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Abstract 
In our digitalized world, there are ongoing discussions about the public library as a 

physical place and if it still has a role in our society. Even though many public libraries 

in Sweden and other western countries are being closed because of political and 

economic cuts, people still visit the public library. This gives an indication that the 

library is important not only as a place to borrow books, but as a physical place. This 

study will try to find answers to how the library space is being used by the visitors by 

examining when people come to the library, what people do in the library and who these 

people are. To find answers to these questions, empirical data based upon observations 

of the library space has been collected. The method of observation used was the TTT-

method (Track the Traffic) developed by the Norwegian scientist Tord Høivik. The 

TTT-method is a simple method to observe how the different spaces of the library are 

being used by walking through all the spaces in the library whilst observing what 

activities are being done. This is repeated at certain times during the library’s opening 

hours and over a certain period. In this study, the observations were done in three 

different time-intervals during the day (morning, daytime and evening), over a two-

week period and resulted in 779 registered observations. These data will be analysed in 

relation to the four space-model developed by the Danish scientist Dorte Skot-Hansen. 

The model specifies four overall goals of the public library which are experience, 

involvement, empowerment and innovation and the different possibilities, described in 

the model as spaces, that the library can offer to fulfil these goals. These four spaces are 

inspiration, learning, meeting and performative space. In this study, the space that is 

mostly used, is knowledge, but in the daytime and the evening, the meeting space is also 

often used. The activities registered are mostly done by adult people. Children and 

young people are not often observed in the library-space, which gives an indication that 

this group, which is a priority in the Swedish library act, is not being attended to as it 

should be according to this. It is also a quite interesting result that activities done by 

young people often are activities done in a group of people. 
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1 Inledning 
Bibliotekets roll har genom historien påverkats av samhället och det politiska klimatet 

som funnits, men det var först vid utvecklingen av det demokratiska samfundet som 

behovet av ett bibliotek för allmänheten uppstod, då tanken om att alla skulle ha lika 

möjligheter att skaffa sig allmän kunskap som behövs i ett kunskapssamhälle växte 

fram. I USA blev folkbiblioteket även ett sätt att integrera och utbilda den ökande 

mängden immigranter och blev en kulturell mötesplats i det framväxandet industriella 

samhället i mitten av 1800-talet (Audunson, 2005, s. 430). Både Sverige och Danmark 

har haft den amerikanska public librarymodellen där det fanns utbildad personal och där 

böckerna stod fritt tillgängligt för användarna i bibliotekslokalet, som förebild när 

folkbiblioteken växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Hedemark, 

2009, s. 19). I Sverige hade man, från 1842 när folkskolan lagstadgades, små 

sockenbibliotek som prästeskapet tillhändahöll, men det var först i början av 1900-talet 

som de första offentlig finansierade folkbiblioteken uppstod (Hansson, 2012, s. 36ff). 

Folkbiblioteket har sedan starten haft som viktigaste uppgift att vara 

demokratifrämjande och uppmana till läsning och kulturella upplevelser, men eftersom 

information i dag finns i allt större mängder och i olika former än tidigare, finns det 

sedan flera år tillbaka en osäkerhet och otydlighet om vilken roll folkbiblioteken har och 

skall ha i framtiden. 

Enligt flera mätningar blir folkbiblioteken färre och mängden utlån av fysiska böcker 

minskar, samtidigt som antalet besökare i perioden endast visar en marginell nergång 

(Svensk biblioteksförening, 2016, s. 23,26 och Myndigheten för Kulturanalys, 2017, s. 

84). En tolkning av detta kan vara att användarna gör andra saker på biblioteket nu än 

tidigare, och att själva biblioteksbesöket har ett värde i sig (Franzén, Grönvall, Schultz 

Nybacka och Wennbrink, 2014). En studie från Norge visar att en majoritet av både 

ikke-användare och användare av biblioteket anser att biblioteket är en viktig 

samhällsfunktion som är nödvändig i det demografiska samhället: ”This seems to 

indicate that people’s general attitude to libraries is not only decided by personal use 

and thereby by direct personal benefit, but includes both use and non-use values and is 

looked at in a larger perspective” (Aabø, 2005b, s. 104). Folkbiblioteken har helt sedan 

starten haft ett stort förtroende hos befolkningen, och oberoende av om personerna 

använder det eller inte, tycker de flesta att det fyller en viktig funktion i samhället som 

inte kan påvisas genom utlåningsstatistik eller besökssiffror (Macdonald, 2012, s. 4). 
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2 Bakgrund 
Det som jag under min tid som studerande inom ämnet B&I och som deltidsarbetande 

bibliotekarie på ett folkbibliotek har funderat mycket över, är vad ett folkbibliotek är 

och vilken funktion det fyller det i samhället, vad som förväntas av folkbiblioteket i 

användarnas ögon och hur detta speglas i hur folkbiblioteket fungerar. Detta gäller allt 

från vad som erbjuds i form av medieutbud, fysiska lokaler och kvalificerat personal. 

Den senaste tidens biblioteksdebatt om ett biblioteks nekande att köpa in och fjärrlåna 

material är aktuell i synen på vad ett folkbibliotek skall vara och vilken roll 

bibliotekarierna skall ha. Biblioteket skall och måste göra urval i vad som erbjuds, men 

det är oklart på vilken grund detta urval skall ske, och till exempel om biblioteket skall 

göra inköp enbart på användarnas önskemål. Enligt en dom hos Justitieombudsmannen 

har alla rätt att få all information tillgängligjort av biblioteket, även om biblioteket anser 

att materialet är av dålig kvalitet eller ha faktafel (Riksdagen, 2017). 

Ett intressant inlägg i en biblioteksdebatt som sändes på Sveriges Radio 13 oktober 

2017, ifrågasatte att biblioteken har fått en allt större roll i folks digitala vardag. Att 

offentliga myndigheter och organisationer stänger sina kontor och ersätter de fysiska 

lokalerna med elektroniska tjänster där man förväntas sköta sina ärender på egen hand. 

De som inte klarar av detta, hänvisas till biblioteket. Bibliotekarier har vare sig 

kompetens eller tid att ägna sig åt denna typ av uppgifter. Inslaget ställde frågan om 

dessa myndigheter inte borde ta hand om detta själva (Korbutiak, 2017). Dessa exempel 

sätter fingret på ett av huvudproblemen som biblioteken har idag, nämligen att definiera 

sin roll i samhället. Ett litet steg i att kunna komma närmare ett svar på hur biblioteket 

skall se ut i framtiden, tror jag, är att ta reda på vem det är som kommer till biblioteket, 

när de kommer och vad de gör under sitt besök. 

 

2.1 Val av ämne 

I en rapport som publiceras av svensk biblioteksförening om vilka forskningsfrågor som 

är viktiga inom biblioteks- och informationsvetenskapen, konstateras det att: 

Ju mer man studerar olika frågor som rör biblioteken, desto mer komplexa visar sig 

frågorna vara. Vi vet till exempel inte i vilken utsträckning det geografiska 

avståndet till biblioteket är ett hinder för besök. Vi vet inte i vilken utsträckning 

bibliotekets utformning eller bilden av biblioteket påverkar användningen av det. 

Vi vet inte om det är ’fel’ medier på biblioteket. Vi vet att biblioteket används som 

mötesplats men mycket lite om hur och i vilken utsträckning. Vi vet ganska lite om 

hur de elektroniska resurserna används. Det finns därför ett stort behov av 

kunskapsutveckling, främst kvalitativt inriktad forskning, för att biblioteken ska 

kunna svara på samhällets krav och både användarnas och icke-användarnas 

önskemål och behov. (Svensk biblioteksförening, 2009, s. 4) 

Rapporten visar att det som yrkesverksamma folkbibliotekarier anser vara det viktigaste 

området för framtida forskning är bibliotekens förändrade roll i samhället (Svensk 

biblioteksförening, 2009, s. 16). Att folkbiblioteken är en viktig funktion i samhället, 

råder det inget tvivel om, men trots detta är biblioteken ständigt hotat av ekonomiska 

besparingar som kan resultera i kortare öppettider, minskad personalstyrka, färre 

kulturaktiviteter och minskad budget för medieinköp. För att i politiska och ekonomiska 
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diskussioner kunna hävda att biblioteket fyller en viktig funktion i medborgarnas liv, 

behövs vetenskapliga undersökningar som belyser vilka funktioner biblioteket har. I en 

undersökning som kartlade vilka funktioner och upplevelser som biblioteket jämfördes 

med, var det ingen som jämförde biblioteket med internet och möjlighet till digital 

delaktighet i samhället, utan i stället med fysiska platser för upplysning, möten och 

offentliga funktioner. Detta tyder på att biblioteket som fysisk plats är viktigt 

(Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen†, 2003, s. 85). 

 

2.2 Problemformulering 

Biblioteken har genom tiderna förändrats i takt med samhällets utveckling, och frågan 

om vad bibliotekens roll i samhället skall vara är ständigt viktig, och i synnerhet nu när 

samhället rör sig i en riktning där offentliga myndigheter och privata företag lägger ner 

sina fysiska lokaler och medborgarna förväntas sköta en stor del av kontakten via 

digitala tjänster (Aabø, 2005a). Det är därför intressant att undersöka vilken funktion 

det fysiska biblioteksrummet fyller för medborgarna och denna studie tar sig an en liten 

del av denna stora fråga genom att kartlägga vad användarna gör på biblioteket rent 

konkret när de vistas i lokalen. Det som är intressant är bland annat hur, när och av vem 

lokalen används, om biblioteket fungerar som ett kulturellt centrum där folk träffas, som 

ett kunskapscentrum eller endast som informationsförsörjare. Ett betydande problem är 

att folkbiblioteken inte riktigt har hittat sin roll i dagens it-samhälle (Audunsson, 2005). 

Här finns många möjliga frågeställningar, men det som denna undersökning kommer att 

fokusera på, är hur användarna utnyttjar bibliotekets fysiska rum, när de gör det och 

vem de är, fördelat på kön och ålder. 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur biblioteksrummet används utöver de 

konkret mätbara aktiviteterna som bokutlån och besökssiffror och frågeställningarna 

som skall ge svar på detta är: 

1. Vem använder det fysiska biblioteksrummet? 

2. Vad gör användarna i det fysiska biblioteksrummet? 

3. När används det fysiska biblioteksrummet? 

2.4 Terminologi 

Med bibliotek syftar denna text på det fysiska folkbiblioteksrummet när inget annat 

anges. Användare definieras i denna studie som de personer som vistas i 

bibliotekslokalen. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Behovet av det fysiska biblioteksrummet 

De senaste 10–20 åren har bibliotekets roll i samhället och vilken nytta folkbiblioteket 

har för användarna varit ett intressant forskningsområde med bakgrund i utvecklingen 

mot ett allt mer informations- och kunskapsorienterat samhälle där teknikutvecklingen 

medför stora förändringar. En dansk studie som gjordes i 2000, ställde redan då frågan 

hur biblioteket skall se ut i framtiden med tanke på den tekniska utveckling som 

samhället är inne i, och kom fram till att biblioteket fyller en viktig funktion som ett 

neutralt, offentligt rum där alla delar av befolkningen är välkommen (Jochumsen & 

Hvenegaard Rasmussen, 2000, s. 12). Författarna hävdar att ”Disse fælles forestillinger 

om, at biblioteket er for alle, gør det samtidig til et nationalt symbol, der henviser til de 

muligheder, samfundet stiller til rådighet for den enkelte” (Jochumsen & Hvenegaard 

Rasmussen, 2000, s. 130). 

