det fanns inte heller majlighet att 
som pa en tidigare fraga svara att det ar bra som det ar. Detta kan vara en av anledningama till 
att sa manga inte tagit stallning och svarat pa fragan. Daremot ar det av de som svarat anda 
302 personer som har varit positiva till sadan information. Trots att det ar sa fa som 31 
personer som velat trycka pa att biblioteket bar satsa pa mer samhallsinformation/lokal 
kommuninformation pa ena fragan sa har det alltsa blivit sa manga som hela 302 personer, nar 
vi sedan preciserar sadan information pa nasta fraga, d v s 54 procent av samtliga 
enkatbesvarare, som verkligen vill ha tillgang till detta pa biblioteket i alla fall. Harav drar vi 
slutsatsen att 54 procent av biblioteksbesakama visst vill ha sadan information pa sitt 
bibliotek trots att det inte kom fram pa den tidigare fragan. 

En litet antal, 16 personer, har uttryckligen skrivit nej, kommuninformation tycker vi inte 
skall finnas pa biblioteket. Med tanke pa att det inte fanns nagot lampligt svarsaltemativ for 
de som tycker att sadan information definitivt inte har hemma pa biblioteket, vill vi i alla fall 
namna dem, eftersom de har en motsagande asikt. 

Vi har forsakt ta reda pa vad de besakare som vill att biblioteket skall tillhandahalla 
information om vad som hander i kommunen gar pa biblioteket, om de skiljer sig fran ovriga 
biblioteksbesakare pa nagot satt. Det vi far reda pa, ar att de inte utmarker sig pa nagot satt. 
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Enkatundersokningens resultat jamfort med tidigare undersokningar 

Jamfor vi med den tidigare genomforda enkatundersokningen vid Stenungsunds folkhihliotek, 
som utfordes varen 1993, sa visar det sig att de hihliotekshesakare som studerar/soker fakta 
inte gar att jamfora med de som fragar/soker efter information, eftersom vi tolkar det som att 
de senare gar till informationsdisken, inte att de ar pa hihlioteket for att uttryckligen studera, 
eget material eller hihliotekets. 

Det ar ungefar lika manga, i de bada undersokningama, som ar pa hiblioteket for att gora 
"nagot annat" , detta konstaterar vi med viss reservation i och med att den tidigare enkaten inte 
inneholl nagot svarsaltemativ for om man endast lamnat tillhaka nagot. I den tidigare 
undersokningen finns ett svarsaltemativ for om man laser pa hihlioteket, vi har specificerat 
oss och fragat om de laser tidningar/tidskrifter. Resultaten overensstammer, men vi far liven 
har reservera oss, eftersom det i den tidigare undersokningens resultat kan finnas de som laser 
hocker pa hihlioteket. Daremot ar det lika fa som lyssnar pa musik nu som da. 

I den aldre undersokningen har de slagit ihop Ian av backer och AV-media m m och for att 
kunna jamfora deras resultat med vad vi kommit fram till, far vi sla ihop fl era svarsaltemativ 
pa motsvarande fraga i var enkat och det visar sig att hibliotekshesokama lanar "hocker/andra 
media" i storre utstrackning nu, an vid det tidigare tillfallet. Vi kan hara konstatera att det har 
skett en okning, men inte varfor det har okat. Kan en bidragande orsak vara att hiblioteket 
okat sitt bestand av videofilmer och CD-skivor och hesokama darfor lanar mer av detta? 

Yid Jonkopings stadsbibliotek har de lagt ihop de hihliotekshesokare som har lamnat och 
lanat backer i en grupp och det har inte vi gjort, utan vi har delat upp vara svar i "Iamna 
backer och annat lanat", respektive enbart lanat hocker. Vi kan anda klart konstatera att det ar 
fler i Stenungsund som har lanat backer av nagot slag, an de som tillsammans bade har Iamnat 
och lanat hocker i Jonkoping. Pa Hisingens regionbibliotek i Lundby, har man grupperat som 
vi och talar om hur manga som ar pa biblioteket for att "lana backer" och liven i detta fallet ar 
det i Stenungsund som man har fl est biblioteksbesokare som Ianar backer. 

Det visade sig, att i Jonkaping var 4 7 procent av hesakama under 30 ar och de stannade Iangre 
pa biblioteket och andelen som studerade var storre an genomsnittet, pa fragan vad de gjorde 
pa biblioteket. I Stenungsund har vi tonarsgruppen 13-19 ar och de 20-30 ar, som tillsammans 
blir 40 procent och de ar farre an i Jonkaping, trots att de ar bibliotekets storsta besaksgrupp. 
Vi har i Stenungsund kommit fram till att denna aldersgrupp inte ar pa biblioteket for att 
enhart lana backer, utan i storre utstrackning an andra aldersgrupper gor andra saker pa 
biblioteket, som t ex studerar, saker fakta, traffar kompisar eller laser tidskrifter. Vi kan 
konstatera att bade i Jonkaping och i Stenungsund ar dessa besokare mer pa hiblioteket for att 
de trivs och anvander biblioteket som ett studierum eller som ett "offentligt vardagsrum". Pa 
bagge platsema ar de ocksa den storsta hesoksgruppen. 

