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Abstract: The purpose of this study was to find out what different 

groups of visitors do when they are at Borås City Library. 

Three issues were formulated from the purpose and they 

were: What do users do when they visit the City Library in 

Borås? What occupations do those who visit the library 

have? What similarities and differences are there in the use 

of the library depending on the visitors’ occupations? To 

answer these questions a questionnaire was handed out 

among the visitors at Borås City Library. The theory that 

was used when the material was analyzed comes from the 

book”Gør biblioteket en forskel?” and the book is written by 

Henrik Jochumsen and Casper Hveneegaard Rasmussen. The 

results are presented by six diagrams and each diagram 

represent one question. The result shows that it is common to 

use the library to borrow or return materials and the second 

most common activity is to read at the library. Books 

dominate among the borrowed or returned items. The result 

also showed that several of the respondents read books, 

magazines and newspapers at the library. The computers are 

mainly used to search for information. Among the 

respondents approximately one third had participated in 

some activity that the library offered.  
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Inledning 

Under den tid jag har gått utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har mitt 

intresse för folkbibliotek vuxit. Intresset handlar om vilka det är som besöker 

folkbiblioteket, och vad de gör när de är på biblioteket. Ett av skälen till att jag är 

intresserad av det här är att jag ända sedan jag var liten har besökt folkbibliotek och har 

trivts där. Det är för mig en miljö där människor med olika bakgrund kan mötas och 

umgås. Folkbibliotek ser jag som en plats där man kan göra flera olika saker, som läsa, 

låna material, koppla av eller ta del av evenemang. Jag tänker att kunskap om hur 

biblioteket används och av vilka, är något som biblioteket kan använda sig av. 

Personalen kan i sitt arbete med att utveckla verksamheten ha nytta av om de känner till 

eventuella skillnader mellan besöksgrupper och vad dessa gör på biblioteket. 

 

Mitt intresse för folkbibliotek och mina funderingar kring användningen och vilka som 

besöker folkbiblioteket har gjort att användningen är något som jag skulle vilja 

undersöka närmare. Mina funderingar har också lett till att många frågor har väckts hos 

mig kring det här ämnet. Hur kan man få reda på vad det är besökarna läser, om 

materialet förblir kvar på biblioteket? Den bästa metoden för att få reda på det antar jag 

är att fråga besökarna själva. Vilket är det vanligaste materialet som besökarna går till 

biblioteket för att låna eller lämna tillbaka? Är det mest förekommande att besökarna 

läser dagstidningar på biblioteket? Är det så att datorerna främst används för att söka 

efter information? Ytterligare tankar som väckts hos mig handlar om i fall det kan finns 

några samband mellan användningen och besökarnas sysselsättning. Kan det till 

exempel vara så att pensionärer i stor utsträckning använder biblioteket till att läsa 

tidskrifter?  Är det vanligt att föräldralediga besöker biblioteket för att läsa, till exempel 

böcker? Finns det någon grupp som dominerar när det gäller deltagande i aktiviteter 

som biblioteket erbjuder? 

 

Statistik kan användas till mycket i biblioteksvärlden bland annat för att få information 

om vad besökarna gör när de är på ett folkbibliotek. Man kan ta reda på vad som lånas 

och vad som återlämnas samt hur stor mängd. Om man tar exemplet datorerna så tror 

jag att de flesta folkbibliotek kan ta reda på hur mycket de används genom att studera 

bokningsscheman. Däremot tror jag att det är svårt att utifrån bokningsscheman eller 

annan statistik ta reda på vad datorerna används till, om de används för 

informationssökning, studier eller nöje. Något annat som jag har funderat kring är att 

det nog är många som läser på biblioteket utan att för den skull låna hem tidskriften 

eller boken. Statistik kan användas för att få svar på en del av mina frågor, men ibland 

tänker jag att det behövs att man frågar besökarna direkt, om vad de gör på biblioteket. 

 

Problembeskrivning  
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för ” … främjande av intresse för 

läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet 

…” (SFS 1996:1596). Det tar sig för mig uttryck i att besökarna på folkbibliotek erbjuds 

många olika tjänster som till exempel utlån av material, olika möjligheter för att söka 

information och att delta i programaktiviteter.  Förutom att folkbiblioteken har ett stort 

utbud av tjänster så ska de vara till för alla. Besökarna ska kunna hitta något att göra 

oavsett deras kön, ålder, sysselsättning eller etnisk bakgrund (SFS 1996:1596). Det 

moderna folkbiblioteket har som uppgift att till alla medborgare erbjuda, kunskap, 



2 

 

upplysning och utbildning(Andersen, Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2008,        

s. 133).  

 

Besökarnas sysselsättning kommer att vara i fokus i den här undersökningen. För mig 

handlar sysselsättning om att människor är yrkesverksamma, arbetssökande eller 

pensionerade. Men det kan även vara att de är studerande, sjukskrivna eller 

föräldralediga. Sysselsättning används som jämförande variabel då den består av flera 

olika delar, jämfört med till exempel variabeln kön. Dessutom är sysselsättning en 

intressant variabel eftersom den gör att besökarna skiljs åt på ett sådant sätt som kan ha 

betydelse för vad besökarna bör kunna ta del av på biblioteket. Sysselsättning är också 

något som kan kopplas ihop med mitt eget intresse för vad olika besökare gör på 

folkbibliotek.   

 

Utifrån hur besökarna använder sig av biblioteket kan olika funktioner som biblioteket 

kan ha utkristalliseras. Användandet relateras till att biblioteket besöks i olika syften 

såsom för studier, som en mötesplats, för att ta del av kultur eller för 

informationssökning.   

 

Reflektionerna kring användandet och besökarna har lett fram till ett intresse hos mig att 

ta reda på om det finns relationer mellan användning och besökarna och hur dessa i så 

fall ser ut. Jag är intresserad av sambanden mellan hur biblioteket används och 

besökarnas aktuella sysselsättning. I studiens inledning ställdes ett par frågor om 

besökarnas användning av folkbibliotek och de frågorna är exempel på sådant som ska 

försöka besvaras med hjälp av den här studien.  

 

Studien utgår från individernas perspektiv, vilket märks genom att den beskriver de 

enskilda personernas besök på ett folkbibliotek. Även om det handlar om individer så 

kommer inte någon särskild besökare vara i fokus utan målgruppen är alla gemensamt 

som besöker biblioteket. Då jag är intresserad av hela gruppen av besökare så kommer 

inte ålder, kön, yrke eller social bakgrund påverka valet av individer. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad personer från olika grupper gör när de 

besöker Borås stadsbibliotek. Utifrån studiens syfte har tre frågor formulerats, vilka är:  

 Vad gör användarna när de besöker stadsbiblioteket i Borås? 

 Vad har de som besöker biblioteket för sysselsättning? 

 Vilka likheter och skillnader finns det i användandet av biblioteket beroende på 

besökarnas sysselsättning? 

Avgränsningar  
I den här studien är fokus lagt på användandet i förhållande till besökarnas aktuella 

sysselsättning. För att avgränsa mig har jag valt att genomföra studien på 

stadsbiblioteket i Borås. Borås stadsbibliotek har använts eftersom det är ett 

folkbibliotek och ett huvudbibliotek. Det finns två skäl till att jag ansåg det biblioteket 

var lämpligt för min undersökning. Biblioteket riktar sig till alla människor i Borås stad 

och det betyder att det har en bred målgrupp som tar del av deras aktiviteter och tjänster. 

Bredden av människor passar mig eftersom jag inte är intresserad av någon särskild 
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besöksgrupp. Förutom att bibliotekets verksamhet är riktad till alla så har den inte heller 

någon särskild fokusering, som till exempel ett skolbibliotek som framförallt vänder sig 

till studerande. Utöver att ett särskilt bibliotek har valts ut så är den här studien också 

avgränsad genom att den är inriktad på att beskriva vad olika grupper av besökare gör 

på biblioteket, dock utan att förklara varför besökarna gör som de gör.  

 

Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I den här delen av uppsatsen presenteras tidigare forskning och litteratur som har valts 

ut för att sätta in min uppsats i en större kontext. De utvalda texterna är två 

magisteruppsatser, två böcker och en artikel. Magisteruppsatserna har tagits med då de 

innehåller undersökningar om vad besökarna gör när de är på ett folkbibliotek. Den 

första boken är vald eftersom den beskriver olika profiler ett folkbibliotek kan ha, vilka 

även kan användas vid studier om vad besökarna gör på folkbibliotek. Den andra boken 

och även artikeln handlar om upplevelser på bibliotek. Upplevelser är för mig något 

som användarna får vid biblioteksbesök, vid deltagande i aktiviteter som erbjuds eller 

när de tar del av litteratur.  

 

Sandra Eriksson och Eva Hveem har skrivit magisteruppsatsen Vad gör egentligen 

besökarna på biblioteket?: en användarundersökning på Filipstads Bergslags Bibliotek 

(2003). Uppsatsen gjorde de på uppdrag från biblioteksledningen på Filipstads 

Bergslags bibliotek och dess syfte var att ta reda på vad människorna gjorde när de 

besökte biblioteket och hur användarna prioriterade de tjänster de kunde ta del av på 

biblioteket (s. 3). Författarnas empiriska material bestod av 224 insamlade enkäter, 

vilka senare analyserades med hjälp av boken Gør biblioteket en forskel? skriven av 

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmusen.  

 

En av de första frågorna som respondenterna fick svara på var vilken deras främsta 

sysselsättning var. I svaren framkom att det var två grupper som var extra stora, dels var 

44 % yrkesarbetande och dels var 25 % pensionerade. De övriga svarsalternativen, 

exempelvis arbetssökande och studerande, var representerade av mindre än 10 % av 

respondenterna (s. 24). En annan enkätfråga användes för att ta reda på det viktigaste 

ärendet som besökarna hade till biblioteket. Vid den här frågan hade respondenterna 

möjlighet att rangordna sina svar och tala om vilket som var deras första, andra 

respektive tredjehandsval för att besöka biblioteket. Den största andelen (40 %) besökte 

biblioteket i första hand för att låna böcker eller andra medier. Därefter följde att lämna 

tillbaka böcker eller andra medier och det tredje viktigaste ärendet var att läsa tidningar 

eller tidskrifter. När författarna tog reda på det viktigaste ärendet utifrån 

respondenternas sysselsättning framkom att de yrkesarbetande rangordnade de 

viktigaste ärendena på samma sätt som hela gruppen av respondenter. När det gällde 

pensionärerna var rangordningen nästan densamma. De besökte biblioteket i första hand 

för att låna böcker eller annat material, därefter för att läsa tidningar eller tidskrifter och 

i tredje hand för att lämna tillbaka lånat material. De studerande besökte i första hand 

biblioteket för att låna eller lämna tillbaka böcker eller andra medier. När svaren för de 

arbetssökande lästes av kunde ses att de gick till biblioteket för att studera eller låna 

böcker eller andra medier (s. 30f). I enkätsvaren fick författarna reda på att datorerna på 

biblioteket användes av 25 % av respondenterna. De flesta (36 %) sökte böcker eller 

andra media i datorkatalogen, 22 % läste eller skickade mail och 19 % sökte 

information. Författarna redogjorde för enbart en av grupperna inom variabeln 
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sysselsättning och det var de arbetssökande. De använde datorerna för att söka efter 

information, läsa nättidningar samt för att läsa och skicka e-mail (s. 40f).  