I undersökningen ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital 

context” hävdar författaren att utvecklingen mot ett mer multikulturellt och digitaliserad 

kunskapssamhälle har ökat behovet av mötesplatser av det han kallar ”low-intensity”-

karaktär, och folkbiblioteket måste ändra fokus mot att vara just en sådan mötesplats 

(Audunson, 2005, s. 436). Med ”low-intensity” menar Audunsson (2005) att det är 

platser där människor med olik bakgrund, olika intressen och samhällsklasser möts, till 

skillnad från platser med ”high-intensity”-karaktär, som är de platser som människor 

vistas mest i, till exempel jobb och fritidsaktiviteter och och som består av människor 

med likartade intressen och bakgrund. Bibliotekens utmaning är att skapa demokratisk 

gemenskap i ett multikulturellt samhälle där man vill främja mångfald. Detta kan, menar 

Audunson, biblioteken vara en arena för genom gradvis integrering av nyanlända i 

samhället, särskilt genom att vara en mötesplats där alla typer av möten mellan 

människor kan ske (Audunson, 2005). 

En intressant och viktig aspekt i folkbiblioteksdebatten, är vilka utmaningar som följer 

politiska nedprioriteringar och ekonomiska nedskärningar som folkbiblioteket har haft. 

En britisk rapport från en studie genomfört av Liz Macdonald i regi av organisationen 

The Carnagie trust, ”L. A. New Chapter – public library services in the 21st century”, 

från 2012, visar att även om majoriteten av invånarna i de undersökta lokalsamhällena i 

Storbrittanien tycker att biblioteket är viktig för samhället, är det inte så många som 

verkligen anväder biblioteket. Studien kommer fram till att biblioteken därför måste 

ändra både sina tjänster och sina lokaler för att ständigt ha en aktuell roll i 

medborgarnas liv. 

 

3.2 Bibliotekets funktion 

Under senare år har verksamheten vid biblioteken genomgått stora förändringar och 

studier visar att biblioteken fortfarande fyller en viktig roll i utlån av litteratur. Utöver 

detta fungera biblioteket som mötesplats och socialt rum för användarna där en stor 

andel av besökarna anger att de träffar personer olika de själva på biblioteket och även 

börjar kommunicera med personer de inte känner (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010). 

Denna typ av aktiviteter ökar vid folkbiblioteken (Svensk biblioteksförening, 2016, s. 
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8). En norsk studie genomförd i 2005 ”The role and value of public libraries in the age 

of digital technologies”, kom fram till att biblioteksrummet fortfarande är nödvändigt i 

vår digitala vardag och författaren menar att just på grund av denna teknologiska 

utveckling, kan biblioteket befästa och öka sin roll som offentligt rum och social 

mötesplats för befolkningens olika samhällsklasser (Aabø, 2005a). 

En studie från 2014 gjord av Franzén, et al. i Sverige, Bibliotekets värde: En studie av 

besökarna vid Södertörns högskolebibliotek, Huddinges huvudbibliotek och 

Flemingsbergs områdesbibliotek, undersöker bibliotekets värde ur ett rumsligt 

perspektiv, vem som kommer till biblioteket och varför, och om detta motsvarar det 

som biblioteket tror att användarna vill ha. Studien kom fram till att rummet inte alls 

används till de aktiviteter som var avsedda, men att biblioteksrummet präglas mycket av 

vem som tar det i besittning och vad personen/personerna gör på denna plats. 

Tidningshörnan var till exempel avsedd för tyst läsning men studien kom fram till att 

denna plats till stor del användes som mötesplats och även till grupparbeten. Ett rum i 

biblioteket som förväntades inte vara så flitigt använt, var tvärt emot ett mycket använd 

rum för studier (Franzen et al., s. 47). 

 

3.3 Användning av rummet 

Kungliga Biblioteket har enligt bibliotekslagen ett nationellt uppdrag att sätta fokus på 

bibliotekens samhällsnytta och bidrag till demokratiska värden och behöver metoder för 

att kunna mäta och utvärdera målsättningarna som biblioteken arbetar utifrån (Kungliga 

biblioteket, 2015, s. 8). Under perioden 2013–2015 hade Regionbibliotek Stockholm 

uppdrag att göra utvärderingar och underlag för statistik för detta utvecklingsarbete och 

kom fram till att en enkel, snabb och billig metod för att kartlägga hur biblioteksrummet 

används, är TTT-metoden (Ögland, 2014). TTT som är förkortning för det norska 

uttrycket ”tvärgående trafikktelling”, är en metod utvecklad av den norska 

biblioteksforskaren Tord Høivik som går ut på att göra ett antal observationer i 

biblioteksrummet för att registrera vilka aktiviteter som pågår utifrån ett förutbestämt 

antal olika aktiviteter som observeras vid bestämda tidpunkter och platser. 

En omfattande studie gjordes i 2013 och 2014 av Stockholms Regionbibliotek där TTT 

användes som metod för att undersöka hur, när och av vem används biblioteken på 17 

platser i Sverige. Rapporten sammanställer resultat från alla de medverkande 

biblioteken och kan dra många olika slutsatser utifrån data som insamlad i 

observationerna, till exempel att relativt få aktiviteter utförs av barn trots att detta är en 

prioriterad grupp för biblioteken och att det är oftare män som använder bibliotekets 

datorer än kvinnor (Ögland, 2014, s. 9). Avesta bibliotek, som ingick i studien, ville 

kartlägga hur bibliotekets olika platser användes med syfte att undersöka om 

omorganisering av det fysiska biblioteksrummet skulle tillfredsställa användarnas behov 

på ett bättre sätt än den nuvarande utformningen av biblioteket (Ögland, 2013). 

Resultaten visade att det som användarna oftast gjorde i biblioteket var att sitta ensam 

och läsa eller använda sin egen eller bibliotekets dator, och att majoriteten av dessa 

aktiviteter utfördes av män. Detta ger synlighet till en grupp användare som inte tidigare 

har identifierats och visar att biblioteket används av fler grupper än de som visas i 
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statistiken för utlån. Undersökningen visade även att andelen barn som använder 

biblioteket är väldigt liten i förhållande till vuxna (Ögland, 2013, s. 5). Liknande 

resultat fick Håbo bibliotek när de genomförde en observationsstudie i syfte att skapa en 

bättre miljö för användarna, där resultatet visade att endast 17% av användarna 

utgjordes av barn (Eriksson, 2012, s. 12). 

Resultaten från dessa observationsstudier skapar många nya frågeställningar som kan 

bidra till att utveckla bibliotekets verksamhet i framtiden, ”Resultatet av studien väcker 

frågor kring vad biblioteken vill att biblioteksrummet ska användas till, vilka grupper 

som ska fylla det och vilket arbetssätt som stimulerar det önskade användandet” 

(Ögland, 2014, s. 9). 
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4 Teori 
Ett teoretiskt perspektiv på hur biblioteket används diskuteras med utgångspunkt i den 

danska forskaren Dorte Skot-Hansens teori om folkbibliotek, ”the four space-model”. 

Denna modell blev först utvecklat i 1994 i samband med ett större forskningsprojekt om 

folkbibliotekets roll i Danmark, och presenterades i boken Det lokale bibliotek - 

afvikling eller udvikling i 1994 (Andersson & Skot-Hansen, 1994). Modellen 

utarbetades i syfte att diskutera bibliotekets målsättningar och vad som pågår rent 

konkret i biblioteket (Jochumsen, 2016). Modellen är en grafisk beskrivning av de olika 

funktioner som folkbiblioteket fyller i samhället och sammanfattar på ett enkelt och 

tydligt sätt alla de olika aspekterna som berör folkbiblioteket och dess uppdrag, samt 

hur de flyter in i varandra. De övergripande målen är att vara en plats för upplevelse, 

upplysning, social välfärd och ekonomisk utveckling genom att ha rum för kunskap, 

kultur, information och sociala möten. I en studie från 2010 har modellen utvecklats och 

förnyats så den passar bättre in hur samhället ser ut idag (Jochumsen, 2016, s. 47). De 

övergripande målen är nu att biblioteket skall var en plats för erfarenhet, innovation, 

engagemang och handlingskraft. De fyra rummen som den nya modellen definierar är 

inspirationsrummet som innebär meningsfulla upplevelser, kunskapsrummet där man 

upptäcker och utforskar världen, mötesrummet som är ett kravlöst offentligt rum, och 

aktivitetsrummet där användarna kan få inspiration i ett kulturellt socialt samspel 

(Jochumsen, 2016, s. 48). 

 

 

Figur 1 The four space-model. Egen ritning av modellen från 2010 (Jochumsen, 2016, s. 47) 

 

 

 

  

IN
N

O
V

A
T

IO
N

 

ERFARENHET 

ENGAGEMANG 

H
A

N
D

L
IN

G
S

K
R

A
F

T
 



  
 

8 

4.1 Användningsområden för the four space-model 

The four space-model har använts på många olika områden, till exempel har den 

använts rent konkret i ombyggnation av existerande biblioteksrum, i projekt rörande det 

fysiska bibliotekets framtid och i arbete med att skapa samarbeten mellan biblioteket 

och andra aktörer. Modellen bidrar med ett ramverk som kan ge ”discussion of the 

library’s overall purpose and legitimacy internally in relation to its employees, but also 

externally in relation to politicians, users and partners” (Jochumsen, Hvenegaard 

Rasmussen och Skot-Hansen, 2012, s. 594). 