I Lundby var det 35 procent som i samband med bihlioteksbesaket var ute i andra arenden och 
i Stenungsund var det 66 procent som besokte hihlioteket i samband med hesok i centrum 
eller pa vag till ell er fran skolan/arbetet. Detta ger oss tanken, att bibliotekets !age i 
kulturhuset, har stor hetydelse for hur manga som hesoker hiblioteket. Eftersom kulturhuset 
Jigger sa bra till, nara affarscentrum vid Stenungs torg och bilavfarten fran E6:an mot oama 
Orust och Tjom, ar det ar latt att titta in om man anda ar i "stan" eller skall forbi centrum i 
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nagot arende. Att Stenungsund ar en knutpunkt for en glesbygd och ocksa fran ortema runt 
omkring stammer val overens med vara iakttagelser, bade fran nar vi var ute i Stenungsund 
och genomforde var provundersokning och fran tiden nar vi utforde var enkatundersokning pa 
biblioteket och talade med folk. 

Nar det galler urvalet, sa har man pa Lundby bl a valt att fraga om biblioteksbesokarna ansag 
att det var "mycket bra" eller "ganska bra" och redovisar dessa bada asikter om urvalet i en 
grupp som blir 78 procent av besokarna. Vi drar slutsatsen att biblioteksbesokarna i Lundby ar 
nojda med urvalet pa sitt bibliotek, men inte alls sa nojda som biblioteksbesokarna i 
Stenungsund armed sitt. I Stenungsund hade de som fyllde i var enkat mojligheten att svara 
"utmarkt", "bra" eller "ganska bra" och om vi lagger ihop de tva toppaltemativen utmarkt och 
bra sa visar det sig att nastan 80 procent valde dessa altemativ och lagger vi ytterligare till 
gruppen som svarat "ganska bra" sa blir det 93,4 procent som ar nojda. Alltsa ar de i 
Stenungsund uppenbarligen mer nojda med sitt biblioteks urval, vilket kanske bidrar till att 
biblioteket dar faktiskt harden hogsta utlaningsstatistiken i Iandet. 

Pa Lundbys enkat fanns en direkt fraga om vad biblioteksbesokama ansag om personalen och 
har hade nastan halften inte svarat. De kunde aktivt fylla i ett svarsaltemativ om de t ex ansag 
att personalen var hjiilpsam och iinda valde halften att inte fylla i nagot svar pa fragan om hur 
personalen uppfattades. Detta tycker vi ar anmarkningsvart och jiimfor giima detta med de 
positiva asikter som framfors om hur hjalpsam personalen pa Stenungsunds bibliotek ar. Vi 
har inte i var enkat med nagon direkt fraga med fardiga svarsaltemativ om vad de tycker om 
personalen. Nar vi fragade biblioteksbesokama om hur de tycker att det iir i biblioteket, var 
det 64,9 procent som fyllde i att "jag f'ar hjalp att hitta vad jag soker". Ingen fyllde i 
svarsaltemativet "jag f'ar ingen hjalp att hitta vad jag soker". Pa fraga 16 med plats for fria 
kommentarer valde 24 personer att ha asikter om personalen, varav arton var positiva och sex 
negativa. De positiva kommentarema var ofta langa och mycket uppskattande, inte bara 
artighetsfraser tycker vi. De negativa asiktema iir oftare preciserade, iin bara allmiinna. Pa 
fragan om de "fann vad de ville ha idag" var det ingen som svarade att de inte hittade det de 
sokte for att de inte fick nagon hjiilp. Vi anser att de resultat vi kommer fram till styrker var 
uppfattning att personalen pa Stenungsunds bibliotek iir mycket hjalpsamma och vanliga mot 
sina biblioteksbesokare. 

I alla tre enkiitundersokningama finns en oppen fraga dar ovriga synpunkter kan liirnnas. Det 
finns tva klagomal som aterkommer i de tre undersokningarna. Det ar for fa bord att liisa vid 
och ljudnivan ar for hog. For ovrigt sa passar man pa att har skriva ned sina asikter om 
personalen och om hur man uppfattar biblioteket. 

Slutdiskussion 

Vi kan konstatera att trots att Stenungsunds folkbibliotek har sondagsstiingt, sa har de mer 
generosa oppettider, med sina 53 tim/vecka, iin de kommunala huvudbiblioteken har i 
genomsnitt i landet, med 42 tim/vintervecka. Vi anser att 53 tim/vecka sager en del om 
bibliotekets servicekansla, men eftersom det Jigger i en glesbygdskommun blir det mer 
betydelsefullt att halla generosa oppettider, aven pa helgema. Biblioteket i en liten kommun ar 
ofta den enda kulturinstitutionen och f°ar harigenom ett storre kulturansvar gentemot sin 

74 



befolkning, jamfort med om det hade legat i en storstadskommun dar invanama har tillgang 
till fler kulturinstitutioner. 