 

Besökarna som svarade på enkäten skulle på en annan fråga ge sin syn på biblioteket 

och utifrån vissa fasta alternativ tala om vilken roll biblioteket hade. Flest antal svarade 

att de ansåg att bibliotekets roll var som informationscentrum sedan följde 

kulturinstitution och därefter alternativet annat. Under alternativet annat hade 

respondenterna bland annat skrivit att biblioteket besöktes för att låna böcker och att 

biblioteket är ”en utflyktsplats för mig, mina barn och dagbarn” (s. 52). Eriksson och 

Hveem har även redovisat vilken roll biblioteket anses ha utifrån vilken sysselsättning 

respondenterna har. De yrkesarbetande betonar rollen som informationscentrum medan 

pensionärerna anser att rollen som kulturinstitution är viktigast. Svaren från de 

studerande visar att både informationscentrum och kulturinstitution är de viktigaste 

rollerna (s. 51f).    

 

Författarna till den här uppsatsen kom fram till att respondenternas användning av 

biblioteket domineras av de traditionella användningsområdena. Lån och återlämning av 

böcker och medier samt läsning i tidningar och i tidskrifter är aktiviteter som författarna 

benämner som traditionella. En annan slutsats som drogs var att de studerande 

framförallt besökte biblioteket för att låna eller lämna tillbaka material. Det var ingen av 

respondenterna med den här sysselsättningen som använde biblioteket som en 

studieplats (s. 62). 

 

Magisteruppsatsen Vilken roll spelar det nya stadsbiblioteket?: en 

användarundersökning på stadsbiblioteket i Halmstad(2008) är skriven av Susanne 

Jedhagen och Jeanette Malm. Dess syfte var att ”beskriva och analysera användarnas 

interaktion med ett nytt stadsbibliotek” (s. 1) och studien genomfördes på 

stadsbiblioteket i Halmstad. Biblioteket var nybyggt ca två år innan arbetet med 

uppsatsen påbörjades och författarna ville undersöka vilken funktion biblioteket har för 

de som besöker det (s. 1f). 

 

Det empiriska materialet bestod av 504 besvarade enkäter, och som teori när 

bibliotekets funktion analyserades användes författarnas tolkning av Marianne 

Andersson och Dorte Skot-Hansens modell. Modellen beskriver fyra roller som ett 

folkbibliotek kan ha, rollerna är kulturcentrum, informationscentrum, 

utbildningscentrum samt socialt centrum. Utöver dessa har Jedhagen och Malm lagt till 

en funktion som de benämner ”den estetiska upplevelsen” (s. 15). (s. 15ff)  

När det insamlade materialet från enkäterna presenterades delades det in i grupper efter 

bland annat kön, ålder, utbildning och yrke. Materialet sorterades även efter vilka av 

bibliotekets tjänster som besökarna använde och vilken roll som biblioteket ansågs ha 

enligt respondenterna. Författarna redogjorde också för om och hur användarna tyckte 

att politikernas vision med det nya biblioteket hade uppfyllts. Vid redovisningen av 

resultatet användes diagram, tabeller samt löpande text med förklaringar (s. 72f). 

En av de första frågorna som redovisades handlade om vilken aktuell sysselsättning som 

de som svarade på enkäten hade. Svaren visade att de flesta var yrkesarbetande därefter 

följde pensionärer och den tredje största gruppen var högskole- och 

universitetsstuderande (s.28). På en annan fråga skulle respondenterna svara på vad de 

gjorde på biblioteket den dagen som de besvarade enkäten. Det svarsalternativ som fick 
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flest markeringar var att biblioteket användes för att låna eller lämna tillbaka böcker 

eller andra medier. Därefter följde att biblioteket besöktes för att läsa tidningar eller 

tidskrifter och på tredje plats kom att studera (s. 30f). Hälften av respondenterna gick till 

biblioteket för att använda datorerna. Utifrån svaren var det vanligast att datorerna 

användes för att söka i bibliotekskatalogen. Datorerna användes bland annat också för 

att söka information på Internet samt för att läsa och skicka mail (s. 43ff). I 

presentationen av det empiriska materialet redogjorde de inte för hur respondenterna 

hade svarat på frågorna utifrån vilken sysselsättning de hade. Enligt användarna var 

bibliotekets roll som kulturinstitution viktigast och rollen som informationscentrum 

hade näst flest personer svarat. Även om rollen som kulturinstitution var viktigast för 

flest respondenter så framkom det av enkätsvaren att användarna menar att det inte finns 

någon funktion som är oviktig (s. 57f, 72f). 

De danska forskarna Dorte Skot-Hansen och Marianne Andersson har skrivit boken Det 

lokale bibliotek: afvikling eller udvikling (1994). Boken består av en undersökning, som 

innehåller en analys som består av tre delar. Det empiriska materialet till 

undersökningen har samlats in med både kvantitativa och kvalitativa metoder. I den 

första delen tar de reda på vilken roll som folkbiblioteket har i tre olika lokalsamhällen, 

vilket görs genom intervjuer, deltagande observationer och läsning av dokument. 

Intervjuerna har bland annat gjorts med bibliotekarier, politiker och personer som 

representerar olika lokala föreningar och institutioner. Budgetar och rapporter är 

exempel på dokument som har analyserats. De tre samhällena med dess bibliotek som 

har studerats är Dragsholm, Viborg samt Indre Nørrebro. Därefter följer två delar som 

är mer generella. Materialet i analysens andra del består främst av svar från en enkät 

som har skickats till alla huvudbibliotek. Med hjälp av enkäten ville författarna ta reda 

på vad biblioteken ansåg om hur de var placerade och syntes i kommunala system.  

Utöver enkäten användes offentlig kultur- och biblioteksstatistik för att kunna göra 

figurer. Den tredje delen i analysen har också en enkät som bas, men den har skickats 

till både huvudbibliotek och filialer. Det som var gemensamt för biblioteken som 

besvarade enkäten var att de hade öppet minst tio timmar. Enkäten handlade om hur 

biblioteket fungerade som resurs- och kulturcentrum, deras anknytning till det lokala 

samhället och hur biblioteket såg på sin profil i samhället just nu och i framtiden. 

Analysens båda generella delar kompletterades med intervjuer, med biblioteksledare 

som valts ut i hela landet, och med dokument som författarna ansåg relevanta.  

När författarna skulle analysera vilken profil bibliotek har i det lokala samhället 

använde de sig av en modell som är indelad i fyra områden. De fyra områdena 

representerar olika funktioner som folkbiblioteket kan ha i sin profil. Definitionerna av 

de fyra delarna är inte helt tydlig och det kan finnas fall där områdena går in i varandra. 

Det behöver till exempel inte bara vara studerande som använder biblioteket i syfte av 

att få kunskap. Modellen är inte bara till för att beskriva folkbibliotekets lokala profil, 

utan den kan också användas av bibliotek för att ta reda på vilka av deras verksamheter 

som bör prioriteras. Det ena området är biblioteket som kulturcentrum, vilket handlar 

om att biblioteket är en plats för kulturell och konstnärlig upplevelse och utveckling. 

Detta innebär att biblioteket kan ordna olika arrangemang, utställningar samt ha 

verkstäder. Det andra området handlar om att biblioteket fungerar som utbildare och att 

människor ska kunna gå dit för att få upplysningar. Bibliotekets tredje roll i modellen är 

som informationscentrum, vilket innebär att biblioteket bör ge tillgång till olika typer av 

information. Det kan till exempel vara information riktad till allmänheten, särskilda 

användare och samhällsinformation. Referenssamtal är även det en del i bibliotekets roll 
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som informationscentrum. Den sista delen i modellen är att biblioteket fungerar som ett 

socialt centrum eller en mötesplats. Det betyder att biblioteket kan hjälpa besökare med 

viss rådgivning och att de kan komma dit som en del av sin vardag. I den här delen 

ingår också bibliotekets uppsökande verksamhet (s. 16ff).  

Boken Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation (2011) har 

skrivits av Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen samt Dorte Skot-Hansen 

och i en del av den resoneras det kring hur biblioteket kan vara ett rum där besökarna 

får olika former av upplevelser. Författarna talar om att idéer och tankar kring 

upplevelser är något som de senaste åren har haft en framträdande roll i arbetet med att 

utveckla biblioteken. Upplevelser med en tydlig koppling till biblioteket är en del i 

skapandet av de framtida biblioteken och personalen diskuterar kring vad biblioteket 

kan erbjuda besökarna, utöver lån av böcker och andra medier (s.157). I boken framgår 

också att det resoneras på bibliotek om vilken roll aktiviteter inriktade på upplevelser 

ska ha och hur stort fokus det ska ligga på att ge besökarna upplevelser. Det reflekteras 

kring vilken inverkan det kan bli på utlåningen om det läggs stort fokus på upplevelser. 

En fråga är om ett ökat fokus på upplevelser kan leda till minskat antal utlån och en 

annan är om upplevelser kan integreras med den upplysningstanke som finns hos 

biblioteken. Enligt författarna kan utlån av bibliotekets material och idéerna om 

upplysning kombineras med upplevelsetanken. De menar att flera av exemplen som de 

har med i den här delen av boken, visar på att ett ökat upplevelsetänk kan ha positiv 

inverkan på förmedling av materialet i bibliotekets samlingar. Dessutom kan 

upplevelseinriktat arbete främja lärande. Ett av exemplen som tas upp i det här kapitlet 

är biblioteket i Hjørring i Danmark, som kan användas för att se att upplevelser kan ha 

positiv inverkan på utlån och lärande. Biblioteket är inrett på ett sådant sätt att det ska få 

människor att vilja vara där och det ska även leda till att biblioteksrummet utforskas av 

besökarna (s. 168f). 