Modellen från 1994 visualiserar en bild av biblioteket som på den tiden var i förändring, 

men ändå beskrev funktionerna med klassiska begrepp inom biblioteksvärlden, som 

kultur, information, kunskap och folkupplysning. Dessa begrepp har i 2010-årsmodellen 

ersatts med beskrivningar som är mer okända i biblioteksområdet och uttrycker den 

osäkerhet i vad biblioteket skall vara, vilken funktion det skall fylla och hur biblioteket 

definierar sig själv i dagens samhälle. Begrepp som handlingskraft, innovation och 

aktivitetsrum visar tydligt att biblioteket fortfarande vill vara en kraft i samhället, men 

att det sociala rummet för mänskliga möten och utbyten av idéer och tankar, kanske får 

en större fokus än det som modellen från 1994 beskriver. Denna utveckling i 

modellerna, är intressant då den visar hur biblioteket ständigt förändras i takt med att 

människor och samhället utvecklas, och måste göra det för att vara en del av 

demokratin. Modellen ger en tydlig bild av vad biblioteken står för och vilka aktiviteter 

som finns på biblioteket i relation till de övergripande målsättningarna, och den 

uppdaterade versionen från 2010 lämpar sig bra till denna studie som undersöker 

biblioteksrummets aktiviteter, när de utförs och vem som utför aktiviteterna. 

 

4.2 Styrkor och svagheter med modellen 

Modellen är enkel att använda, och en fördel är att den ger möjlighet att tänka utanför 

det fysiska rummets möjligheter och se på vilka funktioner och processer som rummet 

innehåller, men den kan även vara begränsande till det fysiska rummet, då modellen 

definierar fyra olika rum som biblioteket delas in i (Nissen & Furbo Carlsen, 2014, s. 

40). Modellen kan vara svår att utgå i från eftersom de olika rummen flyter in i varandra 

och kan vara svåra att urskilja. Modellen kan underlätta för att utveckla nya idéer för 

aktiviteter, inspiration och visioner för bibliotekets verksamhet. Modellen kan anpassas 

utifrån vad som skall undersökas och kan appliceras på konkreta behov, eller på 

tankeprocesser och långsiktiga mål. Svagheter som framhävs i en artikel från 2014 i den 

danska tidningen Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og 

Kulturformidlingapport är att det kan vara svårt att förstå tankegången med de olika 

rummen och begreppen som modellen består av, samt att det kan vara svårt att frigöra 

sig från begreppet rum som ett fysiskt rum (Nissen & Furbo Carlsen, 2014). 
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5 Metod 
En metod som är lämplig att använda i en undersökning där data om vad som försiggår 

rent konkret skall samlas in, är att observera aktiviteterna som pågår. En observation har 

fokus på vad folk gör och inte vad de säger, och är användbar när man skall beskriva en 

process som är svår att verbalisera (Esaiasson et al., 2017, s. 315). 

En stor fördel med observationsstudier, är enligt biblioteksforskarna Given och Leckie 

att man får konkreta bevis på vad användaren gör utan att denne kan ändra det som 

observeras till skillnad från till exempel intervjuer där insamlade data kan påverkas av 

att intervjuobjektet förskönar sitt svar och säger det som den tror förväntas eller att den 

gärna vill framstå på ett visst sätt (Given & Leckie, 2003, s. 383). Vanligtvis anses 

observationer som metod som kvalitativa, men i detta fallet räknas metoden som 

kvantitativ eftersom det rör sig om ett stort antal observationer som utförs för att mäta 

antalet aktiviteter i biblioteksrummet (Esaiasson et al., 2017 s. 198; Kulturrådet Norge, 

2008, s. 17 och Kungliga biblioteket, 2015, s. 25). 

 

5.1 Observationer med TTT-metoden 

Den observationsmetod som används i denna studie, kallas på svenska Tvärgående 

Trafiktelling och på engelska Track the Traffic, förkortad TTT, utarbetad av den norska 

forskaren Tord Høivik, och är en enkel metod för att samla in en stor mängd data. De 

första inom biblioteksforskning som beskrev metoden var de kanadensiska forskarna 

Leckie och Hopkins som i en undersökning i 1999, gjorde så kallade ”seating sweeps” 

för att undersöka ”the role of large central libraries as a type of public space within a 

changing urban context” (Leckie & Hopkins, 2002). De gick genom biblioteket och 

observerade vad användarna gjorde vid olika platser i biblioteket och upprepade detta 

vid ett antal tillfällen (Høivik, 2014, s. 531). Høivik har på liknande sätt använt metoden 

för att studera hur biblioteket används och utvecklade en standard för 

observationsmetoden TTT som numera ofta används internationellt inom 

biblioteksforskning (Høivik, 2014). Metoden är ett sätt att systematiskt samla in data 

om vilka aktiviteter användarna ägnar sig åt i det fysiska biblioteksrummet. En stor 

fördel är att metoden är enkel att använda och kan utföras under arbetstid av personal i 

biblioteket och det kan under en begränsad tidsperiod samlas in en stor mängd data. I 

denna studie har observationerna genomförts under en två-veckors-period av 6 

bibliotekarier anställda vid det undersökta biblioteket. 

 

5.2 Insamling av data 
5.2.1 Avgränsningar 

Data som används i denna studie är insamlad i Strängnäs folkbibliotek i perioden 2017-

11-18 tom 2017-12-01 i syfte att kartlägga hur biblioteksrummet används inför en 

möjlig ommöblering och omfördelning av resurser i biblioteket. Denna studie är helt 

fristående från bibliotekets undersökning, men använder samma insamlade data. I 

biblioteket finns utöver biblioteksytorna även två separata rum som används till 

utställningar och annan kulturell verksamhet i kommunen. Aktiviteter som observerades 

i dessa två rum, registrerades separat och ingår inte i denna studie. Valet av period har 

gjorts utifrån bibliotekets bedömning att verksamheten under denna period har haft en 
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genomsnittlig normal verksamhet i den mening att inga särskilda program eller 

avvikande aktiviteter pågick. Undersökningen måste dock ses i ljus av att insamling av 

data har pågått i en begränsad tidsperiod, och det är endast denna period som resultatet 

baseras på. Det går inte att fastställa om likartade resultat skulle ha framkommit i en 

annan observationsperiod. Studien visar inte heller hur användandet av biblioteket 

fördelar sig över olika tider på året. 

Studien baseras på vad användarna i biblioteksrummet gör, och undersöker inte 

bibliotekets uppfattning av vad användarna gör. Insamlade data genereras ut i från vilka 

konkreta platser i biblioteket användarna befinner sig på, och vilken aktivitet som 

utförs. Den insamlade datamängden kan inte ge svar på frågor som till exempel vilken 

tidning någon läser, vad datorn används till eller vilka medier som lånas, utan endast att 

denna aktivitet utförs. Personer som använder bibliotekets tjänster hemifrån ingår inte i 

denna studie, utan det är endast det fysiska besöket på biblioteket som studeras. 

Aktiviteter som erbjuds utanför det offentliga biblioteksrummet, till exempel läsecirklar 

och skrivarverkstad, och som därför inte kunde registreras under observationsrundorna, 

ingår inte i denna studie och till följd av detta kan observationer av aktiviteten att delta i 

bokad aktivitet (se tabell 1) vara något missvisande, men eftersom studien är avgränsad 

till själva det fysiska rummet, ligger dessa aktiviteter utanför denna undersökningens 

ram. 

 
5.2.2 Etiska aspekt 

Vid observationsstudier finns en mängd olika etiska aspekt som måste beaktas. I denna 

studie iakttas besökarna och deras aktiviteter antecknas. Detta innebär att de måste 

informeras om att personer som vistas i biblioteket under den aktuella perioden är 

föremål för forskning. Vetenskapsrådet rekommenderar att ”Observationerna bör 

utföras systematiskt genom observationsschema, anteckningar etc. Forskaren ska 

eftersträva objektivitet och ska försöka att inte påverka försökspersoner och skeenden.” 

(Vetenskapsrådet, u.å., s. 29). I denna undersöknings datainsamlingsperiod sattes det 

upp informationsskyltar vid alla ingångar till biblioteket där det informerades om vilken 

undersökning som genomfördes, att användarna inte kunde bli identifierade på något 

sätt, och att det var biblioteket som stod för undersökningen. Det blev informerad om att 

observationsstudien pågick, men observatörerna försökte att vara så diskreta som 

möjligt för att inte påverka eller störa de personer som observerades. 

 
5.2.3 Metodkritik 

Vid observationsstudier kan resultatet påverkas av att observatören gör sin egen 

tolkning av vad den observerade personen gör. Denna potentiella felkälla har TTT-

metoden försökt minskat genom att använda sig av ett antal generella aktiviteter som är 

relativt enkla att uppfatta för observatörerna. I denna studie har aktiviteter som inte har 

kunnat sorteras under de definierade gruppena, registrerats separat under ”övriga 

aktiviteter” för att undvika detta tänkbara problem. Det kan även vara svårt för 

observatörerna att avgöra en användares ålder, och därför har denna studie använt 

relativt stora åldersspann i grupperingen, men tillräckligt många grupper för att kunna få 

en uppfattning av användarnas åldersfördelning.  
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En annan svårighet med observationsstudier är att de studerade objekten kan agera 

annorlunda när de märker att de blir iakttagna. Observatörerna har därför i denna studie 

observerat aktiviteterna utan att stanna upp en längre tid vid personerna som utför dessa, 

utan i stället stannat en bit ifrån och registrerat aktiviteten utan att den som observeras 

har behövt känna sig direkt iakttagen eller utpekad på något sätt.  

En felkälla som kan uppstå, är att observatörerna har olik bedömning av vilka aktiviteter 

som pågår och detta eventuella problem har minimerats genom att alla observatörerna 

har diskuterat olika situationer som har kunnat uppstå och hur man skall registrera 

aktiviteter i dessa fall. Detta kan i vissa fall öka validiteten av datainsamlingen eftersom 

observatörerna gemensamt diskuterar och resonerar hur och varför olika bedömningar 

görs (Esaiasson, 2017, s. 325). Observationsrutten genom bibliotekets lokaler har 

provgåtts både ensam och tillsammans innan undersökningens start. Observatörerna har 

även haft kontinuerlig kommunikation under hela observationsperioden, och har 

gemensamt kunnat lösa eventuella problem som har uppkommit. 

En annan svaghet med metoden är att den är tidsberoende i den bemärkelse att en 

användare kanske befinner sig precis mellan två aktiviteter och inte blir registrerad på 

någon av dessa, även om besökets syfte är denna aktivitet. En anna nackdel kan vara att 

det inte går att avgöra varför de utför aktiviteten, vilken media de använder och 

liknande. Metoden mäter som tidigare beskrivit just ögonblicksbilder av aktiviteter som 

utförs just när observatören passerar användaren. 

En aspekt som kan påverka resultatet är att aktiviteterna som observeras är olika långa, 

det vill säga att det är större sannolikhet att under en observationsrunda registrera en 

person som sitter och använder medier än en person som använder låneautomaten, 

eftersom dessa två aktiviteter vanligen utförs olika lång tid. 