Nar Stenungsunds folkbibliotek behovde nya lokaler och Kulturhuset planerades var alla 
inblandade inforstadda med att utformningen av huset var av stor betydelse och man tog god 
tid pa sig med planeringen. Kulturhuset skulle vara oppet och valkomnande och fran 
inomhustorget har biblioteket fatten oppen och bred entre dar hela vaggen skjuts ifran nar 
personalen oppnar pa formiddagen. Biblioteket har inretts med hjalp av en inredningsarkiteket 
som skapat en harmonisk atmosfar med en enhetlig inredning med bl a specialdesignade 
hyllor for battre exponering av backer. Utlaningen ar hogst i landet vilket naturligtvis har flera 
orsaker. Men nar man laser om att Skelleftea stadsbibliotek, som i och med de nya lokalema, 
med battre utrustning och storre utbud av efterfragad litteratur, har fatt en okad utlaning och 
tillstromning av besokare sa inser man anda att ett visst samband mellan hoga utlaningssiffror 
och ett ombonat och valkomnande bibliotek finns. I Skelleftea har man, i likhet med 
Stenungsund, satsat pa enhetlig formgiven inredning och man har varit man om att biblioteket 
skall ge ett oppet och luftigt intryck. Man har ocksa stravat efter att biblioteket inte skall 
kannas hogtidligt utan det skall vara mer som ett varmt och ombonat vardagsrum. En 
beskrivning som ocksa stammer val in pa Stenungsunds folkbibliotek. 

Biblioteket i Skelleftea har i och med flytten satsat pa den nya informationsteknologin men 
aven pa en inkopspolitik som prioriterar den efterfragade litteraturen och i och med de storre 
lokalema kan man ocksa halla sig med ett storre utbud. I Stenungsund har man hittills haft 
hoga bokanslag och inkop har gjorts av framst nyare litteratur. Eftersom kommunen ar sa pass 
ung och biblioteket tidigare haft sma och daliga lokaler har man inte sa mycket aldre litteratur, 
sa i bibliotekshyllorna star i stor utstrackning hocker som ar relativt nya. 

Nu ar det klart att man inte kan dra nagra slutsatser genom att jamfora endast tva bibliotek 
men det ar ju i hogsta grad rimligt att ett stort utbud av nya backer gor att folk lanar mer. Men 
det galler ocksa att besokama verkligen tar steget in i biblioteket och val dar kanner sig val till 
mods samt heist ocksa latt hittar nagot som vacker intresset. I bade Skelleftea och i 
Stenungsund bar man bibliotek som bar Iyckats med det. 

Ska manga besokare ta steget in i biblioteket ar det bra om det Jigger pa ett stalle dar mycket 
folk anda passerar forbi. I lilla Brottby i Vallentuna fick biblioteket en okad tillstromning av 
besokare nar man blev granne med ICA-affaren och i Stenungsund besoker halften av 
bibliotekets besokare biblioteket i samband med besok i centrum och hela 66 procent var pa 
biblioteket i samband med nagot annat arende. 

Vi tycker inte att vi, genom resultaten av var undersokning, f'ar bekraftelse pa att det finns 
underlag hos biblioteksbesokama for att minska anslagen till inkop av skonlitteratur om 
biblioteket beslutar sig for att satsa mer pa samhallsinformation, eftersom de i nastan lika stor 
utstrackning vill ha bade skonlitteratur, samhallsinformation och informationsteknologi. Nar 
det galler skonlitteraturen sa vill vi gama citera Harry Martinsson igen "Litteraturen speglar 
manniskans behov av att uttrycka och gestalta tankar och asikter. I litteraturen mater man 
insikter och erfarenheter pa ett satt som forenar kansla och intellekt". Eftersom sa stor del av 
var identitet ligger i spraket och vart sprak finns i bockema, ar det utomordentligt viktigt att 
inte minska pa det skonlitterara bokbestandet. Speciellt som det ar till biblioteken vi far soka 
oss for att ta del av den lite "smalare" litteraturen som inte ar lika gangbar ute i 

75 



bokhandelsvaruhusen. Men folkbiblioteken skall inte enbart, som det star i 
folkbiblioteksutredningen, "fora en kamp for boken och lasandet" utan aven "arbeta for en fri 
och jamlik tillgang till information", det star aven att folkbiblioteket skall kmma formedla 
samhallsinformation. Biblioteket har hirtills satsat mycket pa skonlitteratur sa med tanke pa 
folkbibliotekens dubbla uppgifter ar det i och for sig rimligt att for ert tag oka satsningen pa 

samhallsinformationen. 

Men da endast halften av besokarna i var undersokning varit positiva till mer 
samhallsinformation och sa manga varit nojda med sitt bibliotek som det ar, finns ju risken att 
en del besokare blir besvikna. Det skulle kanske passa battre att forlagga en del av 
samhallsinformationen till det medborgarkontor som ar pa gang i kommunen och placera detta 
i anslutning till biblioteket. For trots att endast halften av besokarna vill ha 
samhallsinformation pa biblioteket sa ar de anda inte fler an de som lanar backer. I 
Surahammar valde man att lokalisera sina tre medborgarkontor till biblioteken som har 
"kundvanliga oppertider", pa de tva mindre av dessa bibliotek ledde samverkan med 
medborgarkontoren till okade oppertider. Nu ar Stenungsund storre an dessa orter men det kan 
anda vara vart att notera derta. Stenungsunds bibliotek saljer dessutom redan biljetter till 
evenemang i kulturhuset. 