Artikeln Ej blot til oplysning Biblioteket i oplevelsesamfundet, som finns i boken At 

forstå biblioteket: en introduktion til teoretiske perspektiver (2008), är skriven av 

Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen och handlar om upplevelser på 

folkbibliotek. Författarna resonerar kring att upplevelser är något som idag är en viktig 

parameter vid konkurrens. Det är inte bara pris, kvalité och service som spelar roll när 

olika verksamheter ska konkurrera med varandra. Enligt författarna är det här något som 

inte bara är aktuellt i den privata sektorn utan även är något som kommunala bibliotek 

har i åtanke när de jobbar med sitt förmedlingsarbete (s. 159f). När författarna ska 

förklara vad en upplevelse är jämför de med det engelska ordet ”experience”. De skriver 

att upplevelser är något som kan fås genom kunskap och färdigheter. Men en upplevelse 

kan också vara något som en person får efter att den har varit med om något som den 

blir berörd av. Det framgår också att en upplevelse är individuell och att det kan skilja 

mellan olika personer hur något upplevs (s. 166). I texten talas om att förmedling av 

upplevelser kan ske både direkt och indirekt. Den direkta förmedlingen kan vara att 

besökarna går till biblioteket för att de har ett särskilt ärende dit, men när de går därifrån 

har de fått med sig mer än som var tänkt i förväg. Upplevelser som förmedlas direkt kan 

även fås när användare besöker utställningar, författarbesök eller andra arrangemang 

som ordnas av biblioteket. Dessutom ingår bibliotekets arkitektur och inredning, samt 

dess digitala utbud i den förmedling som sker direkt. Indirekta upplevelser kan fås 

genom att besökarna tar del av det innehåll som finns i det material som biblioteket 

erbjuder (s. 171ff). Upplevelser på biblioteket är inte bara något som hänger ihop med 

kulturella aktiviteter, utan det kan även vara annat som ger besökarna upplevelser. 
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Författarna nämner bland annat att själva besöket i sig och bibliotekets funktion som en 

mötesplats kan vara en upplevelse (s. 175).  

 

Teori 

I den här delen av uppsatsen kommer teorin presenteras, vilken kommer användas när 

det empiriska materialet ska analyseras. Teorin är hämtad ur boken Gør biblioteket en 

forskel?( 2000) skriven av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmusen. De 

skriver om folkbibliotek och dess lokala identitet (s. 31) och i sin undersökning har de 

intervjuat 32 personer (s. 20). Författarna försökte se mönster i intervjusvaren utifrån 

hur de intervjuade använde biblioteket och slog ihop svaren med Skot-Hansen och 

Andersens modell. Den beskriver de profiler som ett lokalt bibliotek kan ha (1994). 

Enligt Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen kan modellen också användas när man 

ska studera vad människor gör när de besöker bibliotek. Jochumsen och Hvenegaard 

Rasmussen använde sig av en förenklad version av den äldre modellen (s. 32). 

Den förenklade modellen som författarna använde består av fyra delar, vilka 

representerar olika sätt som biblioteket kan användas som. De fyra delarna är biblioteket 

som: mötesplats (socialcenter), kulturcentrum, utbildningscentrum (videnscenter) samt 

informationscentrum. Nedan finns en bild över modellen och därefter beskrivs de fyra 

delarna. 

 

Figur 1. Bearbetad utifrån modellen i Gør biblioteket en forskel?(2000 s. 32).  

Mötesplats 
Den här delen av modellen innebär att biblioteket är en neutral plats, vilket märks 

genom att barn och vuxna kan vara tillsammans där och att människor med olika social 

bakgrund kan mötas. Andra orsaker till att besökare går dit är att de kan bestämma när 

de vill vara där och att utbudet av tjänster och material är brett för att passa så många 

som möjligt. I författarnas intervjuer framkommer att många barnfamiljer använder 

biblioteket som en mötesplats. Biblioteket kan bli ett utflyktsmål där barn och vuxna får 

ett avbrott i vardagen.  Flera av föräldrarna som författarna pratade med lyfte fram att 

biblioteket var en trygg plats för barn och att det sällan var problem där. Biblioteket kan 

också fungera som en plats dit man går för att få variation eller struktur i vardagen, 

vilket till exempel några av de intervjuade pensionärerna påpekade. För en del 
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människor är biblioteket en plats som besöks för att fylla ut tiden, till exempel berättar 

en del av respondenterna om att de periodvis är lediga och då händer det att de går till 

biblioteket för att läsa. Det finns även besökare som umgås med bekanta och träffar nya 

vänner på biblioteket (2000, s. 33ff). 

Kulturcentrum 
Bibliotekets roll som kulturcentrum handlar om att det förmedlar upplevelser, både 

kulturella och konstnärliga. Arrangemang och utställningar är exempel på sådant som 

finns inom den här delen av modellen. Hos de personer som författarna hade intervjuat 

var det även vanligt med att personerna tog del av estetiska medier, det vill säga 

skönlitteratur, musik och video. Utifrån intervjusvaren framkom det också att besökarna 

pratade med varandra om sina erfarenheter av läsning och de gav varandra tips på 

böcker. Föräldrar vill genom besök på bibliotek förmedla till sina barn det positiva med 

läsning och skönlitteratur. Vid arrangemang som är riktade till barn är det vanligt att 

barn och vuxna är där tillsammans. När vuxna går på arrangemang själva handlar det till 

exempel om författarbesök eller föredrag (s. 35ff).  

Kunskapscentrum 
Biblioteket kan användas på olika sätt i syfte att inhämta kunskap. Dels besöker 

studerande biblioteket för att få kunskap om något i samband med deras utbildning. 

Dels finns det personer som använder sig av biblioteket som den här funktionen i 

relation till deras arbete eller fritidssysselsättningar. Författarna talar även om det 

livslånga lärandet och dess betydelse för hur biblioteket ses som en plats där det finns 

kunskap. Det livslånga lärandet gör att det kan vara svårt att veta i vilket ärende 

kunskapen inhämtas. Ett exempel på det är att en person som är yrkesarbetande, men 

håller på och vidareutbildar sig kan använda biblioteket för att få kunskap. Utöver 

kunskap till arbete och studier så finns det en bredd i sökandet av kunskap som har 

koppling till fritiden (s. 37f).     

Informationscentrum  
Författarna påpekar att det kan vara svårt att skilja på rollen som informationscentrum 

och kunskapscentrum. Det beror på att det i praktiken ibland kan vara svårt att avgöra 

om biblioteket besöks för att söka information eller för att få kunskap. I boken 

exemplifieras det här med besökare som går till biblioteket för att låna material om hur 

man sköter om sitt husdjur, och frågan är då om det kan kallas för informationssökning 

eller att inhämta kunskap. Besökarna använder sig bland annat av uppslagsverk, 

databaser och broschyrer som informationskällor på biblioteket. För flera av de 

intervjuade är det viktigt att kunna ha möjligheten att besöka biblioteket för att få 

information. Dessutom innebär den här funktionen att besökarna kan gå till biblioteket 

om de har frågor och det är en plats där upplysningar kan fås (s. 38ff). 

Metod 

I den här studien kommer jag att använda mig av en kvantitativ ansats för att försöka få 

svar på mina frågeställningar. I Enkätboken (2007) beskriver Jan Trost metodtypen och 

förklarar att kvantitativa undersökningar genomförs när det är en studie där syftet är att 

räkna något, om man vill ta reda på antalet av något eller hur ofta något sker. 

Kvalitativa undersökningar däremot genomförs om man genom studien vill ta reda på 
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och få ökad förståelse kring hur människor reagerar och tänker (s. 18, 23). Då jag vill 

undersöka hur biblioteket används och hur många personer som använder de olika 

tjänsterna är det passande att det empiriska materialet i den här studien ska samlas in 

med hjälp av en kvantitativ ansats.    

I den här studien vill jag ta reda på information om ett större antal personer. Dessutom 

vill jag utifrån det insamlade materialet kunna göra någon form av generaliseringar. Det 

är tänkt att mönster ska försöka fås fram och att man ska kunna göra jämförelser, 

undersöka eventuella likheter och skillnader. Som en följd av det har jag planerat att 

göra en enkätundersökning som kommer ske på Borås stadsbibliotek. Jag menar att det 

är lämpligt att göra en enkätstudie i det här sammanhanget då jag vill ha information om 

många individer och vill få fram frekvenser när det gäller användandet hos olika 

grupper. Respondenterna ska inte ge mig några analyserande svar vilket gör att jag inte 

behöver ställa följdfrågor. 

Enkäten som har använts i undersökningen innehåller sex frågor och består framförallt 

av slutna frågor. Några av frågorna har med ett öppet svarsalternativ för att även de 

respondenter som inte anser sig passa in på de förutbestämda alternativen ska kunna 

svara på frågorna. Slutna frågor är något som Trost föredrar framför frågor med öppna 

svar. Trost anger flera olika skäl till varför han anser att öppna frågor inte är lämpliga. 

Den typen av frågor kan ta längre tid för respondenten att svara på och de kan ibland ge 

långa och svårlästa svar.  Dessutom kan öppna frågor tolkas på olika sätt, vilket kan 

leda till att svaren har flera dimensioner (s. 74ff). Om man ser till syftet med den här 

studien skulle det inte vara lämpligt om respondenterna kunde tolka frågorna på olika 

sätt. Ifall de besvarade enkäterna skulle innehålla olika sorters svar skulle det bli mycket 

svårt att göra jämförelser mellan hur olika personer använder biblioteket. Genom att jag 

har använt mig av fasta och förutbestämda svarsalternativ framträder skillnaderna och 

likheterna tydligare mellan de som svarat på enkäten.    

 

Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras både med hjälp av diagram 

och i en löpande text. Den löpande texten är till för att förtydliga den information som 

presenteras i diagrammen. Dessutom kommer innebörden av några frågor och av en del 

svarsalternativ förklaras.  

 

Det interna bortfallet var mycket lågt, och det som förekom har i diagrammen redovisats 

i stapeln som benämns obesvarade. Det är svårt att avgöra hur stort det externa bortfallet 

var då fokus, vid utdelningen, låg på att fråga besökarna om de kunde tänka sig att 

besvara enkäten, istället för att försöka räkna antalet personer som inte kunde eller ville 

besvara enkäten. Men när jag delade ut enkäterna fanns det personer som gick förbi och 

tydligt visade att de inte ville besvara enkäten. Bortfall står det om i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder(2001) av Alan Bryman. Han skriver att det här kan 

förekomma vid enkätundersökningar och är något som man som uppsatsskrivare ska 

vara medveten om (s.112).  

 

Under en tidigare kurs genomfördes en pilotstudie där en äldre version av enkäten 

användes och från de lärdomar jag fick gjordes en del förändringar. Den variabel som 

användes för att göra jämförelser mellan olika besöksgrupper ändrades. Istället för att 

fråga om hur ofta biblioteket besöktes så frågades om besökarnas sysselsättning 

eftersom det stämde in på den här uppsatsens syfte. På fyra av frågarna lades det till ett 

svarsalternativ, då jag efter pilotstudien upplevde att det saknades ett alternativ och var 
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stort bortfall på flera frågor. Jag funderade kring om det var interna bortfall eller om en 

del respondenter ville markera att de till exempel inte läste eller använde datorerna på 

biblioteket. Vid en annan fråga lades ett svarsalternativ till för de som svarade ja på 

frågan. Det tillagda alternativet användes för att respondenterna skulle kunna förtydliga 

sina svar genom att skriva exempel med egna ord. En lärdom jag drog efter provningen 

var att dela ut enkäterna själv, istället för att lägga dem på informationsdisken, då jag 

antog att det skulle minska bortfallet. 