 
5.2.4 Tillvägagångssätt 

Observationerna har utförts av 6 bibliotekarier som arbetar på biblioteket där författaren 

utgör en av dessa personer. Denna studie är dock helt fristående från bibliotekets 

undersökning, och det är endast den insamlade datamängden som är gemensam. 

Observationerna har genomförts på olika tider under bibliotekets öppettider, som är 

måndag till torsdag klockan 09–19, fredag klockan 10–17 och lördag klockan 11–14. 

Observationerna har förlagts till två veckor som utifrån bibliotekets perspektiv, är 

ordinarie veckor utan evenemang eller aktiviteter som inte ingår i den normala 

verksamheten. I TTT-observationer räknar man med att det behövs minst 500 

registrerade aktiviteter för att observationsstudien skall utgöra ett tillräckligt stort 

underlag för analys (Ögland, 2014, s. 46). Denna observationsperiod har genererat 779 

registrerade aktiviteter. 

Vid TTT-observationer används oftast en färdig utarbetat lista över aktiviteter som skall 

observeras i biblioteket och indelning av användarna i kön och ålder där det vid behov 

kan göras ändringar för att anpassa listan till den studie som utförs (Ögland, 2014, s. 

58). 

  



  
 

12 

 Denna studie har använt följande schema för vilka aktiviteter som har observerats: 

 
Tabell 1 Registrerade aktiviteter 

Aktiviteter 

A Står/går ensam Person står eller går omkring utan att förhålla sig till bibliotekets medier 

eller personal och utan att vara tillsammans med andra besökare. 

B Står/går i grupp Två eller flera står eller går omkring utan att förhålla sig till bibliotekets 

medier eller personal. 

C Sitter ensam Sitter själv utan att förhålla sig till bibliotekets medier, personal eller andra 

besökare. 

D Sitter i grupp Sitter i grupp utan att förhålla sig till bibliotekets medier, personal eller 

andra besökare. 

E Tittar/browsar ensam Omfattar all stående eller vandrande kontakt ”hyllvandring”, med de fysiska 

medierna (böcker, blad, bilder, utställningar) som biblioteket har gjort 

tillgängligt. 

F Tittar/browsar i 

grupp 

Två eller flera står eller går omkring i sällskap och förhåller sig till de 

fysiska medierna som biblioteket har gjort tillgängligt. 

G Sitter ensam och 

använder medier 

Sitter och läser. Omfattar bruk av egen dator, läsplatta eller telefon. Omfattar 

både rent skrivarbete och kombinerad läsning och skrivande och ”skrivande 

läsning” (med penna i hand). Lyssnar till musik/ljudfiler. Här noteras och 

barns aktiviteter där något av bibliotekets utbud används (pussel, spel, kritor, 

leksaker, kylskåpspoesi). Ett vidgat textbegrepp tillämpas. Kopiering. 

H Sitter i grupp och 

använder medier 

Sitter tillsammans i grupp och förhåller sig till bibliotekets medier. Omfattar 

bruk av egen dator, läsplatta eller telefon. Här noteras och barns aktiviteter 

där något av bibliotekets utbud används (pussel, spel, kritor, leksaker, 

kylskåpspoesi). Ett vidgat textbegrepp tillämpas. 

I Sitter ensam med 

bibliotekets dator 

Sitter med dator på. 

J Sitter i grupp med 

bibliotekets dator 

Sitter i grupp med datorn på. 

K Deltar i 

annonserad/bokad 

aktivitet 

Lyssnar på föredrag, deltar i samtalsgrupp, läxhjälp, språkcafé, högläsning, 

biblioteksvisning etc. som sker i det öppna biblioteksrummet. 

L Har kontakt med 

personal 

Omfattar direkt kontakt med personal. Det kan handla om att prata, skriva, 

visa eller gå tillsammans, 

M Köar Omfattar alla köer, väntar på personal, väntar på teknik (automat, kopiering 

mm), väntar på toalett osv. 

N Använder 

låneautomat  

Använder de av bibliotekets uppsatta automater för lån och återlämning. 

O Använder toa Använder toa, en eller flera av toaletterna visar upptaget. 

P Andra aktiviteter Aktiviteter som inte täcks av A-O 
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Användarna har delats in beroende på kön och ålder utifrån följande grupper: 

 
Tabell 2 Indelning av användargrupper som registrerades 

Användargrupp Ungefärlig ålder 

Små barn 0–1 år 

Barn flicka 1–12 år 

Barn pojke 1–12 år 

Ungdom flicka 12–18 år 

Ungdom pojke 12–18 år 

Vuxen kvinna 18 och över 

Vuxen man 18 och över 

Övriga När kön och ålder inte har kunnat fastställas vid 

observationstillfället 

 

För att få en så god reliabilitet som möjligt i den empiriska datainsamlingen som 

möjligt, måste insamlingen ske på samma villkor och varje observation måste därför 

utföras enligt samma tillvägagångssätt. Observationerna måste täcka alla områden i 

biblioteket och endast observera området en gång för varje observationsrunda. En karta 

med en rutt genom biblioteksrummet skapades därför, och alla observatörer bestämde 

gemensamt i vilken ordning de olika områdena observerades längs denna rutt (Bilaga 

1). För varje observationstillfälle, startar observatören datainsamlingen på samma ställe 

och följer sedan rutten och prickar av observerade aktiviteter efter ett fastställt mönster, 

där det är bestämd var observatören går och i vilken riktning observatören tittar och 

observerar. I de tillfällen som osäkerhet har uppstått i hur observationen skall 

registreras, till exempel vilken ålder eller hur många kvinnor respektive män som till 

exempel finns i en stor grupp med personer, har man gjort en anteckning om detta i 

observationsprotokollet för att det skall kunna korrigeras i efterhand, eller om inte detta 

kan göras, tas hänsyn till i analysen av resultaten. 

Till sist utarbetades ett schema för när observationerna skulle utföras (Bilaga 2). 

Tiderna lades jämt utspritt över veckans alla dagar under en tvåveckorsperiod, och vid 

olika tidpunkter under bibliotekets öppettider. För att i resultat och analys kunna ta fram 

vilka aktiviteter som utfördes vid olika tider under bibliotekets öppettider, gjordes en 

indelning på tre perioder för varje dag, där antalet utförda observationer i genomsnitt 

per timme var lika många under alla tre perioderna. Dessa perioder är morgon (klockan 

09–13), dag (klockan 13–16) och kväll (klockan16–19). 

Ett viktigt påpekande, är att det inte är antalet personer som räknas i undersökningen, 

men antalet aktiviteter som utförs i biblioteket. En person kan göra flera aktiviteter 

under sitt besök, och om personen utför en gruppaktivitet räknas denna person som 

utförande av en aktivitet. Exempelvis registreras det fyra aktiviteter i aktiviteten 

”står/går i grupp” om fyra personer går i grupp. 
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5.2.5 Bearbetning av data 

Observationerna gjordes på fysisk utskrift av schemat för observationer (Bilaga 3). De 

färdiga ifyllda scheman registrerades därefter löpande i ett Excel-ark som innehöll 

samma aktiviteter och åldersindelning som det fysiska schemat. Ytterligare ett Excel-

schema skapades för att på ett enkelt sätt kunna sortera observationerna på vilken tid 

under dagen de utfördes för att kunna se den tidsmässiga fördelningen av aktiviteter. 

Fördelningen av observationstider strävade efter att få en så jämn fördelning av antal 

observationer per dag och per timme. Data som registrerades har bearbetats i olika 

Excel-ark med syfte att få fram hur observationerna fördelar sig på de olika grupperna, 

aktiviteterna och tiderna och relationerna de emellan. Grafiska framställningar har tagits 

fram för att kunna presentera resultaten på ett översiktligt och tydligt sätt. Resultaten 

visas ibland med procentandelar och ibland med antalet observationer, beroende på vad 

som är mest lämplig för att framställa resultaten så tydligt som möjligt. 
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6 Resultat 
Antalet observationer som genomfördes var 37 av 37 planerade. Det totala antalet 

aktiviteter som registrerades var 779 och fördelade sig på följande sätt: 

 
Tabell 3 Totalt antal registrerade observationer 

TOTALT BIBLIOTEK 

Små 

barn 

Barn 

flicka 

Barn 

pojke 

Ungdom 

flicka 

Ungdom 

pojke 

Vuxen 

kvinna 

Vuxen 

man Övriga Total 

antal utförda observationer          

37          

Står/går ensam 1 1 0 2 2 20 28 0 54 

Står/går i grupp 6 3 3 8 7 10 17 0 54 

Sitter ensam 0 1 1 0 1 9 20 0 32 

Sitter i grupp 2 2 2 15 13 26 28 0 88 

Tittar/browsar ensam 0 1 1 1 0 29 22 0 54 

Tittar/browsar i grupp 2 0 1 4 2 6 5 0 20 

Sitter ensam och använder 

media 0 1 2 12 5 64 93 0 177 

Sitter i grupp och använder 

medier 2 4 3 3 12 13 19 0 56 

Sitter ensam med bibliotekets 

dator 0 0 5 0 2 35 65 0 107 

Sitter i grupp med 

bibliotekets dator 0 0 1 0 4 0 5 0 10 

Deltar i annonserad/bokad 

aktivitet 0 22 23 0 0 8 1 0 54 

Har kontakt med personal 0 1 1 1 1 15 8 0 27 

Köar 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

Använder låneautomat 0 1 2 1 0 9 4 0 17 

Använder toa 0 0 0 0 0 1 0 19 20 

Andra aktiviteter 0 0 0 0 1 2 3 0 6 

  13 37 45 47 50 249 319 19 779 

 

Med bakgrund i observationerna kan vi nu dra vissa slutsatser om vad, när och av vem 

biblioteket används. 
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6.1 Vilka aktiviteter observerades mest? 

Den aktivitet som observerades flest gånger var att sitta ensam och använda medier. 

Denna kategori utgör 25% av den totala mängd registrerade aktiviteter i 

biblioteksrummet. Detta är nästan dubbelt så mycket som aktiviteterna på andra och 

tredje plats, som är att sitta ensam med bibliotekets dator och att sitta i grupp. 