Eftersom vi kommit fram till art vara biblioteksbesokare i nastan lika stor utstrackning vill art 
biblioteket skall satsa pa skonlitteratur, inforrnationsteknologi och samhallsinformation, vore 
det olyckligt om inte biblioteket far vara med i kommunens nya IT-satsning for att det "saknas 
pengar". Hur rimmar derta med bibliotekets overgripande mal fran 1994, dar de sager sig 
vilja, art "folkbiblioteket skall verka for att na ut till alla kommuninvanare och vara ett 
informations-, bildnings- och kunskapscentrum samt ge konstnarlig och kulturell upplevelse 
genom att tillhandahalla ert brett och aktuellt utbud av media" eller som de ocksa skriver i de 
overgripande malen, att "barn och ungdomar skall ha tillgang till ett stort urval media och en 
rik och mangfacetterad biblioteksservice"? Och hur rimmar det med den nya tanken, i och 
med omorganiseringen inom Stenungsunds kommun, att kulturenheten skall svara for bade 
folkbiblioteket och for samordning och utveckling av skolornas bibliotek? Om enbart 
skolorna med sina bibliotek far tillgang till nya datorer och uppkoppling med modem mot t ex 
Internet, lanmas folkbiblioteket utanfor och kan inte erbjuda allmanheten denna 
kunskapspotential. Biblioteket bor, som vi ser det, inte sta ensamt i den har fragan om det 
skulle "saknas pengar" , eftersom IT-satsningen borde omfatta alla medborgare och inte bara 
skolungdom, som for ovrigt ar mycket flitiga biblioteksbesokare. Folkbiblioteket ar den plats 
dar alla kan motas och speciellt i Stenungsund, dar det ligger strategiskt placerat "mitt i byn" i 
ett kulturhus andamalsenligt for alla intresseinriktningar. Att bibliotekets !age spelar roll for 
antalet besokare, visar sig i var undersokning genom att manga gar till biblioteket i samband 
med att de utrattar andra arenden i centrum. 

Det visar sig i var undersokning att det ar fler besokare som sager sig vilja ha tillgang till 
informationsteknik pa biblioteket, an de som anser att <let ar !art art hitta i datakataloger etc 
vilket vi tolkar som att det ar tler som onskar Iara sig art soka i och handha datorer, an de som 
redan kan detta. Om det inte finns pa biblioteket utan bara i skolorna, vart skall da 
allmanheten vanda sig? Alla har inte tillgang till datorer i hemmet eller pa arbetet, med 
modem och mojlighet att soka it ex Internet och bibliotekens datakataloger. Har finns nu en 
fantastisk mojlighet for biblioteket att fa ta del av kommunens IT-satsning, speciellt ocksa for 
att uppkopplingsmojligheten finns "i vaggen" genom att man i delar av huset redan ar anslutna 
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till det kommunala kabelnatet och man engagerar sig fran bibliotekets sida for att etablera ett 
samarbete mellan skola och bibliotek i den har fragan. Ett natverkssamarbete mellan skol- och 
folkbibliotek skulle inte bara vara en fordel for skolan och folkbiblioteket utan skulle ocksa 
komma Stenungsundsborna till de! genom battre mojligheter t ex till aktuell samhalls
/kommuninfonnation och annan kunskapsinhamtning. Eftersom Stenungsunds kommun 
tidigare visat sig framstegsvanliga genom sin satsning pa ett kulturhus, kanske vi har far se ett 
forsta steg till utveckling mot ett Sveriges Silkeborg. 

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om vilken service besokarna pa Stenungsunds folkbibliotek vill ha, vad de 
gor pa biblioteket och vad de onskar sig av sitt bibliotek i framtiden. Finns det underlag for att 
minska anslagen for inkop av skonlitteratur till forman for samhallsinfonnation? Eftersom 
biblioteket har den hogsta utlaningen i landet har vi ocksa varit intresserade av om 
bibliotekets !age och utformning har betydelse for antalet besokare. 

Vi valde att gora en kvantitativ undersokning och delade ut enkater under en veckas tid i 
bibliotekets entre. Vi fick tillbaka 560 av 580 utdelade enkater. I flera av enkatfragorna hade 
vi med oppna svarsalternativ dar besokarna kunde lamna kommentarer som ger en kvalitativ 
anstrykning till den annars i huvudsak kvantitativa undersokningen. 

Efter de inledande avsnitten fortsatter vi uppsatsen med ett kapitel om "Kommunen, 
folkbiblioteket och dess uppgifter". Har redogor vi kort for kommunernas ansvar for 
folkbiblioteken, den nya bibliotekslagen och de uppgifter som folkbiblioteken har. 