Urval 
Målgruppen för undersökningen var mycket bred, vilket berodde på att den riktade sig 

till i princip alla som besöker Borås stadsbibliotek. Den enda begränsningen handlade 

om besökarnas ålder. Personer under 15 år var inte möjliga att ha som respondenter utan 

föräldrarnas tillåtelse, vilket medförde att den gruppen valdes bort. När det vid några 

tillfällen var svårt att avgöra en besökares ålder valde jag att inte fråga den personen. I 

Borås stads biblioteksplan kan läsas att ” Stadsbiblioteket är huvudbibliotek för 

folkbiblioteksverksamheten i Borås” och att det är drygt 100 000 som bor i kommunen. 

Alla kommundelar har egna bibliotek, men inte centrum, vilket gör att stadsbiblioteket 

fungerar som ett närbibliotek. Låntagarna kan besöka och nyttja tjänsterna på alla 

bibliotek i kommunen (Biblioteksplan 2008, s. 3f). I målgruppen ingår inte bara 

låntagarna, utan även de besökare som inte har något lånekort i Borås stad.   

Den empiri som har använts i den här studien består av 50 enkäter och har samlats in 

under fyra dagar på Borås Stadsbibliotek. Utdelningen har skett vid flera tillfällen för att 

öka chanserna att få in den planerade mängden enkäter. Dessutom har utdelningen skett 

vid olika tidpunkter, som förmiddag, eftermiddag, vardag och helg, eftersom jag antar 

att det då blir en större spridning bland respondenternas sysselsättning. Utdelningen 

gjorde jag själv och då stod jag en kort bit innanför entrén till biblioteket. Jag frågade 

framförallt besökarna när de gick in, för att minska risken att samma person tillfrågades 

två gånger.                  

Metoddiskussion 
Efter att ha genomfört enkätundersökningen insåg jag att vissa frågor kunde ha varit 

annorlunda. Det var framförallt en sak som jag reflekterade över vid utdelningen och 

som även vissa personer kommenterade. Det handlade om att det inte var helt tydligt om 

jag tog reda på vad de gjorde på biblioteket vid det specifika tillfället, när de svarade på 

enkäten, eller om det gällde deras besök mer generellt. När respondenter kommenterade 

eller frågade mig så berättade jag hur jag hade tänkt, det vill säga att det handlade om 

vad de brukade göra när de besökte biblioteket. Jag var inte intresserad av något särskilt 

besök, utan mer av vad användarna vanligtvis gör när de besöker biblioteket.  

När jag har arbetat med presentationen av enkäten märkte jag att flera personer inte 

hade markerat att de använde bibliotekets datorer eller läste på biblioteket. Men 

samtidigt hade de svarat hur de använde datorerna eller vad de läste på biblioteket. I 

resultatredovisningen kommer de här personernas svar vara med under alla frågor, 

eftersom deras svar på två av frågorna visar på att de har använt datorerna eller läst på 

biblioteket. Jag tror att det kan vara så att de missat något av svarsalternativen på frågan 

om vad de gör och sedan när de mer specifika frågorna har kommit har de sett 

svarsalternativ som passar in på dem själva. Det finns även några som har svarat vad det 
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är som de lånar/lämnar tillbaka, men som inte har markerat att lån/återlämning är något 

som de gör på biblioteket.  

Resultat av enkätundersökning 

I den här delen av studien kommer det empiriska materialet som har samlats in med 

hjälp av enkäter att presenteras. Presentationen av enkätsvaren grupperas utifrån de 

olika frågorna och i varje fråga presenteras samtliga respondenters svar. På de fem 

första frågorna hade respondenterna möjlighet att kryssa för flera svarsalternativ, vilket 

gör att det kan vara fler svar än antal personer som besvarat enkäten. Resultatet visas 

med diagram och löpande text med förklaringar och förtydliganden. I 

resultatredovisningen kommer enbart svaren från enkäterna visas och inte några av mina 

reflektioner. Jag har valt att göra så eftersom jag bara vill redogöra för respondenternas 

svar om hur biblioteket används. För mig är det viktigt att redovisningen av mitt 

insamlade material är neutralt och att inte mina åsikter inkluderas i 

resultatredovisningen.          

Sysselsättning 

 

Figur 2 

Diagrammet visar vilken den aktuella sysselsättningen var hos de som svarade på 

enkäten, sysselsättning var den variabel som användes för att särskilja besökarna och på 

så sätt skapa olika grupper som sedan kunde jämföras. En del personer hade för 

närvarande två olika sysselsättningar, till exempel studerande och yrkesarbetande, men 
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sådana kombinationer syns inte i redovisningen av svaren. Det visas inte då 

kombinationerna inte har relevans för den här studien då dess syfte är att koppla 

besökarnas aktiviteter till besökarnas sysselsättning och inte till besökarna själva.  

Användandet (vad besökarna gör) 

 

Figur 3 

I alternativet läser något ingår att besökarna har läst material som tillhör bibliotekets 

samlingar eller att de har läst något som de själva har tagit med till biblioteket. 

Användandet av datorerna syftar både på bibliotekets datorer för sökning i 

bibliotekskatalogen och på datorer som kan bokas av besökarna. Det kan även tolkas in 

om man som besökare har med sig och använder sin egen bärbara dator.  

Vid svarsalternativet annat hade respondenterna möjlighet att tala om vad de gjorde som 

inte fanns som ett av de fasta svarsalternativen. Sex av respondenterna har skrivit att de 

har varit på biblioteket för att de har deltagit i en sångstund. Andra respondenter skriver 

att de promenerar i biblioteket, besöker det för att koppla av eller för att kolla in de nya 

lokalerna. Det framkom också att biblioteket besöks tillsammans med barnen vilka är 

där för att låna böcker och filmer samt använda datorerna för att spela spel. Dessutom 

fås fram att biblioteket besöks tillsammans med syskon och syskonbarn för att delta i 

babysång. Det används också som en form av fritidsgård vid umgänge med barn, som 

kan innehålla samtal och läsning. En del av de respondenter, som sökte information på 

biblioteket, hade under annat skrivit vilken typ av information det var som de letade 

efter. Det kunde vara om trädgård eller om barndiabetes.  
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Material som lånas/lämnas tillbaka 

 

Figur 4 

I diagrammet ovan visas vad besökare lånar eller lämnar tillbaka på biblioteket. Utöver 

de förutbestämda alternativen med material framkom att biblioteket besöktes för att låna 

eller lämna tillbaka foto. Under alternativet annat var det också en respondent som valde 

att förtydliga materialtypen musik-cd genom att skriva country.     

Läsning på biblioteket 

 

Figur 5 
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Om besökarna har läst något kan det både var material som finns i bibliotekets 

samlingar och material som besökarna själva har tagit med till biblioteket. 

 

Det var en respondent som svarade att den läste något annat, och det var personens egna 

studiematerial.  

Användandet av datorerna  

 

Figur 6 

 

På biblioteket finns det datorer som enbart är till för sökning i bibliotekskatalogen och 

det finns datorer som kan bokas, som besökaren själv kan välja vad de ska användas till.  

Dessutom kan besökarna ta med sig en bärbar dator till biblioteket som de använder där 

och då till exempel nyttjar bibliotekets trådlösa Internet. Då det i enkäten inte 

preciserades vad datorerna syftade på så kan respondenterna ha tolkat in alla typerna av 

datorer i frågan. I ordet nöjessurfing ingår allt som inte är relaterat till studier eller 

informationssökning och som görs för att besökaren finner ett nöje i det.  

Informationssökning kan bland annat ske i bibliotekskatalogen och i de databaser som 

biblioteket erbjuder.  

 

En person hade markerat annat, och skrivit att datorerna används för bankärenden och 

för e-mail. Det fanns också personer som hade markerat att de använde datorerna för att 

söka information och som under annat hade skrivit vilken typ av informationssökning 

det var. Det söktes i bibliotekskatalogen och efter ”aktuellt”.   
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Deltagande i aktiviteter  
 

 

Figur 7 

I aktiviteter inräknas alla former av programverksamhet som biblioteket arrangerar och 

de aktiviteter som arrangeras av andra men som hålls i bibliotekets lokaler.   

 

De personer som hade deltagit i någon aktivitet hade möjlighet att skriva ner någon 

form av titel på det som de hade varit med på. Fyra av respondenterna hade deltagit på 

sångstund, och det fanns de som deltagit i babyrytmik och ”kryp in”. Andra exempel på 

aktiviteter är ”lördagsbarn”, teaterbarn och sagostund. I svaren framkom också att 

barnaktiviteter respektive barnverksamhet har besökts. Ytterligare en respondent skrev 

att biblioteket hade besökts för att tillsammans med barnbarnen delta i 

sportlovsaktiviteter. Dessutom framkom att biblioteket hade besökts för konserten vid 

invigningen och för att lyssna på en harpist. En del av respondenterna som hade svarat 

ja på den här frågan hade inte på följdfrågan skrivit namnet på den aktivitet de var med 

på.   

 

Tolkning och analys 

Studiens tolknings- och analysdel består av flera olika avsnitt med olika inriktningar. 

Först kommer resultatet från enkätundersökningen att diskuteras allmänt, men det 

kommer även att reflekteras kring användandet utifrån de olika sysselsättningarna. 

Sedan analyserar jag om det finns skillnader och likheter mellan resultatet av min 

empiriska undersökning och det som står i de texter som jag redogjorde för under 

tidigare forskning och litteraturgenomgång. Därefter diskuterar jag vilken roll 

biblioteket har för de som har svarat på min enkät. Detta kommer att analyseras genom 

att användandet relateras till modellen av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen.  
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Allmän  
Det väcks flera tankar hos mig när jag studerar diagrammet med besökarnas 

sysselsättning(figur 2). För mig är det lite märkligt att det är så pass få av de besökare 

som har besvarat min enkät som är föräldralediga, arbetssökande eller sjukskrivna. 

Enligt mig är dessa grupper sådana som skulle kunna besöka biblioteket ganska ofta, av 

flera skäl. Dels tänker jag att dessa borde ha ganska mycket tid och dels är det möjligt 

att ta del av gratisnöjen på biblioteket. Sjukskrivna kan använda biblioteket som ett sätt 

för att utveckla sociala kontakter, medan de föräldralediga kan ta del av aktiviteter 

tillsammans med sina barn.  