 
Tabell 4 Rangordning av totalt antal registrerade observationer 

procent Antal Aktiviteter 

25% 177 Sitter ensam och använder media 

15% 107 Sitter ensam med bibliotekets dator 

13% 88 Sitter i grupp 

8% 56 Sitter i grupp och använder medier 

8% 54 Står/går ensam 

8% 54 Står/går i grupp 

8% 54 Tittar/browsar ensam 

8% 54 Deltar i annonserad/bokad aktivitet 

5% 32 Sitter ensam 

4% 27 Har kontakt med personal 

3% 20 Tittar/browsar i grupp 

3% 20 Använder toa 

2% 17 Använder låneautomat 

1% 10 Sitter i grupp med bibliotekets dator 

1% 6 Andra aktiviteter 

0% 3 Köar 

100% 779   

 

De två aktiviteterna som observerades mest, är båda att sitta ensam och använda 

antingen bibliotekets datorer eller någon form av egna media. Dessa två aktiviteter utgör 

tillsamman 40% av den totala mängden observerade aktiviteter. På tredje och fjärde 

plats kommer aktiviteterna sitta i grupp med 15% och att sitta i grupp och använda 

media med 13%, något som skiljer sig betydligt från andelen som de två aktiviteterna i 

topp utgör. Ett annat tydligt resultat som visas i tabell 4 och figur 2 är att det endast är 

4% som har kontakt med personal när de är i biblioteket. 
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Figur 2 Totalt antal registrerade observationer 

 

Det är intressant är att se vilken typ av aktiviteter som observerades med tanke på om 

aktiviteterna utfördes i grupp eller ensam, och här visar resultaten att det är sammanlagt 

55% av aktiviteterna som utförs ensam, 29% i grupp och 16% där det inte går att avgöra 

om aktiviteten utförs ensam eller i grupp (till exempel vid bokad aktivitet och 

toalettbesök). 

 

 
Figur 3 Alla aktiviteter fördelat på aktiviteter utförda ensam eller i grupp 
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6.2 Vem använder biblioteket? 

Det som är intressant att studera, är inte bara vilken aktivitet som utförs, utan också 

vilken användargrupp som utför dessa aktiviteter. Av den totala andelen aktiviteter 

utförs 41% av män, 32% av kvinnor, 6% av ungdom pojke 6% av ungdom flicka, 6% av 

barn pojke, 5% av barn flicka och 2% av små barn. 

 

 
Figur 4 Alla aktiviteter fördelat på användargrupper 

 
6.2.1 Fördelning av användargrupper för de tre oftast utförda aktiviteterna 

För att kunna se om fördelningen av vem som utför vilken aktivitet förändras beroende 

på vilken aktivitet som utförs, är det lämpligt att studera enskilda aktiviteter. De tre 

aktiviteterna som observerades mest totalt sett, är att sitta ensam och använda media, att 

sitta ensam och använda bibliotekets dator och att sitta i grupp, och följande tre figurer 

visar fördelningen av användargrupperna i dessa tre aktiviteter.  

 

 
Figur 5 Aktiviteten sitter ensam och använder media fördelat på användargrupper 
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Figur 6 visar att aktiviteten att sitta ensam med bibliotekets dator är den aktivitet som 

skiljer sig mest mellan användargrupperna där till exempel 61% av aktiviteterna utförs 

av vuxna män, 2% av ungdom pojke och 0% av ungdom flicka. 

 

 
Figur 6 Aktiviteten sitter ensam med bibliotekets dator fördelat på användargrupper 

 

Figur 7 visar tydligt att den av dessa tre aktiviteter där fördelningen av 

användargrupperna vuxna och ungdom är jämnast, är att sitta i grupp. Användargruppen 

barn utgör en liten andel av aktiviteter som har registrerats i alla de tre aktiviteterna som 

visars i figur 5, 6 och 7. 

 

 
Figur 7 Aktiviteten sitter i grupp fördelat på användargrupper 
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Figur 8 Antal aktiviteter som utförs ensam 

 

Ett annat intressant resultat som följande figur visar, är att det endast är vuxna män, 

ungdom pojke och barn pojke som utför aktiviteten sitter i grupp med bibliotekets dator. 

Här är även fördelningen mellan vuxen man och ungdom pojke ganska jämn med fem 

respektive fyra observationer av denna aktivitet, och om barn pojke som utgör en 

observation räknas med, är det lika många vuxna som barn och unga som utför denna 

aktivitet. 

 

 
Figur 9 Antal aktiviteter som utförs i grupp 
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registrerades mest i gruppen barn och ungdom, är det tre av aktiviteterna som utförs i 

grupp. Bland ungdomar är att sitta i grupp den absolut mest observerade aktiviteten och 

andelen pojkar och flickor är i denna aktivitet ganska jämnt fördelat med 15 respektive 

13 aktiviteter. Att stå/gå i grupp utförs också nästan lika mycket av flickor och pojkar i 

ungdomsgruppen, med 8 respektive 7 aktiviteter. 

 

 
Figur 10 Aktiviteter som barn och ungdom utför mest 

 

Att sitta i grupp och använda medier är den aktiviteten där ungdom pojkar är i majoritet 
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6.2.4 Fördelning av aktiviteter mellan kvinnor och män 

Resultatet från observationerna visar att flest aktiviteter utförs av vuxna män och de 

aktiviteter där vuxna män dominerar mest i jämförelse med vuxna kvinnor, är att sitta 

ensam och använda media och att sitta ensam med bibliotekets dator, alltså 

ensamaktiviteter där någon form av media används. De aktiviteter där vuxna kvinnor är 

representerade mer än vuxna män, är att titta/browsa ensam och i grupp, delta i 

annonserad/bokad aktivitet, ha kontakt med personal och använda låneautomat. Tre av 

dessa fem aktiviteter är aktiviteter som utförs ensam (när det gäller aktiviteten att delta i 

annonserad/bokad aktivitet går det inte att avgöra om aktiviteten utförs ensam eller i 

grupp), vilket visar en markant skillnad i vilka typer av aktiviteter som domineras av 

vuxna kvinnor och vuxna män. Den samma skillnaden kunde ses bland ungdom flicka 

och ungdom pojke i avsnitt 6.2.3. 

 

 
Figur 11 Alla registrerade aktiviteter fördelat på kön 
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6.3 När används biblioteket? 
6.3.1 När utförs de olika aktiviteterna? 

Alla observationer som utfördes delades in i tidsperioder som beskrivit i kapitel 5.2.4. 

för att kunna se när de olika aktiviteterna utfördes. Följande tabell visar de fem mest 

utförda aktiviteterna i de tre olika tidperioderna morgon (klockan 9–13), dag (klockan 

13–16) och kväll (klockan 16–19) där de aktiviteter som utförs ensam är markerade med 

gula nyanser och de aktiviteter som utförs i grupp är markerade i blå nyanser. 
 

  morgon    dag    kväll 

21% 
Sitter ensam och 
använder media  25% 

Sitter ensam och 
använder media  22% 

Sitter ensam och 
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aktivitet  16% Sitter i grupp  13% 
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Figur 12 De fem mest utförda aktiviteterna i de tre tidsintervallerna 

 

Tabellen visar att av de fem aktiviteterna i topp är det att sitta ensam med medier och att 

sitta ensam med bibliotekets dator de två aktiviteterna som är bland de oftast utförda 

aktiviteter i alla tre tidsintervallerna, morgon, dag ock kväll. När det gäller aktiviteter 

utförda i grupp, är det på dagtid 16% som sitter i grupp och 6% som står/går i grupp, 

tillsammans 22%, och på kvällstid 12% som står/går i grupp, 12% som sitter i grupp och 

10% som sitter i grupp och använder medier, tillsammans 34%. Detta skiljer sig från 

aktiviteterna som utförs på dagtid då det endast är 7% av aktiviteterna som utförs i 

grupp och den största andelen aktiviteter utförs ensam med 21% som sitter och 

använder media, 14% som sitter ensam med bibliotekets dator och 9% som 

tittar/browsar ensam. Att delta i annonserad/bokad aktivitet kan inte delas upp i ensam- 

eller gruppaktivitet då det inte går att avgöra om personerna deltar tillsammans eller var 

för sig. Av tabellen framkommer det tydligt, att andelen gruppaktiviteter på kvällen är 

betydligt större än på morgonen. På kvällen är dessutom fördelningen mellan 

ensamaktiviteter och gruppaktiviteter jämn, med 22% och 13% som är ensamaktiviteter 

och 12%,12% och 10% som är gruppaktiviteter, tillsammans respektive 35% och 36%. 

På morgonen och dagen dominerar däremot aktiviteter som utförs ensam. 
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Figur 13 Alla utförda aktiviteter i de tre tidsintervallerna 

 

Fördelningen av det totala antalet aktiviteter som utförs vid olika tider på morgon 

(klockan 9–13), dag (klockan 13–16) och kväll (klockan 16–19), visar att den aktivitet 

som utförs mest, att sitta ensam och använda medier, inte varierar så mycket beroende 

på tidpunkt, även om aktiviteten utförs något oftare på dagtid. Att sitta ensam med 

bibliotekets dator görs också lika mycket under hela dagen. Att stå/gå ensam utförs 

nästan bara på dagtid, och att sitta i grupp med bibliotekets dator nästan bara på 

kvällstid. 
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6.3.2 När utförs den oftast registrerade aktiviteten? 

I alla tre tidsintervaller är det vuxen man som dominerar i den mest utförda aktiviteten 

som är att sitta ensam och använda media. På kvällen är fördelningen mellan de olika 

användargrupperna något jämnare än på dagen och morgonen. I aktiviteten att sitta 

ensam och använda medier ingår både vuxen- ungdoms- och barnaktiviteter (se tabell 

1), så detta borde inte påverka resultatet som visar att barn nästan inte alls har 

registrerats utföra denna aktivitet. Ungdom pojke är endast representerad i aktiviteten på 

kvällstid, men endast med 3% av den totala mängden utförda aktiviteter att sitta ensam 

och använda medier. Ungdom flicka utför 2% av aktiviteterna i alla tre tidsintervall. 

 

 
Figur 14 Den oftast registrerade aktiviteten som är att sitta ensam och använda media fördelat på användargrupper 

och de tre tidsintervallerna 
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6.3.3 Vem utför aktiviteter och när utförs de? 

Vid alla tider på dagen är det vuxna som utför flest aktiviteter, men på kvällen är det en 

större andel ungdomar, och på morgonen en större andel barn. På dagtider är det ungefär 

lika många barn och ungdomar, men de flesta barn och ungdomar är i skola under denna 

tid, så antalet aktiviteter speglas av detta. Barnen är de som utför den minsta mängden 

aktiviteter, men har en något större andel på morgonen. 

 

Alla utförda aktiviteter fördelat på tid och användargrupperna 

ungdom, barn och vuxen 
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Figur 15 Alla utförda aktiviteter fördelat på tid och användargrupperna ungdom, barn och vuxen  
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7 Analys och tolkning av resultatet 

7.1 Biblioteket i relation till the four space-model 

Enligt modellen the four space-model som beskrivits i figur 1 kapitel 4, har biblioteket 

fyra övergripande mål, vilka är erfarenhet, engagemang, handlingskraft och innovation. 