I kapitlet om "Biblioteket och skonlitteraturen" har vi velat belysa betydelsen av att 
biblioteken tillhandahaller skonlitteratur. I "Biblioteket och samhallsinfonnationen" har vi 
velat ge en bakgrund till samhallsinfonnationen pa biblioteken och en forklaring till vad 
samhallsinfonnation star for. Da man pa flera hall i landet har oppnat medborgarkontor for att 
dar ge samhallsinfonnation har vi valt att ge ett par exempel, i synnerhet som tva av dem 
ligger i anslutning till eller i biblioteket. 

I kapitlet "Tidigare enkatundersokningar" tar vi upp dels en tidigare genomford 
enkatundersokning vid Stenungsund folkbibliotek, dels tva enkatundersokningar fran 
Jonkopings Stadsbibliotek respektive Hisingens regionbibliotek i Lundby. 

For att fa en uppfattning om orten dar undersokningen utforts har vi valt att ge en presentation 
av "Stenungsunds kommun forr och nu" och fortsatter med att presentera "Stenungsunds 
folkbibliotek" innan vi kommer in pa sjalva "Enkatundersokningen" som vi valt att redovisa i 
tva avsnitt, fraga for fraga och korsade svar. 

Efter redogorelsen av enkatsvaren som vi presenterar med tabeller och med kommentarer av 
enkatbesvararna har vi lagt avsnittet med de korsade svaren, som vi inte presenterar i 
tabellform utan redogor for med egna kommentarer. Darefter har vi placerat de tva 
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intervjuema som vi gjort med kommunalrad Sten-Erik Lindvall och nuvarande bibliotekschef 
Margareta Ostman. 

Kapitlet "Betydelsen av ett biblioteks utrustning, inredning och lokalisering, tva exempel" har 
vi tagit med for att <leis belysa vikten av att placera ett bibliotek dar manniskor har sina 
dagliga arenden, <leis for att ge exempel pa hur besoksantalet okar om biblioteket ar 
valutrustat och har en genomtankt inredning. 

I kapitlet "Exemplet Silkeborg" redogor vi for ett genomtankt och omfattande IT-projekt i 
Danrnark, for att ge bild av hur informationsutbytet kan underlattas for en he! komrnuns 
institutioner, pa ett initiativ fran ortens folkbibliotek. 

Svarsfrekvensen pa enkatundersokningen ar hog, 96,6 procent. Barn och ungdomar under 20 
ar ar bibliotekets storsta besoksgrupp. De fiesta biblioteksbesokarna ar hemrnahorande i 
Stenungsunds komrnun men det komrner ocksa manga besokare fran kranskomrnunema, 
framst fran oarna Tjom och Orust. Hela 66 procent av besokama kommer till biblioteket i 
samband med nagot annat arende. De fiesta ar "starnkunder" och ar pa biblioteket for att lasa 
tidningar/tidskrifter eller lana hocker och forvanansvart manga, framforallt de yngre 
besokarna, utnyttjar biblioteket som studierum eller som ett "offentligt vardagsrum". Det var 
sa manga som 84 procent som fann vad de ville ha vid dagens biblioteksbesok och det visar 
sig att biblioteksbesokama ar mycket nojda med bade det urval som finns pa biblioteket och 
personalens hjalpsamhet och service. Trots att dear nojda med nuvarande urval onskar sig 
Stenungsunds biblioteksbesokare i nastan lika stor utstrackning, att biblioteket skall satsa pa 
skonlitteratur, informationsteknologi och sarnhallsinformation. 
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Kall- och litteraturforteckning 

Otryckta kallor 

Silkeborg 
Silkeborgs Biblioteks hemsida Internet dec-95 

Stenungsund 
Stenungsunds folkbibliotek 
Broschyrer: Bokbussen kornmer, Laneregler, Forteckning over Tidningar & tidskrifter, 
Fritids- och kulturplan 
Interna stenciler: Fritids- och kulturplan, lnkopspolitik 1982 
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Berti! Karlsson 
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Stenungsund 
Stenungsunds kornmun 
Broschyrer: Stenungsunds kommun 1995-98, Fakta 1996, Lite historiebeskrivning, 
Informationskarta 
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Broschyr, Molekylverksta'n 

Stenungsund 
Resultatenheten for Fritid och kultur 
Stencil, Intern statistik kulturhuset 1996 

Stockholm 
Civildepartementet 
Broschyr infor konferensen om Medborgarkontor 26 mars 1993 

Intervjuer 
Sten-Erik Lindvall, Stenungsund 
Margareta Ostman, Stenungsund 

Muntliga Uppgifter 
Margareta Carlsson, Boras 
Margareta Sjoholm, Goteborg 
Inga-Lill Reuterberg, Stenungsund 
Kerstin V ansvik, Stenungsund 
Personal Molekylverksta'n, Stenungsund 
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Hos forfattama 
560 enkater 

79 



Tryckta kallor och litteratur 

Ahlstrom, Crispin, (1992), Kulturhus mot strommen. II Goteborgs Posten.- 1992-03-12 