 

Diagrammet om vad besökarna gör(figur 3) visar på att det bara är en av de som 

besvarat enkäten som besöker biblioteket för att släktforska. Jag funderar på om det 

skulle varit fler om det varit ett större antal respondenter och om jag hade varit på 

biblioteket vid andra tidpunkter.  En annan orsak till att det bara var en person kan vara 

att mycket släktforskning idag genomförs på Internet, vilket bland annat kan göra att 

behovet av biblioteket förändras. Men att djupare analysera det här är något som inte 

tillhör den här uppsatsen då det ligger utanför dess ramar. Det är ungefär hälften av 

respondenterna som läser något på biblioteket, vilket kan tyda på att det är en lugn miljö 

och att det finns sköna fåtöljer eller andra bekväma läsplatser.  

 

När jag studerar diagrammet över vilket material som lånas eller lämnas tillbaka (figur 

4) reflekterar jag över att det är så pass många som har svarat dvd. Det har fått näst flest 

markeringar vilket för mig är lite överraskande. En fundering från min sida är om det är 

påverkat av att dvd kan lånas gratis på biblioteket, jämfört med om man hyr dvd i en 

filmbutik. Det faktum att böcker med stor marginal är det vanligaste materialet som 

lånas eller lämnas tillbaka ser jag som ganska naturligt. Det trots att boken idag har 

konkurrens av flera medier. Jag tror att böcker dominerar eftersom det är det medium 

som har störst utbud på biblioteket och att det är böcker som bibliotek förknippas med.  

Jag reagerar på att det var så pass få av respondenterna som lånade musik-cd och 

funderar kring några skäl till vad det kan bero på. Det skulle kunna vara så att det utbud 

av musik-cd som erbjuds inte passar respondenternas smak eller att de hellre vill köpa 

ett eget exemplar av en musik-cd som de tycker om istället för att låna hem den från 

biblioteket under en begränsad tid. Ytterligare orsaker till det lilla antalet kan finnas 

men ett vidare resonemang kring det kommer inte att göras då det ligger utanför den här 

uppsatsens syfte.    

 

Fördelningen av det material som besökarna läste på biblioteket(figur 5) är den som jag 

förväntade mig då fördelningen är relativt jämn mellan de medier(böcker, dagstidningar 

och tidskrifter) som var fasta svarsalternativ. De tre medierna är alla sådana som jag 

menar att besökarna på olika sätt skulle kunna ha behov av eller intresse av att läsa. 

Dessutom finns det en stor bredd inom alla tre. Det som jag reagerade på var att det var 

så pass många som läste böcker, dagstidningar eller tidskrifter. Framförallt var det höga 

antalet för böcker något som jag reagerade på eftersom jag tänker att det tar längre tid 

att läsa i en bok än att läsa i en dagstidning. Men det skulle kunna vara så att besökarna 

läser i böcker under tiden som de letar efter böcker som kan vara läsvärda och som de 

sedan vill låna hem.                                 

 

När jag studerade diagrammet som visar datoranvändningen(figur 6) reflekterade jag 

över att det bara var en av alla respondenterna som använde datorerna för nöjessurfing. 
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Det är svårt att avgöra varför, men en orsak kan vara att behovet av att besöka 

biblioteket för att använda en dator för nöjes skull har förändrats. Jämfört med för några 

år sedan har idag många människor möjlighet att nöjessurfa vid en dator hemma och det 

finns även de som har tillgång till Internet i sin mobil. Något annat som tydligt framgår i 

diagrammet är att datorerna nästan enbart används för att söka efter information. Då 

sökning i bibliotekskatalogen ingår i svarsalternativet ”söka information” skulle det 

kunna vara något som höjde antalet svar för alternativet, jämfört med om sökning i 

bibliotekskatalogen skulle ha varit ett separat svarsalternativ. Det är ingen av 

respondenterna som använder datorerna i studiesyfte. Det kan kopplas ihop med att det 

knappt är någon av respondenterna som besöker biblioteket för att studera, även om 

man bortser från datorerna. 

 

Svaren om respondenternas deltagande i aktiviteter som besöks är intressanta då det är 

fokus på olika former av barnaktiviteter. Det skulle kunna betyda att det är många 

föräldralediga som har svarat på enkäten och markerat att de har deltagit i aktiviteter.  

 

Utifrån diagrammen som visar lån eller tillbakalämning (figur 4) respektive läsning 

(figur 5) ser jag något som är intressant och som jag tror det kan finnas kopplingar 

mellan. Enligt diagrammen är det ett litet antal personer som lånar tidskrifter samtidigt 

som hälften av respondenterna läser tidskrifter på biblioteket. Jag funderar kring om det 

är så att besökarna hellre läser i tidskrifterna på biblioteket än hemma. En tanke jag har 

är att det kan vara så att besökarna läser i flera olika tidskrifter och då tycker de att det 

är enklare och skönare att göra det på biblioteket istället för att låna hem. De som är 

intresserade av flera ämnen kan vid läsning på biblioteket browsa mellan tidskrifterna 

och dess artiklar. 

 

De fem tabeller som nedan presenteras är till för att visa på samband mellan 

respondenternas sysselsättning och vad de gör på biblioteket. Tabellerna (figur 8-12) 

används för att analysera enkätsvaren och de är skapade utifrån de diagram som visas i 

redovisningen av resultatet.  Analystabellerna har utformats genom att svaren på den 

första enkätfrågan (respondenternas sysselsättning) har parats ihop med resultatet från 

de övriga fem frågorna, en i taget.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



18 

 

Användandet (vad besökarna gör)  
 

lånar/lämnar 

tillbaka något

läser 

något

använder 

datorerna studerar

söker 

information 

(utan 

datorerna) kopierar

umgås 

med 

vänner släktforskar annat

yrkesarbetande 

0-25 %

Antal 2 1 0 2 0 0 0 0 1

yrkesarbetande 

26-50 %

Antal 1 1 1 0 1 0 0 0 0

yrkesarbetande 

51-75 %

Antal 4 1 0 0 0 0 0 0 0

yrkesarbetande 

76-100%

Antal 12 8 0 1 1 0 0 0 1

studerande            

0-25 %

Antal 1 1 0 1 1 0 0 0 1

studerande        

76-100%

Antal 2 1 0 2 1 0 0 0 1

pensionär Antal 10 9 2 0 6 4 0 1 1

föräldraledig Antal 5 2 0 0 0 0 3 0 5

arbetsökande Antal 1 1 0 0 0 0 0 0 2

sjukskriven Antal 3 3 2 0 1 0 0 0 2

annan 

sysselsättning

Antal 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 

 
Figur 8 

 

Alla sysselsättningarna är representerade vid lån eller återlämning av något, men det är 

en tydlig dominans av grupperna yrkesarbetande (76-100%) och pensionärer. Jag 

funderar kring om det hänger ihop med att dessa två grupper är de största när det gäller 

fördelningen av besöksgrupperna hos respondenterna(se figur 2).  Alltså att det till viss 

del speglar den totala bilden av respondenternas sysselsättning.  

 

En annan iakttagelse som jag har gjort utifrån tabellen är att det är så pass få studerande 

som besöker biblioteket för att studera. Min förutfattade mening var att de studerande 

var den grupp som skulle dominera, men så var inte fallet eftersom antalet som besökte 

biblioteket för att studera var lika stort bland de studerande som de yrkesarbetande. Det 

är för mig lite konstigt, att det är så få som nyttjar möjligheten att studera på biblioteket 

eftersom biblioteket är en lugn plats, där det finns både litteratur och studieplatser.   

 

När tabellen studeras syns att yrkesarbetande(76-100%) och pensionärer var de 

dominerande grupperna när det handlade om läsning på biblioteket. För mig är det inte 

konstigt att det är många pensionärer då jag antar att det är en grupp som har tid och 

möjlighet att vara på biblioteket och läsa. Däremot förvånar det mig att det var så pass 

många yrkesarbetande(76-100%) som läste, eftersom de arbetar och jag tänker att de har 

mindre tid för läsning på biblioteket.    

 

Ytterligare en iakttagelse som har gjorts är att det främst är pensionärer som besöker 

biblioteket för att söka information utan datorerna. Det faktum att det är pensionärerna 

som dominerar skulle kunna bero på att de är uppväxta med att det finns bra och tydlig 

information i analoga källor. Resonemangen kommer inte att fördjupas vidare då det är 

något som ligger utanför uppsatsens syfte.   

 

I tabellen framkommer att det bara är pensionärer som går till biblioteket för att kopiera. 

Jag funderar kring om det beror på att det är en besöksgrupp med personer som inte har 

möjlighet att kopiera hemma. Det kan också vara så att respondenterna har läst något på 
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biblioteket, till exempel i en tidskrift eller tidning, som de tyckte var intressant och vill 

ta med sig hem.  

 

Det framkommer också i tabellen att det enbart är de föräldralediga som har svarat att 

de går till biblioteket för att träffa vänner. För mig är det inte förvånande att personer i 

just den gruppen besöker biblioteket för att umgås med eftersom det är personer som 

kan tänkas ha tid och det är ett trevligt sätt för barn och vuxna och umgås tillsammans.    

Material som lånas/lämnas tillbaka 
 

böcker musik-cd tidskrifter dataspel

inläst bok 

(ljudbok, 

daisy) dvd

annat 

material

lånar/lämnar 

inte tillbaka 

något

yrkesarbetande 

0-25 %

Antal 4 0 0 0 1 2 0 0

yrkesarbetande 

26-50 %

Antal 1 0 1 0 0 1 0 0

yrkesarbetande 

51-75 %

Antal 3 0 0 1 1 2 1 0

yrkesarbetande 

76-100%

Antal 12 2 0 0 2 4 0 2

studerande        

0-25 %

Antal 1 1 0 0 1 1 0 1

studerande       

76-100%

Antal 4 0 0 0 0 1 0 1

pensionär Antal 10 1 1 0 2 2 0 3

föräldraledig Antal 5 2 2 0 1 3 0 0

arbetsökande Antal 2 0 0 0 0 1 0 1

sjukskriven Antal 4 0 2 0 0 3 0 0

annan 

sysselsättning

Antal 2 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Figur 9 

 

Utifrån tabellen ovan ser jag att det finns något som är gemensamt för alla 

besöksgrupper. Böcker är den gemensamma nämnaren, vilket var något som stämde in 

på mina förväntningar då böcker är det dominerande mediet på biblioteket och det är det 

som jag tänker att många förknippar biblioteket med. Ett medium som lånas av nästan 

alla, oberoende av sysselsättning, är dvd och det tror jag beror på att det är enkelt och 

gratis att låna dvd på biblioteket. En iakttagelse när det gäller dvd är att det är en mycket 

jämn fördelning av antalet respondenter om de olika besöksgrupperna jämförs.  Det kan 

tyda på att det utbud som erbjuds är brett och är anpassat efter besökarnas olika 

intressen och behov. Något som förvånar mig när jag studerar tabellen är att det är så få 

pensionärer som har svarat inläst bok. Det är en grupp där jag trodde att fler skulle svara 

inläst bok, det antog jag eftersom jag förknippar inläst bok med pensionärer och äldre 

människor. Jag tänker att det är ett medium som kan passa för en del människor i den 

gruppen om de till exempel har försämrad syn.   
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Läsning på biblioteket 
 

böcker dagstidningar tidskrifter annat

läser inte 

på 

biblioteket obesvarad

yrkesarbetande 

0-25 %

Antal 1 1 1 0 1 1

yrkesarbetande 

26-50 %

Antal 1 1 1 0 0 0

yrkesarbetande 

51-75 %

Antal 1 0 1 0 2 0

yrkesarbetande 

76-100%

Antal 4 5 11 1 1 1

studerande      

0-25 %

Antal 1 1 1 1 0 0

studerande      

76-100%

Antal 2 1 2 0 3 0

pensionär Antal 6 7 6 0 3 0

föräldraledig Antal 3 1 3 0 2 0

arbetsökande Antal 1 1 0 0 1 0

sjukskriven Antal 1 4 2 0 0 0

annan 

sysselsättning

Antal 1 0 0 0 1 0

 

 
Figur 10 

 

Något som framkommer av ovanstående tabell är att det är de yrkesarbetande (76-

100%), som i störst utsträckning läser tidskrifter. Det finns en bredd när det gäller 

böcker genom att det är ett medium som minst en person i alla besöksgrupper läser på 

biblioteket. Dels tror jag att det kan relateras till böcker är något som lånas eller lämnas 

tillbaka av respondenter från alla besöksgrupper. Det kan till exempel tänkas vara så att 

många av de som lånar böcker tycker om att läsa lite i en bok innan de avgör om boken 

ska lånas eller inte.   