Dessa mål kan sättas i samband med de mål som paragraf 2 i bibliotekslagen statuerar, 

att biblioteket skall möjliggöra kulturella upplevelser, vara kunskapsförmedlare och 

skapa intresse för upplysning och fri åsiktsbildning (SFS 2013:801 Bibliotekslag). 

Genom att biblioteket försöker uppfylla dessa krav, har bibliotekets fysiska rum olika 

funktioner som överlappar dessa övergripande mål och skapas av de olika aktiviteterna 

och tjänsterna som användarna erbjuds, och dessa rum beskrivs i modellen som 

inspirationsrum, kunskapsrum, aktivitetsrum och mötesrum. 

• Inspirationsrummet kan ses som en möjlighet att träffa andra människor med 

andra idéer och infallsvinklar än oss själva som ger oss nya erfarenheter och 

andra perspektiv på olika saker, 

• Kunskapsrummet ger möjlighet att ta till sig ny information och skapa 

utveckling och nya kunskaper. 

• Aktivitetsrummet kopplas till att användaren deltar aktivt i till exempel 

workshops, skrivarverkstad, interaktiva spel eller utställningar, och är en ny typ 

av rum som skapas i biblioteket. 

• Mötesrummet är en plats där människor kan träffas utan krav på prestation eller 

deltagande, men med möjlighet för utbyte av erfarenheter och kommunikation 

med personer från olika miljöer och samhällsklasser. (Jochumsen et al., 2012, s. 

593). 

För att kunna placera resultaten från denna studie in i the four space-model, har varje 

aktivitet knutits till ett visst rum i modellen.  De olika rum som modellen består av, går 

in i varandra, och indelningen har gjorts med syfte att få en bild av i huvudsak vilka rum 

aktiviteterna passar in i, även om de flesta aktiviteter kan passa in i alla rum beroende 

på vilken specifik aktivitet som utförs. Denna studie har inte observerat aktiviteter på 

sådan detaljnivå, därför får indelningen ses på ett övergripande generellt plan. 

Aktiviteterna att stå/gå ensam, stå/gå i grupp, sitta ensam och sitta i grupp anses tillhöra 

mötesrummet eftersom det att befinna sig i biblioteksrummet är en social aktivitet som 

möjliggör för nya möten och kontakter (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010, s. 17). 

Inspirationsrummet indikerar att biblioteket är en plats för innovation och nya 

erfarenheter, och aktiviteterna som innebär att man i grupp använder någon form av 

media, har placerats inom detta rum då inspiration uppstår i interaktion mellan både 

människor och mediet (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 

591). I kunskapsrummet utförs aktiviteter som möjliggör för användaren att ta till sig ny 

information på egna villkår, och därför har aktiviteter som innebär att använda media 

ensam, titta och browsa ensam, ha kontakt med personal och använda låneautomat 

placerats i detta rum (Jochumsen et al., 2012, s 591). Aktiviteterna som inte har med 

biblioteksverksamheten att göra har inte definierats i relation till modellen. Följande 

tabell visar den procentuella fördelningen av aktiviteter för varje tidsintervall och i 

vilket av de fyra rummen i the four space-model aktiviteterna har placerats: 
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Tabell 5 Aktiviteternas placering i mötes-, inspirations-, kunskaps- och aktivitetsrummet 

  morgon dag kväll RUM 

Står/går ensam 2% 12% 7% Möte 

Står/går i grupp 4% 6% 12% Möte 

Sitter ensam 4% 4% 5% Möte 

Sitter i grupp 6% 16% 12% Möte 

Tittar/browsar ensam 9% 6% 4% Kunskap 

Tittar/browsar i grupp 2% 3% 2% Inspiration 

Sitter ensam och använder media 21% 25% 22% Kunskap 

Sitter i grupp och använder medier 7% 5% 10% Inspiration 

Sitter ensam med bibliotekets dator 14% 13% 13% Kunskap 

Sitter i grupp med bibliotekets dator 0% 1% 4% Inspiration 

Deltar i annonserad/bokad aktivitet 17% 2% 0% Aktivitet 

Har kontakt med personal 4% 2% 4% Kunskap 

Köar 1% 0% 0%   

Använder låneautomat 3% 1% 3%  Kunskap 

Använder toa 5% 3% 1%   

Andra aktiviteter 1% 1% 1%   

Totalt 100% 100% 100%   
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Resultatet av aktiviteter fördelat på tid visar då att av alla aktiviteter som har registrerats 

på morgonen befinner sig 51% i kunskapsrummet där nya upptäckter och erfarenheter 

görs och individen är i centrum. 17 % utförs i aktivitetsrummet, 16% i mötesrummet 

och 9% i inspirationsrummet (resterande 7% är odefinierade aktiviteter). En slutsats 

som kan göras av detta är att de som kommer på morgonen, kommer för att inhämta 

kunskap och information. Då används alltså biblioteksrummet mest för egen 

kunskapsproduktion och utveckling. 

 
Tabell 6 Alla aktiviteter utifrån aktiviteternas placering enligt tabell 6 fördelat på tidsintervall i de fyra rummen. 

(Aktiviteter som inte definierats enligt tabell 6 är ingår inte i denna tabell, men utgör 7% på morgonen, 4% på dagen 

och 2% på kvällen.) 

  Rum 

  Inspiration Kunskap Möte Aktivitet 

  Morgon Dag Kväll Morgon Dag Kväll Morgon Dag Kväll Morgon Dag Kväll 

Står/går ensam             2% 12% 7%       

Står/går i grupp             4% 6% 12%       

Sitter ensam             4% 4% 5%       

Sitter i grupp             6% 16% 12%       

Tittar/browsar 

ensam       9% 6% 4%             

Tittar/browsar i 

grupp 2% 3% 2%                   

Sitter ensam och 

använder media       21% 25% 22%             

Sitter i grupp och 

använder medier 7% 5% 10%                   

Sitter ensam med 

bibliotekets dator       14% 13% 13%             

Sitter i grupp 

med bibliotekets 

dator   1% 4%                   

Deltar i 

annonserad/ 

bokad aktivitet                   17% 2%   

Har kontakt med 

personal       4% 2% 4%             

Köar                         

Använder 

låneautomat       3% 1% 3%             

Använder toa                         

Andra aktiviteter                         

Total 9% 9% 16% 51% 47% 46% 16% 38% 36% 17% 2% 0% 

 

Det rummet där flest aktiviteter utförs i alla tre tidsperioder, är kunskapsrummet. Det 

kan tyda på att bibliotekets viktigaste funktion för användarna är att vara en plats för 

egen upplysning och kunskapsinhämtning. Liknande resultat fann Leckie och Hopkins i 

sin undersökning av folkbibliotek i Toronto och Vancouver, där den viktigaste orsaken 

till att folk besökte biblioteket var att det fanns tillgång till ett omfattande mediebestånd 

(Leckie & Hopkins, 202, s. 345). På dagtid används rummet ungefär lika mycket som 

kunskapsrum och mötesrum med 47% respektive 38% av aktiviteterna, på kvällen är 

siffran 46% som kunskapsrum och 36% som mötesrum, men på morgonen är det nästan 
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endast som kunskapsrum biblioteket används där 51% av aktiviteterna platsar i 

kunskapsrummet. 

 

 
Figur 16 Alla aktiviteter utifrån aktiviteternas placering enligt tabell 6 fördelat på tidsintervall i de fyra rummen 

 

Det som utmärker sig som en skillnad mellan aktiviteter på morgonen är att på dagen 

och kvällen används biblioteket mer som mötesplats där det finns möjlighet att vara 

engagerad och hitta handlingskraft i samspel med andra. Här kan biblioteket vara ett 

tredje rum för personer som har ett behov av att ingå i ett sammanhang (Oldenburg, 

1997). Det som är annorlunda på kvällen, är att inspirationsrummet har en något högre 

andel aktiviteter än på morgonen och dagen. Det är 16% av kvällsaktiviteterna som sker 

här, men den största andelen aktiviteter är i kunskapsrummet med 46% och i 

mötesrummet med 36%. Att det är en skillnad mellan aktiviteternas karaktär på morgon 

och dag och de aktiviteter som sker på kvällen, kan ha samband med att det bara är på 

kvällen som ungdomarnas aktiviteter utgör en märkbar del av det totala antalet 

aktiviteter (se figur 14).  Resultatet visar att ungdomar inte bara använder biblioteket för 

att umgås med vänner, men för att söka information som i många fall troligen är i 

samband med studier. Detta tyder på att biblioteket för ungdomar fungerar som en 

högintensiv mötesplats liknande den Aabø et. al beskriver i sin studie om biblioteket 

som mötesplats (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010, s. 17). Att aktivitetsrummet är lite 

använt kan bero på att under observationsperioden var det endast två aktiviteter som 

pågick i biblioteksrummet. 

 

7.2 Hur används rummet 

Resultatet som visas i kapitel 6.1.1. visar att det är störst andel aktiviteter som utförs 

ensam i biblioteket. Detta skulle kunna vara en indikation på att biblioteket är en viktig 

plats för lågintensiva möten där man är ensam, men samtidigt tillsammans med andra i 

rummet utan krav på att ta kontakt om man inte önskar detta. Att majoriteten av de 

oftast utförda aktiviteterna utgör ensam-aktiviteter, ger också en ganska tydlig bild av 

att biblioteket är en plats där människor känner sig trygga på att komma ensamma. I 
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tillägg visar tabell 7 att aktiviteter i mötesrummet utgör en stor del av aktiviteterna på 

dagen och kvällen då användarna kanske kommer till biblioteket efter studier, jobb eller 

andra aktiviteter och kanske fyller en funktion som ”det tredje rummet” som är en slags 

mötesplats där man kan umgås med andra eller bara vistas där andra människor finns 

och känna sig delaktig i samhället (Oldenburg, 1999[1997]). 

 

Av den totala mängden observerade aktiviteter, är den aktivitet som med 15% ligger på 

andra plats, att sitta ensam med bibliotekets dator. Detta är överraskande med tanke på 

att enligt Statistiska centralbyrån har mer än 90 % av befolkningen tillgång till dator och 

internet hemma (Statistiska centralbyrån, 2017). Behovet av att komma till biblioteket 

för att använda en dator sett i ljuset av detta, måste vara något annat än själva 

datoranvändandet. Det kan tänkas att bibliotekets datorer används till studier, till att 

komma hemifrån, få lugn och ro eller för att känna tillhörighet i samhället och ingå i ett 

sammanhang. Rummet som denna användning av biblioteket hamnar under skulle då 

kunna vara kunskapsrummet, inspirationsrummet eller båda två. Det kan även tänkas att 

datoranvändningen bara är ett sätt att umgås med andra i det offentliga rummet som en 

mötesplats som även kan ses som ett ”tredje rum” (Oldenburg, 1997, s. 6). Begreppet 

myntades av sociologen Ray Oldenburg i boken ”The great good place” från 1999 för 

att beskriva mötesplatser utanför hemmet och arbetet som behövs för att människan 

skall må bra (Oldenburg, 1999). Han menar att det tredje rummet skapar möjligheter för 

bland annat politiska debatter, skapar kontakter över generationsgränserna och fungerar 

som mötesplatser för krishantering och är nödvändiga för att samhället skall fungera. 