Andersson, Bengt-Erik, (1985), Som man fragar far man svar : en introduktion i intervju- och 
enkatteknik. - Stockholm: Raben & Sjogren 

Axelsson, Ingrid, (1995), Stenungsund : fran badort till industricentrum 1845-1995. - Lund : 
Institutionen for kultur- och ekonomisk geografi. - (Uppsats Lunds universitet) 

Cantzler, lngmari, (1992), Vad tycker kunden?: en skrift om hur man effektivt genomfor 
olika undersokningar. - Stockholm : Liber ekonomi/Almqvist & Wiksell 

Carlsson, Barbro, (1982), Bakom fasaden. // Bilden av biblioteket. - Stockholm : Liber Forl. -
S.51-57 

Edbom, Ture, (1975), Det politiska biblioteket 1 : rost och rum for delaktighet. II 
Biblioteksbladet. - Arg. 60, s.5-10 

Edbom, Ture, (1975), Det politiska biblioteket 2 : medvetenhet och mod. II Biblioteksbladet. 
- Arg. 60, s.25-30 

Ekholm, Mats, & Franssen, Anders, (1992), Praktisk intervjuteknik. - 4. uppl. - Stockholm : 
AWE/Gebers 

Eklund, Birgit, Nilsson, Mona, & Sundback, Annika, ( 1987), Jonkopings stadsbiblioteks 
besokare : vilka ar de? vad gor de? vad tycker de?. - Jonkoping : Beteendevetenskapliga 
institutionen. - (Utredning 2 poang, Hogskolan i Jonkoping) 

Eriksson, A-K, (1995), En bokvagn kommer lastad. II Forfattaren. -Nr 5, s.14-15 

Ett bildat folk, (1995) : de hogskolestuderande och folkbiblioteken. - Stockholm : Statens 
kulturrad. - (Rapport fran Statens kulturrad ; 1995: 1) 

Folkbiblioteksutredningen, (1984), Folkbibliotek i Sverige. - Stockholm : Liber Allmanna 
forl. - (SOU ; 1984:23) 

Folk- och skolbiblioteken 1995, (1996) : mediebestand, laneverksarnhet, resurser, 
oppethallande mm. - Stockholm : Statens kulturrad. - (Statistiska meddelanden; Ku 11 SM 
9601) 

Funke, Mikael, (1996), ICA-butiken gav nytt liv at biblioteket. II Forfattaren. - Nr 8, s. 16 

Forslag till bibliotekslag, (1996197) II Kulturpolitik. - Stockholm. - (Prop. 1997197:3). - S.9-
11 

Hagstrom, Bo, (1979), Frageteknik i utredningsarbete. - Lund : Dialog 

80 



Hallin, John, (1954), Stenungsund : ur fyra socknars kronika. - Goteborg : Rundqvists 
bokforl. 

Hallvarsson, Mats, & Selander, Tom, (1974), Stenungsund. - Stockholm : Askild & 
Kamekull 

Hjelmqvist, Bengt, (1993), Det starka biblioteket. - Lund : Bibliotekstjanst 

Hjelmqvist, Bengt, ( 1989), Kapphastar och sprakfalar. // Ordets gava : en vanbok till Bengt 
Holmstrom. - Malmo: Foreningen Malmo Stadsbiblioteks Vanner. - (Foreningen Malmo 
Stadsbiblioteks Vanners skriftserie ; 8). - S. 75-81 

Holme, ldar Magne, & Solvang, Bernt Krohn, (1991), Forskningsmetodik : om kvalitativa 
och kvantitativa metoder. - Lund : Studentlitteratur 

Holmstrom, Bengt, (1982), Inledning. // Bilden av biblioteket. - Stockholm : Liber For!. -
S.15 

Hoga berg och djupa dalar, (1993) : folkbiblioteken idag. - Stockholm : Statens kulturrad. -
(Rapport fran Statens kulturrad ; 1993:2) 

Johansson, Inge, (1985), For folket och genom folket : om ideer och utvecklingsmojligheter i 
studieforbundens verksamhet. - Stockholm : Liber Utbildningsforl. 

Kommunal uppslagsbok, (1992). - Stockholm: Svenska kommunforbundet 

Kulturutredningen, (1995), Kulturpolitikens inriktning. - Stockholm : Fritzes. - (SOU 
1995:84) 

Kulturutredningen, (1995), Tjugo ars kulturpolitik 1974-1994. - Stockholm : Fritzes. -
(SOU 1995:85) 

Larsson, Karin, & Nikunen, Heikki , (I 993), Redovisning av enkat genomford i Stenungsunds 
folkbibliotek. - Goteborg : Institutionen for journalistik och masskommunikation. - (Uppsats 5 
poang, Goteborgs universitet) 

Lindqvist, Sven, (1982), Biblioteken i mitt liv. // Bilden av biblioteket. - Stockholm : Liber 
For!. - S.33-44 

Lasning pa bibliotek, (1993) : redovisning av regeringsuppdrag om utnyttjandet av 
bibliotekens bokbestand. - Stockholm. - Statens kulturrad 

Martinsson, Harry, (1951), Boken och manniskan: foredrag vid SAB:s arsmote i Visby. // 
Biblioteksbladet. - Arg. 36, s.336-337 

Nilsson, Mona, (1988), Vad gor folk pa biblioteket? // Biblioteksbladet. - Arg. 73, s.3 

81 



Olsson, Oscar, (1911), Folkets bildningsarbete : erfarenheter och uppslag. - Stockholm : 
[IOGT ?] 