Användandet av datorerna  
 

söka 

information nöjessurfing

använder 

inte 

datorerna obesvarad

yrkesarbetande 

0-25 %

Antal 1 0 3 0

yrkesarbetande 

26-50 %

Antal 1 0 0 0

yrkesarbetande 

51-75 %

Antal 1 1 2 0

yrkesarbetande 

76-100%

Antal 2 0 11 2

studerande       

0-25 %

Antal 0 0 2 0

studerande     

76-100%

Antal 0 0 5 0

pensionär Antal 6 0 7 1

föräldraledig Antal 4 0 1 0

arbetsökande Antal 0 0 3 0

sjukskriven Antal 3 0 1 0

annan 

sysselsättning

Antal 0 1 1 0

 

 Figur 11 
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När jag studerade tabellen reflekterade jag över att informationssökning finns 

representerad av minst en besökare från drygt hälften av grupperna. Det är intressant för 

jag menar att det visar på datorernas betydelse i dagens samhälle och att de fungerar 

som en viktig källa för att söka information. Enligt mig visar det också på en bredd 

eftersom det är besökare med olika sysselsättning som använder dem för att söka 

information. Bredden innebär att datorerna inte är något som behöver tillhöra personer 

som har en viss kunskap eller bakgrund. Det förvånade mig att det inte var någon 

arbetssökande som använde datorerna för att söka information. De är en grupp som jag 

tänker är i behov av att söka information, då de antagligen letar efter arbeten som de kan 

söka. Orsaker till varför de inte söker information kan vara att de har tillgång till dator 

och Internet hemma eller är på arbetsförmedlingen och söker arbeten, vilket gör att de 

inte har något behov av att använda datorerna i det här syftet.  

Deltagande i aktiviteter 
 

ja nej

yrkesarbetande 

0-25 %

Antal 0 4

yrkesarbetande 

26-50 %

Antal 0 1

yrkesarbetande 

51-75 %

Antal 0 4

yrkesarbetande 

76-100%

Antal 3 12

studerande      

0-25 %

Antal 0 2

studerande      

76-100%

Antal 1 4

pensionär Antal 5 9

föräldraledig Antal 5 0

arbetsökande Antal 0 3

sjukskriven Antal 1 3

annan 

sysselsättning

Antal 0 2

 

 
Figur 12 

 

När tabellen analyseras kan ses att det är en relativt jämn fördelning mellan deltagande 

utifrån besökarnas sysselsättning, det är ingen av grupperna bland ja-svaren som tydligt 

sticker ut genom att innehålla ett större antal svarande. En iakttagelse är att de 

yrkesarbetande (75 % eller lägre) som svarat på enkäten inte har deltagit i några av de 

aktiviteter som erbjuds. Det tycker jag är intressant då min förutfattade mening var att 

de som jobbar mindre borde ha mer tid att delta i aktiviteter på biblioteket. Men 

samtidigt vill jag påpeka att det antagligen inte bara är tidsaspekten som påverkar att 

respondenterna inte har deltagit. Det kan även handla om att det inte finns intresse för 

aktiviteterna eller att personerna av någon anledning inte orkat gå dit även om de velat. 

Tankarna om tidsaspekten kan också appliceras på pensionärernas svar, där det är en 

majoritet som inte har deltagit i aktiviteter. Alla respondenter som är föräldralediga har 
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svarat att de har deltagit i någon aktivitet. Jag funderar på om det kan kopplas samman 

med att det i resultatet framkom att det var många barnaktiviteter som hade besökts.  

Enkätundersökning relaterat till teorin 
 

 

Figur 13. Bearbetad utifrån modellen i Gør biblioteket en forskel? (2000 s. 32).  

 

De fyra delarna i teorin(mötesplats, kulturcentrum, kunskapscentrum, 

informationscentrum) framträder alla på olika sätt utifrån det som kom fram genom 

enkätundersökningen. Svaren visar på att de olika rollerna har olika stor betydelse för  

besökarna, men för vissa av rollerna finns det tydligare fördelningar mellan grupperna.  

 

Jag tolkar i första hand att biblioteket har använts som mötesplats, om besökarna har 

varit där för att umgås med vänner. Då det var få av respondenterna som markerade att 

de besökte biblioteket för att umgås med vänner har jag svårt att se att det i större 

utsträckning används som en mötesplats. Om rollen som mötesplats relateras till 

besökarnas sysselsättning tänker jag mig att många föräldralediga skulle kunna använda 

biblioteket som mötesplats. Resultatet (figur 8) visade att det är möjligt att placera in de 

föräldralediga i den funktionen eftersom det var några av dem som markerat att de 

besökte biblioteket för att umgås med vänner. Det syntes också att de föräldralediga var 

den enda besöksgruppen som markerat att de umgicks med vänner, vilket kan tolkas 

som att de övriga besöksgrupperna inte utnyttjar bibliotekets funktion som en 

mötesplats. Men om rollen studeras utifrån vad flera av respondenterna har skrivit på de 

öppna svarsalternativen så tolkar jag det som att antalet personer som använder 

biblioteket som en mötesplats är fler än om man bara räknar in de som träffar vänner. 

barndiabetes.  

trädgård 

Läsning av eget 

 studiematerial 

Informationssökning 

i datorerna  

Informationssökning 

utan datorerna 

sångstund 

Konsert- 

invigningen 

studerande 

yrkesarbetande 

föräldralediga 

utflyktsmål 

fritidsgård 

pensionärer 

Besök med barn 

eller barnbarn 
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Flera av respondenterna har skrivit att de är på biblioteket tillsammans med barn eller 

barnbarn vilket kan sammanföras med det som skrivs i teorin om hur biblioteket är en 

plats där barn och vuxna kan umgås tillsammans. I teorin skrivs om att biblioteket kan 

vara en mötesplats då det är ett utflyktsmål för de som kommer dit. På samma sätt 

tänker jag att det kan vara det för den som i enkäten skrivit att biblioteket används som 

en form av fritidsgård. 

 

Utifrån mina tolkningar kan rollen som kulturcentrum synas på flera sätt, dels i att en 

tydlig majoritet av respondenterna lånar eller lämnar tillbaka material. Beroende på 

orsakerna till varför materialet lånas kan det ha en mer eller mindre tydlig koppling till 

kultur. Dels kan rollen ses om svaren i figur 7 studeras, då jag i den frågan räknar in 

kulturella och konstnärliga upplevelser. Utifrån att det var ungefär en tredjedel som 

svarat ja på den frågan så tycker jag att det visar att funktionen som kulturcentrum inte 

har någon större betydelse hos mina respondenter. Men om sambandet studeras mellan 

sysselsättning och den här formen av kulturcentrum framgår att det främst är 

pensionärer och föräldralediga som nyttjar biblioteket på det här sättet (figur 12).  

 

Om man i rollen som kunskapscentrum endast relaterar till direkta studier på biblioteket 

är det mycket få av respondenterna som använder bibliotek som kunskapscentrum.  

Enligt teorin är begreppet kunskap brett och besökarna kan inhämta kunskap för olika 

ändamål, det gör att det är svårt att utifrån svaren se hur många det är som besöker 

bibliotek för att få kunskap. Kunskap relaterad till det livslånga lärandet gör att 

bibliotek kan ha en funktion som kunskapscentrum för både yrkesarbetande och 

studerande. Det framgår också i tabellerna då det är svårt att se några tydliga skillnader 

beroende på vilken sysselsättning besökarna har. Det är både några av de studerande 

och några av de yrkesarbetande som har markerat att de studerar på biblioteket och 

utifrån de svaren anser jag att man kan säga att de personerna använder biblioteket i 

dess funktion som kunskapscentrum (figur 8).  

 

Det är i vissa fall svårt att se om respondenterna har använt biblioteket i dess funktion 

som informationscentrum eller som kunskapscentrum. Exempelvis är det svårt att 

avgöra om de som har sökt efter information om barndiabetes eller trädgård har gjort det 

för att de vill ha information eller för att få kunskap. Respondenterna hade skrivit det 

som en fortsättning på att de besökte biblioteket för att söka information, vilket gör att 

jag väljer att koppla ihop deras besök med funktionen informationscentrum. Den här 

funktionen är den där det tydligast framträder skillnader mellan besökarna utifrån deras 

sysselsättning. Vid en jämförelse mellan grupperna framkommer att det främst är 

pensionärerna som söker information utan datorerna, vilket kan sägas visa på att 

funktionen som informationscentrum har störst betydelse för den gruppen av besökare. 

Men om rollen istället relateras till informationssökning på datorerna är det är inte några 

markanta skillnader mellan respondenterna beroende på vilken sysselsättningsgrupp de 

tillhör. Det beror på att datorerna används för att söka efter information av nästan alla 

besöksgrupperna och fördelningen är relativt jämn mellan de grupperna där någon 

svarat att det söks information i datorerna (figur 8).   

Koppling till tidigare forskning och litteratur 
Den här delen jag har delat in i flera olika avsnitt utifrån de frågor som fanns med i min 

enkätundersökning. Resultatet från alla frågor kommer inte att finnas med i den här 

delen, utan enbart de som har någon form av koppling till den tidigare forskning och 
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litteratur som presenterats tidigare. Utöver att tidigare forskning och litteratur jämförs 

med enkätsvaren så kommer den kopplas till den analys som jag gjorde av enkätsvaren 

utifrån teorimodellen.  