Dessa platser menar Oldenburg, har blivit allt färre sedan andra världskriget med 

bakgrund i att samhället har blivit mer privat i den mening att människor rör sig i sina 

egna privata sfärer utan att ingå i en lokal gemenskap som tidigare fanns på exempelvis 

den lokala restaurangen eller affären. Resultatet i denna undersökning indikerar att 

biblioteket i hög grad fungerar som ett sådant tredje rum på grundlag av att den mest 

använda aktivitet är att sitta och använda någon form av media som man hade kunnat 

göra i hemmet, men ändå väljer att göra i biblioteket. 

 

7.3 Barnens rum 

Enligt paragraf 8 i bibliotekslagen, är barn en prioriterad grupp för biblioteken (SFS 

2013:801 Bibliotekslag). Resultatet av denna studie visar att barn utgör endast 13 % av 

de som kommer till biblioteket, vilket kan tyda på att denna grupp inte fångas upp i 

tillräckligt stor utsträckning för att uppfylla det mål som lagen tillskriver biblioteket 

(Figur 14). Den allmänna uppfattningen om att det är mycket barn på biblioteket, 

speglas inte i denna undersökning. Den aktivitet som barn utförde mest, var att delta i 

bokad aktivitet som utfördes på morgonen under skoltid, vilket betyder att aktiviteten 

för barnen var obligatorisk och en del av undervisningen. De andra aktiviteterna som 

utfördes av barn utgjorde endast 5% av det totala antalet aktiviteter för alla 

åldersgrupper. Även om barn oftast kommer till biblioteket tillsammans med en vuxen 

och kanske inte har valt att komma själv, är det intressant att se skillnaden i vilken typ 

av aktivitet som barnen utför. De bokade biblioteksbesöken under skoltid är viktiga för 

att introducera biblioteket för så många barn som möjligt och en stor del i den funktion 

som biblioteket har i samhället. Även om besöken ingår i skolans obligatoriska 
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undervisning, räknas ofta biblioteket som en friare plats där det inte ställs krav på 

barnen på samma sätt som i skolan. På biblioteket ligger fokus på att det skall vara 

lustfylld att vara i biblioteksrummet för att upptäcka, uppleva och lära sig nya saker och 

för att kunna vara del av det demokratiska samhället. Barnen har rätt att uppleva alla de 

rum som modellen definierar. 

 

7.4 Jämförelse med besöks- och utlåningsstatistik 

Det kan vara intressant att jämföra resultaten från observationerna med hur mycket som 

lånades ut på biblioteket under samma period som studien pågick för att se om siffrorna 

motsvarar den bilden som resultaten av denna studien ger när det gäller fördelningen av 

vuxna, barn och ungdomar i biblioteket. 

Det totala antalet utlån i perioden då undersökningen genomfördes var 4182 registrerade 

lån inklusive omlån av material (Bilaga 4). Fördelningen av utlån mellan vuxenmedia 

och barnmedia som lånades ut, visar att 49% av utlånen var vuxenmedia och 51% var 

barnmedia (Bilaga 4). Detta kan tyda på att det är lika stor andel av barn och vuxna som 

använder biblioteket, men observationerna som denna studie har genomfört visar tvärt 

emot utlåningsstatistiken att den användargruppen som registrerades mest, är vuxna 

kvinnor och män. Detta resultat visar tydligt att det krävs olika metoder för att mäta hur 

biblioteket används, något som Kungliga biblioteket arbetar för enligt bibliotekslagen 

(Kungliga biblioteket, 2015, s. 8). 
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8 Diskussion 

8.1 Vem använder biblioteket? 

Det som är det tydligaste resultatet av undersökningen, är att barn och ungdomar utgör 

en väldigt liten del av användarna i biblioteket. Den gruppen som är dominerande i 

biblioteket är vuxna, och detta gäller generellt över hela dagen och i de flesta aktiviteter 

som observerades. Att biblioteksrummet fyller en viktig funktion som offentligt rum i 

folks liv har tidigare studier kommit fram till, men att rummet lockar alla delar av 

befolkningen som hävdas av Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2000), 

överensstämmer inte med resultat från denna studie. En bidragande orsak till denna 

sneda fördelning på vuxna, barn och unga är att en stor del av bibliotekets öppettider är 

på dagtid då barn och ungdomar är i skolan, men detta gäller även många vuxna som 

jobbar eller studerar. 

Enligt utlåningssiffrorna för perioden då undersökningen genomfördes, lånades det ut 

ungefär lika mycket barnmedia som vuxenmedia, vilket inte visar samma markanta 

skillnad mellan vuxna och barns användning av biblioteket som resultaten från 

observationerna. Orsaker till detta kan vara att det är vuxna som lånar till sina barn och 

att de inte bedömer att själva biblioteksbesöket har ett värde, men att de ändå vill ha 

tillgång till barnlitteraturen. Det kan vara möjligt att det är själva rummet som inte 

lockar föräldrar att ta med barnen, att de inte har tid att ta med barnen till biblioteket 

eller att det är barnen själva som inte önskar att besöka biblioteket. 

En aspekt i hur man når barn, är att ha vetskap om hur barn väljer att läsa. Åse 

Hedemark har i en studie intervjuat barn för att ta reda på hur de läser och vad de tycker 

om biblioteket, och har kommit fram till att för att nå fler barn, måste biblioteken arbeta 

på ett annat sätt än tidigare (Hedmark, 2012). Biblioteken måste enligt Hedmark erbjuda 

fler typer av litteratur än den tryckta boken för att nå barnen, eftersom det viktiga är att 

barn läser, inte vad de läser, och att de gör det utav egen vilja ”libraries should broaden 

their knowledge about children with particular emphasis on understanding how children 

read, why they read and what they read” (Hedmark, 2012, s. 126). Kan det tänkas att 

orsaken till att barn och unga inte kommer är medieutbudet och inte själva 

biblioteksrummet? Om utlåningsstatistiken skall svara på detta, så stämmer det inte med 

det som har registrerats i observationsperioden eftersom antalet utlån av barn- och 

vuxenmedia var lika stort. Det borde alltså inte vara själva medieutbudet som orsakar 

den stora skillnaden mellan barn, ungdom och vuxen. 

En annan tydlig skillnad som studien visar, är att det är en övervägande andel av 

aktiviteterna som utförs ensam (se figur 3). Detta kan peka på att biblioteksrummets 

utformning inbjuder mest till denna typ av aktiviteter på grund av att det inte finns några 

ytor eller platser som passar för gruppaktiviteter. Det i sin tur kan vara orsaken till att 

inte så många barn och ungdomar kommer, eftersom denna studien visar att det som 

ungdomar gör mest när de väl är i biblioteket, är att göra aktiviteter i grupp. Denna 

skillnad måste dock ses i ljuset av att den observationsmetod som resultaten bygger på, 

har en svaghet som påpekas i kapitlet om metodkritik, 5.2.3, som är att de aktiviteter 

som har observerats utförs i olik lång tid. Att sitta vid en dator görs exempelvis 

vanligtvis en längre stund än att stå och gå. Denna studie har observerat 
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ögonblicksbilder av aktiviteter som pågår i biblioteket vid olika tidpunkter och det är 

inte antalet personer som observeras, men antalet aktiviteter, något som är viktigt att ha 

i åtanke när resultatet studeras. En sammanställning av aktiviteter som utförs ensam och 

i grupp från figur 8 och figur 9 som visas i följande figur, kan därför lett tolkas som att 

det är betydligt fler personer som är ensamma i biblioteket än de som är i grupp. Med 

tanke på studiens metod, kan inte slutsatsen uteslutande bli att det är flest 

ensamaktiviteter som utförs eftersom det då kan tänkas vara på grund av aktivitetens 

karaktär som det har gjorts flest observationer av dessa aktiviteter. 

 

 

Figur 17 Fördelning av aktiviteter som utförs ensam och i grupp 

 

Figuren visar att den största skillnaden i grupp eller ensamaktiviteter finns när 

aktiviteten är en aktivitet som pågår länge, som att sitta och göra något, där till exempel 

att sitta och använda media utgör den största skillnaden. Aktiviteten står/går har 

däremot en jämn fördelning av observationer som utförs i grupp eller ensam. Det kan då 

tänkas att användarna kommer till biblioteket tillsammans, men gör olika aktiviteter 

under sitt besök. Att bara sitta utan att göra något är, som framgår tydligt av figur 16, en 

aktivitet som oftast utförs i grupp, och tyder därför i samma riktning, nämligen att där 

aktiviteten som utförs inte innebär användande av någon form av media utförs i grupp, 

men i andra fall utförs aktiviteten ensam. 

 

8.2 Biblioteksrummets betydelse 

Resultaten som denna studie visar är att biblioteksrummet domineras av vuxna 

användare. Utlån av barnmedia är trots detta något högre än utlån av vuxenmedia. Detta 

kan peka på att biblioteksrummet inte tilltalar barn och unga och kanske heller inte 

barnfamiljer. Ett annat bibliotek som i en liknande studie upptäckte att de hade få barn 

som använde biblioteket, var Håbo bibliotek som då gjorde flera olika försök att åtgärda 

detta. Först när de ändrade den rumsliga placeringen av böckerna till att i större 

utsträckning möta barnens perspektiv, ökade antalet utlån av barnböcker markant 
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(Ögland, 2008, s. 9). Detta är ett tydligt exempel på att utformningen av det fysiska 

rummet har stor betydelse för användarna. Ett bibliotek i Holland som har tagit fasta på 

detta, är biblioteket i Almere som fokuserade på den fysiska utformningen och 

placeringen av material när de byggde om sitt bibliotek (Ögland, 2011). De genomförde 

användaranalyser för att ta reda på vilka användarna var, och möblerade rummet för att 

passa användarna. Till exempel fick de fram att kvinnor med barn ofta lånar 

träningslitteratur och romantisk skönlitteratur, och utifrån denna kunskap förlade de 

barnavdelningen nära dessa avdelningar för att denna användargrupp enklare skall få 

tillgång och större möjlighet att komma åt det de är intresserade av (Mildner, u.å.). Efter 

ombyggnationen har biblioteket ökat sina utlåningssiffror och blivit ett välbesökt 

offentligt rum (Johnsson, 2014).  Resultatet av denna studie borde sätta igång en 

liknande storsatsning på användargrupperna barn och unga eftersom dessa grupper 

nästan inte syns bland de observerade aktiviteterna. Barn och ungdomar är en 

prioriterad grupp i bibliotekslagen, något som inte visar sig efterföljas i denna studie. 