Reberg, Arne, (1996), Uppvaxt med Astrid Lindgren. - Stockholm : Utbildningsforl. 
Brevskolan 

Robert Knutsson, bibliotekschef i Skelleftea, (1996) : "ett valutrustat bibliotek har en javla 
dragningskraft". II Svensk Bokhandel. - Nr 13, s.53-54 [Intervju med Robert Karlsson] 

Rodikova, Maria, (1996), Antligen en bibliotekslag! : men kampen ar inte over II Forfattaren. 
- Nr 6, s.17 

Rodikova, Maria, (1993), Uppsalafilialer hotas II Forfattaren. - Nr 3, s.12 

Rodikova, Maria, (1996), 30 miljoner till bokinkop? II Forfattaren. - Nr 5, s.3 

Samhallsguiden, (1996).- 8. omarb. uppl. - Stockholm: Fritzes AB och Riksdagen 

Sandberg, Inger, (1996), Sma barn och deras backer. II Det goda exemplet: barnomsorgen 
och barnkulturen i en krympande ekonomi. - Stockholm : Statens kulturrad. - (Rapport fran 
Statens kulturrad; 1996:4). - S.19-34 

S-Jensen, Jens & Ribbing, Olle, (1971), Ett nytt folbibliotek i Stenungsund. - Goteborg: 
Arkitektursektionen. - (Examensarbete Chalmers tekniska hogskola) 

Stenberg, Catharina, (1983), "Bara" underhallning eller livskunskap for frigorelse? : om 
skonlitteratur pa svenska folkbibliotek. II Skonlitteratur pa bibliotek : rapporter fran 
folkbiblioteksutredningen om inkop, Ian och lasning. - Stockholm : LiberForl. - (Publica 
serien). - S.85-143 

Stenungsunds kommunala budget, ( 1997). - Stenungsund : Kommunstyrelsens forlag. -
(DNR ; 225/96041) 

Sundin, Tommy, (1978), Folkbibliotekens roll i samhallsinformationen: slutrapport fran 
Skellefteprojektet. - Skelleftea 

Tynell, Lars, (1987), DFI och folkbiblioteken. II Folkbiblioteken i informationssamhallet. -
Stockholm : Delegationen for vetenskaplig och teknisk informationsforsorjning. - (DFI ; 
1987:3). - S.9-11 

Utredning om kontakterna mellan medborgare och samhallsorgan, (1978), Direktiv for 
byrakratiutredningen. II Kommitteberattelse. - Stockholm. - Allmanna for!. - Del 2, s.404-406 

Wannheden, Anita, (1993), Vad tyckte Du om Hisingens regionbibliotek? : resultat av 
bibliotekets kundenkat november 1993. - Goteborg 

82 



Westerberg, Bengt, (1996), Nar konsten inte ar nagon konst - om sma barns ratt till sin 
kultur. // Det goda exemplet: barnomsorgen och barnkulturen i en krympande ekonomi. -
Stockholm: Statens kulturrad. - (Rapport fran Statens kulturrad ; 1996:4). - S.9-18 

Zander, Ulf, ( 1995), Samhallsinforrnation. // Nationalencyklopedin. - Hoganas : Bra Bocker. 
- Del 16, s.227 

83 



BILA GA:G), Jid . 1/4 

Hjiilp -oss att tycka till om servicen pa Stenungsunds folkbibliotek. 
Resultatet av frageformuliiret kommer att jinn as tillgiingligt pa 
biblioteket. 

I.Ar Du? 
Kvinna 0 1 

2. Alder? 
- 12 0 ; 13-1901 20-30 D i 31-45 o. 

3. Vad har Du far postnummer? ............. ......... . 

4. Dagens biblioteksbesok sker 
i samband med besok i centrum O I 

i sainband med annat besok i kulturhuset D: 
pa ,·ag till eller fran skolan/arbetet D i 
enbart for att besaka biblioteket 0 , 

5. Hur kom Du hit idag? 
Med bi! 0 1 
Med buss D: 
Jag gick 0 , 
Pa annat satt, vilket') O . 

46-64 0 , 

6. Jag kom till biblioteket idagfar att (kryssa glirnafar jlera 
alternativ) 

65- CJ , 

Iamna backer och annat lanat O I lasa komrnunala handlingar 0 1 
lana skanlitterara backer (t ex romaner, 
poesi, deckare ... ) 0 : 
lana fackbocker (t ex historia, tradgard, 
teknik ... ) 0 ) 

lana bambacker/ungdomsbacker 

lana videofilmer 
Jana CD-ski vor 
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lasa tidningar/tidskrifter Os 
lyssna pa musik 0 9 
studera/saka fakta D 10 

annat, vad? 