Sysselsättning  
Det finns bara likheter mellan sysselsättningarna bland de respondenter som har deltagit 

i enkätundersökningen som tillhör den här studien och sysselsättningarna hos de som 

besvarat enkäten i Eriksson och Hveems uppsats respektive i Jedhagen och Malms 

uppsats. Det är gemensamt för mitt empiriska material och resultatet i de äldre 

uppsatserna att det är yrkesarbetande, pensionärer och studerande som är de 

besöksgrupper som är störst. Dock är det i Jedhagen och Malms studie de högskole- och 

universitetsstuderande som tillhör den tredje största gruppen, vilken jag anser kan 

räknas in i gruppen studerande och på så sätt vara en del i likheterna mellan de olika 

studierna.  

Användandet (vad besökarna gör) 
När det handlar om vad besökarna gör på folkbiblioteket så finns det även där flera 

likheter mellan resultatet i den här studien och det som kom fram i uppsatserna skrivna 

av Eriksson och Hveem respektive Jedhagen och Malm. Lån och tillbakalämning av 

olika material är det som är vanligast bland respondenterna i alla tre uppsatserna. I 

uppsatserna av Eriksson och Hveem respektive Jedhagen och Malm följer därefter 

läsning av tidningar och tidskrifter, som näst vanligast. Det menar jag på sätt och vis 

kan vara en likhet med det som är näst vanligast bland respondenterna i mitt empiriska 

material, vilket var att besökarna hade läst något. Det går inte helt att likställa 

alternativen då svarsalternativet jag har använt är mer övergripande än det som de andra 

författarna har använt, men det som alternativen har gemensamt är att besökarna har läst 

något och att det har skett på biblioteket. Mängden besökare som går till biblioteket för 

att studera är något som tydligt skiljer den här den studien åt från den av Jedhagen och 

Malm. I den här studien var det mycket få som studerade på biblioteket, det var den näst 

minsta gruppen av de svarande, jämfört med i Jedhagen och Malms studie där det var 

den tredje största gruppen.  

 

I boken Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation resoneras det 

om hur utlåningen påverkas om det blir större fokus på upplevelser på folkbibliotek. 

Utifrån resultatet i den här studien tror jag att det inte skulle bli några större 

förändringar eftersom det bland respondenterna är en stor majoritet som besöker 

biblioteket för att låna eller lämna tillbaka material. Det skulle kunna leda till att antalet 

sjunker något då besökarna, i större utsträckning än tidigare, kan tänkas ta del av det 

som sker på biblioteket istället för att låna hem material om det blir fokus på 

upplevelser i verksamheten. Men då utlåningen är så pass hög bland respondenterna tror 

jag att den fortfarande skulle vara ganska hög. Enligt mig visar det höga antalet på att 

besökarna uppskattar möjligheten att på biblioteket kunna låna bland annat böcker och 

dvd gratis på biblioteket.   

 

Användandet utifrån sysselsättning  
Det finns både skillnader och likheter vid en jämförelse med resultatet i Eriksson och 

Hveems studie. Den likhet som finns är att de yrkesarbetandes användande av 

biblioteket, i mitt resultat, överensstämmer med resultatet av samma besöksgrupp i 

Eriksson och Hveems studie. Mitt och deras resultat skiljer sig åt då det inte var någon 

av de arbetssökande i min undersökning som studerade på biblioteket medan det var så i 
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deras studie. Ytterligare en skillnad är att det fanns respondenter i min studie som var 

studerande och som besökte biblioteket för att studera, jämfört med att det i Eriksson 

och Hveems studie inte var någon studerande som var på biblioteket för att studera. Det 

är inte möjligt att göra några kopplingar till Jedhagen och Malms studie som handlar om 

olika besöksgruppers användande eftersom de inte har presenterat hur biblioteket 

används beroende på vilken sysselsättning respondenterna har.  

 

I Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling står det att det inte bara behöver vara 

studerande som besöker biblioteket för att få kunskap. Ett sätt för att få kunskap är att 

studera och det har några respondenter i min enkätundersökning svarat att de gjort på 

biblioteket. Resultat stämmer överens med det som står i nyss nämnda bok, eftersom att 

det utöver studerande även var yrkesarbetande som svarat att de studerade på 

biblioteket.  

Användandet av datorerna  
Det är svårt att göra jämförelser med de äldre uppsatserna när det gäller det totala 

användandet av datorerna. Det beror på att flera av respondenterna i min studie inte 

markerade att de använde datorerna, trots att de sedan markerade i vilket ändamål de 

nyttjade datorerna. När jämförelser görs mellan hur datorerna används av 

respondenterna i den här studien och respondenterna i de äldre uppsatserna bör man ha i 

åtanke att det inte har varit samma uppdelning av användandet i de olika 

enkätundersökningarna. I både min och de äldre uppsatserna har det tagits reda på hur 

många som använder datorerna för att söka information. Mitt resultat skiljer sig från 

Eriksson och Hveem då informationssökning dominerade bland svaren i mitt empiriska 

material medan det var det tredje vanligaste hos Eriksson och Hveems respondenter. I 

Jedhagen och Malms enkätundersökning framkom att informationsökning var näst 

vanligast, vilket även det skiljer sig från resultatet i min enkätundersökning.  Jag 

reflekterar kring om skillnaderna påverkas av att jag inte hade särskilt 

bibliotekskatalogen, från de övriga svarsalternativen, utan att den ingick i alternativet att 

”söka information”.  I uppsatserna av både Eriksson och Hveem respektive Jedhagen 

och Malm använde respondenterna främst datorerna för att söka efter böcker eller andra 

medier i bibliotekskatalogen. Utifrån det som syns i mitt empiriska material är det en 

stor skillnad, då det i materialet endast är en av respondenterna som skrivit att den sökte 

information i bibliotekskatalogen. Det var bara en av respondenterna i min 

enkätundersökning som använde datorerna för att läsa och skicka mail, vilket är en stor 

skillnad mot resultatet i de båda äldre uppsatserna där det var många som läste eller 

skickade mail. Ett skäl till skillnaderna kan vara att användandet av bibliotekets datorer 

har förändrats sedan undersökningarna i de äldre studierna genomfördes. Idag kan 

många människor läsa och skicka mail hemifrån eller i vissa fall i sin mobil vilket gör 

att det blir ett minskat behov av att besöka biblioteket för att använda sin mail.  

Användandet av datorerna utifrån sysselsättning 
Det går inte att göra några kopplingar till Jedhagen och Malms studie när det handlar 

om hur datorerna har använts beroende på respondenternas sysselsättning. Det beror på 

att de inte redovisade datoranvändandet utifrån vilken sysselsättning respondenterna 

hade. Däremot går det göra en jämförelse mellan mitt empiriska material och det 

resultat som Eriksson och Hveem fick fram. De presenterade endast hur de 

arbetssökande använde datorerna på biblioteket, och det resultatet visade på tydliga 

skillnader jämfört med mitt. De arbetssökande i deras studie använde datorerna på flera 

sätt, som för att söka information, läsa nättidningar samt läsa och skicka mail. Det 
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skiljer sig mot de arbetssökande i min enkätundersökning, som inte använde datorerna 

alls.    

Teorimodellen  
I uppsatserna av både Eriksson och Hveem respektive Jedhagen och Malm hade 

respondenterna fått ta ställning i enkätundersökningen om vilken roll de ansåg att 

biblioteket hade. Det skiljer sig från min studie då jag har analyserat vilka roller 

biblioteket har utifrån mitt empiriska material. Vid en jämförelse mellan min analys och 

resultatet i de båda äldre uppsatserna skulle jag säga att det bara finns likheter när det 

gäller bibliotekets funktion, främst med resultatet i Jedhagen och Malm. Jag ser likheter 

med båda uppsatserna trots att deras resultat skiljer sig åt. Respondenterna i Eriksson 

och Hveems studie menade att rollen som informationscentrum var viktigast och 

därefter kom rollen som kulturcentrum medan respondenterna i Jedhagen och Malm 

hade svarat tvärtom. Likheterna handlar om att jag i min analys kom fram till att alla 

rollerna framträdde i respondenternas användande av biblioteket och att det var svårt att 

se att någon funktion dominerade. I Jedhagen och Malms resultat framkom också att det 

inte fanns någon funktion som var oviktig och det kan tydligt sammanföras med mitt 

resultat då jag inte kan se att det är någon av funktionerna som är betydelselös för 

respondenterna. 

 

I Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling står det om fyra roller för folkbiblioteket 

och de menar jag till viss del kan kopplas till svar som finns i mitt empiriska material. 

Jag drar en parallell mellan rollen som kulturcentrum och de respondenter som har 

deltagit i olika former av aktiviteter på biblioteket, som till exempel sångstunder och 

sagostund. Det som författarna benämner biblioteket som utbildare relaterar jag både till 

de respondenter som söker information på biblioteket och till de som studerar där. Jag 

räknar in alla de personerna då utbildare handlar om att besökarna tar del av 

upplysningar, vilket jag anser att både information och kunskap kan vara. Bibliotekets 

roll som informationscentrum sammanför jag med de respondenter som söker 

information, både med och utan datorerna. Den fjärde rollen, som författarna tar upp, är 

biblioteket som en mötesplats och den kopplar jag främst ihop med de respondenter som 

har besökt biblioteket för att umgås med vänner, vilket bland mina respondenter är de 

föräldralediga.  

 

Det som skrivs i artikeln Ej blot til oplysning Biblioteket i oplevelsesamfundet om 

upplevelser på bibliotek kopplar jag ihop med respondenternas användande av 

biblioteket som kulturcentrum, kunskapscentrum och en mötesplats. Användandet som 

kulturcentrum relaterar jag till att det i artikeln beskrivs att upplevelser kan fås genom 

olika former av arrangemang. I artikeln skrivs även att upplevelser kan fås genom 

kunskap och det gör att jag kan se en parallell till de respondenter som använder 

biblioteket som ett kunskapscentrum. Till sist ser jag också att respondenterna som 

utnyttjar bibliotekets funktion som en mötesplats kan få upplevelser då det i boken 

skrivs att upplevelser kan fås just genom bibliotekets funktion som en mötesplats.   
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Diskussion 

I den här delen kommer det som kom fram i resultatet och analysen att diskuteras 

genom att återkopplingar till problembeskrivningen görs. 

 

I problemformuleringen står det bland annat att folkbibliotek enligt bibliotekslagen ska 

arbeta för ”…främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 

och utbildning samt kulturell verksamhet…” (SFS 1996:1596). Utifrån det resultat som 

har kommit fram i den här studien skulle jag säga att respondenternas användande till 

viss del överensstämmer med det som står i lagen. Läsning och litteratur är något som 

tydligt hänger ihop med respondenterna, då det är en majoritet av dem som besöker 

biblioteket som gör det för att låna eller lämna tillbaka material. På så sätt anser jag att 

man kan säga att biblioteket har lyckats med sin uppgift att främja litteratur. Dock 

menar jag att biblioteket kan verka mer för att öka besökarnas intresse för andra medier 

än böcker, som till exempel inlästa böcker.  