S id . 2/ 4 

-:-Fann-Du,,ad-JJu -ville-haidug? 
Ja 

Nej, darfor att 
det jag sokte var utlanat 0 2 
det jag sokte fanns inte Di 
dagstidningen/tidskriften var upptagen 04 
jag inte tick nagon hjalp D i 
jag inte hittade ratt avdelning 0 6 
jag tycker det ar svart att anvanda datakatalogen 0 1 

8. Hur va/de Du ut det Du lanade? 
Jag hade bestamt mig innan jag kom hit O , 
Jag rakade fa syn pa nagot som intresserade mig 0 2 
Jag fick tips av personalen D i 
Jag hittade den i datakatalogen O. 

Jag har inte lanat nagot idag, darfor att: 0 ; 

··· ······················· ··· ············ ···················· ···· ····························· ··· ···· ··············· ··· 

9. Hur ofta besoker Du det hiir biblioteket? 
Det ar forsta gangen jag ar har O, 
Minst en gang i veckan 0 2 
Minst en gang i manaden O ; 
Mer sallan O , 

10. Vad tycker Du om bibliotekets oppettider? 
Jag ar i stort sett nojd med nuvarande tider 
(man-tor 10-20, fre 10-19, lor 10-14) 01 

Jag ar inte nojd med oppettiderna och vill garna att biblioteket... 
oppnar tidigare 02 
stanger senare 
har mer oppet pa lordagar 
har oppet pa sondagar 
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Sid. 3/ 4 

- --. -.. _-. ~- t-Om-Du-har-kommit-med-klagomal,hur:Jiar-Du-blivit-bemott? 
Positivt 0 1 
Negativt 0 2 
Korrekt D i 
Har aldrig klagat 0 4 

12. Hur tycker Du att det iir i biblioteket? (Kryssa giirnafar jlera 
a/ternativ) 
Bokuppstallningen ger impulser till nya lasupplevelser D I 
Lan an saka i datakatalogen 0 2 
Svart an saka i datakatalogen 0 , 

Lan an hina bland hyllorna 0, 

Svart att hitta Os 
Jag f'ar hjalp att hitta vad jag saker 0 6 
Jag far ingen hjalp att hitta vad jag soker 0 1 
Det ar for fa inbjudande lasplatser och bekvarna fatoljer Os 

13. Vad tycker Du om bibliotekets urval av hocker, tidskrifter mm? 
Utmarkt 0 1 
Bra 0 : 
Ganska bra 0 ; 
Dali gt 0 4 
lngen asikt Os 

14. Skulle Du vilja aft biblioteket satsade mer pa: (kryssa giirnafar 
jlera alternativ) 
Skanlinerara backer (t ex romaner, poesi, deckare ... ) 0 1 
Fackbocker (t ex historia, tradgard, teknik.=) D: 

-Mo.tltghecatt saka sJalviicringkomrnurreman:latakataloger 
(Tjarn, Orust, Kungalv, Lilla Edet) Di 
Mojlighet att saka sjalv i Goteborgs Stadsbiblioteks datakatalog 04 
Samhallsinformation/lokal kommuninformation (se ocksa fraga 15) Os 
Mojlighet att anvanda ordbehandlingsprograrn 0 6 
Mojlighet att soka i/lara mig Internet 0 1 
Hemlan av dataspel pa CD-ROM 0 , 
Annat, vad? 0 9 

Det ar bra som <let ar 
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Sid . 4/4 

15. Skul/e Du vilja att bibliotek(!t ocksa !Jar information om .vad som 
hiinder i kommunen, t ex (kryssa giirna for fl era alternativ) 
olika boendeforrner inom aldreomsorgen 0 . 
utbud och platser inom barnomsorgen 0 2 
byggplaner och forandringar i Stenungsund D i 
annat, vad? 0, 

16. Om det iir nagot ovrigt som Du onskar kommentera sa gor giirna 
det hiir (t ex om Du har nagra egna rejlektioner om hur biblioteket 
kan forbiittras): 

Tack for Din medverkan! 
Se gama over att alla fragor ar ifyllda. Detta hjalper oss vid sammanstallningen av 
frageforrn ularet. 

Vi som utfor undersokningen ar tva studenter pa Bibliotekshogskolan i Boras, 
Catrine Starkenberg och Mariann Saxin. 
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Kal l a : Hallin, Jo hn, S ten u ngsund u r fyr a s o c k na rs kr i..5 nika (1 :! 54) 
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Karta over Stenungsunds folkbibliotek 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera har. Hogskolan bestar 
av fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges 
inom omradena bibliotek och information, textil, teknik, pe
dagogik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju-harads
bygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan i 972. 
l manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

In ... ; .. ,, .. ;,_,..,..,.. 1-,;1,i:-,tekshogskoian 

11 ff iWlltli'i 111 }~ 
16000 000161173 



 
 

Högkolan i Borås publikationsdatabas. 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006.  
 
Högskolans Bibliotek har utfört digitaliseringen på de exemplar som funnits i bibliotekets fysiska 
samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås 
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