 

Det som biblioteket erbjuder som handlar om informationssökning utnyttjas delvis av 

besökarna. Besökarna tar framförallt del av möjligheterna att söka information med 

hjälp av datorerna jämfört med möjligheten att söka efter information utan datorerna. 

Jag menar att det visar på att det finns ett större intresse för att leta efter information i 

digitala källor istället för att söka i analogt material som böcker eller tidskrifter. 

 

Utifrån studiens resultat framkommer att det är mycket få som använder biblioteket i 

studiesyfte, vilket kan relateras till folkbibliotekets uppgift att främja utbildning.  Jag 

funderar på om det låga antalet beror på folkbiblioteket eller på besökarna. Det skulle å 

ena sidan kunna vara biblioteket som inte tillräckligt informerar om möjligheterna att 

studera på biblioteket. Å andra sidan kan det vara så att resultatet speglar besökarnas 

intresse och vilja att vara på biblioteket för att studera. Om resultatet inte skulle vara 

likvärdigt med alla bibliotekets besökare kan det bero på att de som studerar på 

biblioteket är där andra dagar och tider än de tillfällen som jag var där. Utöver 

besökarnas intresse kan man diskutera huruvida miljön på biblioteket påverkar studier, 

om det är för mycket ljud eller om det inte finns passande möbler. 

 

Om enkätsvaren jämförs med det som står i bibliotekslagen om kulturell verksamhet 

framgår det att det är ca en tredjedel av respondenterna som deltagit i någon aktivitet 

som biblioteket erbjuder. Om man utgår från svaren i enkätundersökningen, och just 

frågan om deltagande i aktiviteter, tolkar jag det som att biblioteket antingen erbjuder 

fel saker eller att det som erbjuds inte har marknadsförts tillräckligt mycket. Det är i 

svaren stort fokus på olika former av aktiviteter som är riktade mot barn. För mig kan 

det betyda att biblioteket har lyckats bra med att utveckla aktiviteter som passar barn 

och till exempel föräldralediga.  

 

Det är en stor spridning av olika typer av sysselsättning hos personerna som har deltagit 

i min enkätundersökning. Det anser jag är positivt då det tyder på att människor från 

olika besöksgrupper känner att det finns något bland det som biblioteket erbjuder som 

passar dem själva.  
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Slutsatser      

Efter att den här studien har genomförts har jag kommit fram till några slutsatser som 

ger svar på uppsatsens forskningsfrågor. En slutsats är att det främst är yrkesarbetande 

och pensionärer som besöker biblioteket. Biblioteket används till många saker, men 

framförallt för att låna eller lämna tillbaka material och för att läsa på biblioteket. Det 

medium som tydligt dominerar när det gäller lån eller tillbakalämning är böcker. Det är 

främst tidskrifter som användarna läser på biblioteket. De aktiviteter som biblioteket 

erbjuder är det mindre än hälften av respondenterna som deltar i. En slutsats som 

handlar om samband mellan användandet och sysselsättning är att det är pensionärer 

och yrkesarbetande (76-100%) som i störst utsträckning lånar eller lämnar tillbaka något 

och som läser på biblioteket. När det gäller deltagande i de aktiviteter som erbjuds är det 

pensionärer och föräldralediga som är de största grupperna.  

Förslag till fortsatt forskning 

Den här studiens syfte har varit att ta reda på vad användarna gör när de besöker ett 

folkbibliotek. Jag var intresserad av hur många besökare som tog del av de olika 

aktiviteter och tjänster som biblioteket erbjöd. Dessutom jämförde jag användandet av 

biblioteket mellan olika besöksgrupper utifrån sysselsättning. Dock så har det inte ingått 

i den här studiens syfte att ta reda på varför besökarna gör det som de gör på biblioteket 

eller hur ofta de besöker biblioteket. Förslag på fortsatt forskning kan vara att ta reda 

varför besökarna använder ett folkbibliotek på ett visst sätt. Det skulle kunna göras 

genom att utföra en kvalitativ studie där ett visst antal användare på ett folkbibliotek 

intervjuas och då kan ämnet fördjupas och följdfrågor kan ställas om besökarnas 

användande. Ett annat förslag är att ta reda på hur ofta användarna besöker biblioteket 

och sedan göra en jämförelse mellan olika besöksgrupper utifrån till exempel ålder eller 

sysselsättning.   
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Sammanfattning 

Idéerna till den här uppsatsen väcktes ur mitt intresse för folkbibliotek, dess användare 

och vad de gör när de besöker biblioteket. För mig är folkbibliotek en plats där 

människor med olika bakgrund kan vara tillsammans. Det är också möjligt att göra olika 

saker, som att låna, läsa eller ta del av aktiviteter. Uppsatsens problem utgår bland annat 

från bibliotekslagen.  

 

Uppsatsen syfte är att ta reda på vad personer från olika grupper gör när de besöker 

Borås stadsbibliotek. Ur syftet skapades tre frågeställningar vilka är:   

 Vad gör användarna när de besöker stadsbiblioteket i Borås? 

 Vad har de som besöker biblioteket för sysselsättning? 

 Vilka likheter och skillnader finns det i användandet av biblioteket beroende på 

besökarnas sysselsättning? 

 

Den tidigare forskning och litteratur som har använts består av två magisteruppsatser, 

två böcker samt en artikel. Båda magisteruppsatserna innehåller enkätundersökningar 

om vad användarna gör när de besöker ett folkbibliotek. Den ena studien har genomförts 

på Filipstads Bergslags bibliotek och den andra på Halmstads stadsbibliotek. En av 

böckerna som har använts beskriver fyra olika roller som ett folkbibliotek kan ha utifrån 

hur besökarna använder det. Den andra boken och artikeln handlar om olika former av 

upplevelser på bibliotek.    

 

Teorin som användes som en del i analysen av det empiriska materialet kom från boken 

Gør biblioteket en forskel? skriven av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 

Rasmussen. De har gjort en undersökning och sedan analyserat det materialet med hjälp 

av en modell skapad av Dorte Skot-Hansen och Marianne Andersen. Den teorimodell 

som jag har använt i min uppsats är den av Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 

Rasmussen. Modellen handlar om bibliotekets lokala profil och vilka olika roller 

folkbiblioteket kan ha för besökarna. De fyra rollerna är biblioteket som: mötesplats, 

kulturcentrum, kunskapscentrum och informationscentrum.  

 

För att samla in det empiriska materialet till studien genomfördes en enkätundersökning 

på Borås stadsbibliotek. Insamlandet skedde under fyra tillfällen, vid olika dagar och 

tidpunkter. Enkäten bestod av sex frågor med framförallt fasta svarsalternativ, men 

några av frågorna hade ett öppet svarsalternativ som respondenterna kunde använda ifall 

de övriga inte passade.  

 

Resultatet presenteras med sex diagram, där varje diagram representerar en fråga, samt 

med löpande text. Texten används för att förklara vissa ord i frågorna och innebörden av 

en del svarsalternativ. I texten står också det som respondenterna hade svarat på de 

öppna svarsalternativen. 

 

Analysen av materialet består av flera delar, där jag först reflekterar kring resultatet för 

varje enkätfråga. För att analysera svaren från enkäten används fem tabeller som 

skapades genom att respondenternas sysselsättning parades ihop med var och en av de 
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andra enkätfrågorna. Därefter reflekterar jag kring de likheter och skillnader som kom 

fram i tabellerna. Sedan jämförs mitt empiriska material med det som står i den tidigare 

forskning och litteratur som har valts ut.  

 

I nästa del av uppsatsen diskuteras resultatet kopplat till problemformuleringen. Där 

resonerar jag kring att läsning och litteratur har tydliga kopplingar till respondenterna, 

men att biblioteket kan verka mer för att besökarna ska få upp ögonen för andra medier 

än böcker. Respondenterna utnyttjar till viss del möjligheterna att söka information på 

biblioteket, men det är mycket få som använder biblioteket som en studieplats. Utifrån 

att det är mindre än hälften av respondenterna som deltar i de aktiviteter som biblioteket 

erbjuder så funderar jag kring om det är fel saker som erbjuds eller om det inte har 

informerats tillräckligt om aktiviteterna.   
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Bilaga 1 Enkätmall 

Jag studerar sista terminen till bibliotekarie på Högskolan i Borås. Den här enkäten är 

en del av den kandidatuppsats som jag just nu håller på med. Enkäten riktar sig till dig 

som besöker stadsbiblioteket i Borås. Med hjälp av enkäten vill jag ta reda på vad 

människor gör på bibliotek. På fråga 1-5 har du möjlighet att kryssa för flera alternativ.  

När du har besvarat enkäten kan du lämna den till mig eller på informationsdisken.   

Sara Flodin, student vid Högskolan i Borås 

 

 

1. Vad är din aktuella sysselsättningsgrad? 

Yrkesarbetande    

 0-25%   □ 

 26-50%   □ 

 51-75%   □ 

 76-100%   □ 

Studerande    

 0-25%   □ 

 26-50%   □ 

 51-75%   □ 

 76-100%   □ 

Pensionär   □ 

Föräldraledig   □ 

Arbetssökande   □ 

Sjukskriven   □ 

Annat    □ 

 

 

2. Vad gör du på biblioteket? 

Lånar/lämnar tillbaka material  □ 

Läser något   □ 

Använder datorerna  □ 

Studerar   □ 

Söker information(utan datorerna) □ 

Kopierar   □ 

Umgås med vänner   □ 

Släktforskar   □ 

Annat   □  

Vad?....................................................................   
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3. Går du till biblioteket för att låna/lämna tillbaka något av följande: 

Böcker   □ 

Musik-cd   □ 

Tidskrifter   □ 

Dataspel   □ 

Tv-spel   □ 

Inläst bok (ljudbok, daisy)  □ 

Dvd    □ 

Annat   □ 

Vad?.................................................................... 

Lånar/lämnar inte tillbaka något  □  

 

 

4. Vad läser du på biblioteket? 

Böcker   □ 

Dagstidningar   □ 

Tidskrifter   □ 

Annat   □ 

Vad?....................................................................  

Läser inte på biblioteket  □ 

 

  

5. Vad använder du datorena på biblioteket till? 

Studera   □ 

Söka information   □ 

Nöjessurfing   □ 

Annat   □ 

Vad?....................................................................    

Använder inte datorerna  □ 

 

 

6. Har du deltagit i någon av de aktiviteter som biblioteket erbjuder? 

Ja    □ 

Nej    □ 

 

Om ja, vilken? ..................................................... 

 

 

 

   

Tack för din medverkan!   