Den allmänna uppfattningen är att biblioteken i hög utsträckning finns till för barnen 

visar sig alltså inte stämma i denna studie, där resultatet klart tyder på att biblioteket är 

mest för vuxna användare. 

Det som även kan vara av avgörande faktor för rummets betydelse, är vilka som vistas i 

rummet. Denna studie visar tydligt att det är i huvudsak vuxna män som har rummet i 

besittning, och detta kan inverka på hur välkomna andra användargrupper känner sig. 

Forskning som Svensk biblioteksförening har gjort i 2016, visar att bibliotekens roll 

som mötesplats ökar, och en stor del av aktiviteterna som har observerats i denna studie 

har också utförts i mötesrummet enligt tabell 7 (Svensk biblioteksföreningm, 2016, s. 

28). Här kan det uppstå problem som att kanske inte alla användargrupper känner sig 

lika välkomna, och att den övervikt som finns av vuxna användare i biblioteket kan vara 

orsaken till att så få barn och ungdomar syns i observationerna som har utförts. Det kan 

tänkas vara att på grund av rummets utformning som vissa grupper inte kommer, att 

vuxna tar rummet i sin ägo, och att det inte finns någon plats där ungdomar och eller 

barn kan göra till sin. Möljigen kan det vara på grund av satsningar på att göra 

biblitoeket till ett offentlig rum och mötesplats, mest har riktat sig till den vuxna 

befolkningen och att barnen har kommit i skymundan. Att barnen endast utgör en liten 

del av biblitoekets användare visar både denna och andra studier och är resultat som 

borde tas på allvar i den fortsatta utvecklingen av bibliotekens roll i samhället 

(Eriksson, 2012 och Ögland, 2014). 

De senaste åren har många bibliotek både i Sverige och i övriga Europa försökt tänka 

nytt för att anpassa och utveckla biblioteket för att passa olika användargrupper. En 

artikel i Svenska dagbladet från 2016, uppmanar biblioteken i Sverige till att ta efter 

andra länders satsningar på biblioteksrummet (Andersson, 2016). Ett av biblioteken som 

nämns i artikeln, är Århus lyckade storsatsning på att skapa ett attraktivt stadsbibliotek 

där användaren är i centrum, är ett tydligt exempel på att biblioteket som mötesplats och 

fysiskt rum är viktig även i vår digitala vardag. 
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8.3 Biblioteket som offentlig mötesrum 

Biblioteket som mötesrum har en tid varit ett ämne för diskussion i och med den 

ovisshet som råder om vilken roll biblioteken har och skall ha i framtiden. Enligt 

forskaren Ragnar Audunsson måste det i samhället finnas platser där olika kulturer kan 

mötas, och där möten kan ske utan några krav på prestation eller deltagande, det som 

han kallar ”low-intensive meeting places” (Audunsson, 2005, s. 434). Att studien visar 

att den huvudsakliga aktiviteten på biblioteket är att sitta ensam och använda medier 

visar en tydlig bild av att även om vi på många sätt lever i en digital värld där vi inte av 

rent praktiska skäl behöver ett mötesrum, finns behovet av att träffa andra människor av 

många olika anledningar, till exempel att utbyta tankar och idéer, göra nya upptäckter 

och att känna att man ingår i ett sammanhang. Detta är viktiga faktorer i att skapa 

sammanhållning bland människor i lokalsamhället, och biblioteksrummet kan vara en 

sorts ”placemakers” som ger rum för detta (Skot-Hansen, Hvenegaard Rasmussen, & 

Jochumsen, 2013, s. 9). 

Den allmänna uppfattningen av den digitala utvecklingens framfart har varit att 

biblioteken kanske inte behövs i lika stor utsträckning som tidigare, eftersom det är 

möjligt att få tillgång till stora mängder information utan att besöka biblioteket. Denna 

undersökning visar tvärt emot denna uppfattning att biblioteket fortfarande i hög 

utsträckning används som en plats för informationssökning, studier och sociala 

mötesplatser och fungerar alltså som en plats där det finns fri tillgång till information 

och möjlighet till fri åsiktsbildning som var själva orsaken till att folkbiblioteken 

byggdes upp och fortfarande är själva stommen i folkbibliotekens funktion i samhället. 

Det är själva upplevelsen att vara på biblioteket som har en positiv effekt som i 

förlängningen får en samhällsekonomisk vinning i och med att medborgarna blir mer 

kunniga, har lättare för att få jobb och är mer intresserade av att påverka sin omgivning 

(Aabø, 2005a, s. 207). 

Att biblioteket fyller en värdefull roll i det demokratiska samhället råder det ingen 

tvekan om, och resultaten från denna undersökning kan tyda på att själva rummet fyller 

en viktig funktion hos en grupp av befolkningen som har behov av en mötesplats. Det är 

gruppen vuxna män som utför flest aktiviteter i biblioteket, och aktiviteterna utförs 

huvudsakligen på morgon- och dagtid. En slutsats som går att dra av detta, är att det är 

personer som kanske inte har ett arbete att gå till eller av olika anledningar har ledigt på 

dagtid, som då vistas i biblioteket. I Strängnäs kommun är det en tydlig könsskillnad på 

utbildningsnivån hos de som har minst 3 års högskoleutbildning, där kvinnor utgör 

62 % och andelen män är 38 % (Statistiska centralbyrån, 2017). Det kan tänkas att detta 

är en orsak till att det är fler män som använder biblioteket som mötesplats och då kan 

biblioteksrummet ha en funktion som utjämnande faktor för att skapa ett mer jämlikt 

samhälle och minska klyftor beroende på ekonomi, utbildning och deltagande i det 

demokratiska samhället (Aabø, Audunson & Vårheim, 2010). 

Resultat från denna studie visar att aktiviteterna fördelat på de olika rummen i the four 

space-model i kapitel 7.1 utförs mest inom kunskapsrummet där nya upptäckter och 

erfarenheter görs. Både morgon, dag och kväll har det observerats flest aktiviteter inom 

denna sfär. Audunson hävdar i sin studie från 2005, att biblioteket på grund av den 
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digitala utvecklingen borde fokusera mer på bibliotekets funktion som mötesplats, men 

denna studie tyder på att det som används mest är kunskapsrummet där användandet av 

någon form av media ingår och kanske är det detta som är bibliotekets viktigaste 

funktion. Det som enligt denna studie är den funktion som biblioteket har i störst 

utsträckning, är att vara en plats för informationsinhämtning och egen 

kunskapsutveckling. Detta står inte i motsättning till att biblioteket även skall fungera 

som mötesplats, men det visar att de traditionella funktioner som biblioteket har haft 

genom tiderna, är det som folk använder sig av mest, även om formen för dessa 

funktioner ändras i takt med samhället utveckling. 
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9 Sammanfattning och vidare forskning 
Folkbiblioteken har som uppgift att främja demokrati, ge möjligheter för läsning och 

andra kulturupplevelser och ge fri tillgång till information., men på grund av den 

tekniska utvecklingen och dagens ökade informationsflöde finns en osäkerhet i vilken 

funktion folkbiblioteket skall ha i samhället. Den ökade digitaliseringen i tillägg till 

ständiga hot om ekonomiska besparingar, gör det intressant att studera vilken roll det 

fysiska biblioteksrummet spelar för samhället. Denna studie bidrar till svar på en liten 

del av denna fråga genom att undersöka hur det fysiska biblioteket i Strängnäs används 

genom observation av vem som använder biblioteket, när användarna kommer och vad 

de gör när de vistas i det fysiska biblioteksrummet. Studien har genomförts under en 

två-veckors-period och resultatet baseras på ett antal ögonblicksbilder av vilka 

aktiviteter som pågår i biblioteksrummet, vem som utför de och när aktiviteterna sker. 

Metoden kallas tvärgående trafiktelling (TTT) och utvecklades av den norska forskaren 

Tord Høivik i syfte att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt göra observationsstudier 

för att undersöka hur biblioteksrummet används. 

Analys av data som samlades in, gjordes med bakgrund i the four space-model som är 

ett sätt att placera bibliotekets övergripande mål in i olika rum i biblioteket som ger 

möjlighet till uppfyllelse av dessa mål. Modellen utvecklades av den danska forskaren 

Dorte Skot-Hansen i 1994, och vidareutcecklades i 2010 för att passa dagens tankesätt 

bättre. De övergripande målen är erfarenhet, innovation, engagemang och 

handlingskraft och de fyra rummen i biblioteket som modellen definierar, är 

inspirationsrummet som innebär meningsfulla upplevelser, kunskapsrummet där man 

upptäcker och utforskar världen, mötesrummet som är ett kravlöst offentligt rum, och 

aktivitetsrummet där användarna kan få inspiration i ett kulturellt socialt samspel. Även 

om dessa observationer inte ger hela bilden av användningen av rummet, är resultaten 

en stark indikator på att en väsentlig del av användarna utgörs av vuxna och att av de 

vuxna dominerar männen med hela 41 % av alla observerade aktiviteter. Bara 12 % av 

aktiviteterna utförs av ungdom och 11 % av barn, något som är nedslående med tanke 

på att det är viktigt för barn och ungdomars utveckling både i skolan och som 

samhällsmedborgare att få tillgång till information, litteratur och övriga 

kulturupplevelser som biblioteket kan erbjuda. 

Det rummet där flest aktiviteter utförs är kunskapsrummet, både på morgon, dag och 

kvällstid. Det kan tyda på att bibliotekets viktigaste funktion för användarna är att vara 

en plats för egen upplysning och kunskapsinhämtning, men även som ett tredje rum som 

definieras som en plats utanför hemmet där man kan vistas utan krav på prestation, men 

där möjlighet till sociala kontakter och känsla av samhörighet finns. Aktiviteter i 

kunskapsrummet utförs ensam, och de som utför dessa mest, är vuxna användare. Det 

rummet som på dagen och kvällen används nästan lika mycket som kunskapsrummet, är 

mötesrummet där biblioteket fungerar som en kravlös plats där nya möten och sociala 

kontakter kan skapas. Detta kan kopplas samman med att på kvällstid ökar andelen 

ungdomar och aktiviteter som denna användargrupp utför mest, är aktiviteter som utförs 

i grupp. Detta kan peka på att syftet med att gå till biblioteket för de olika 

användargrupperna är olika. För vuxna tyder resultatet på att biblioteket används som 
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kunskapsrum och ett tredje rum, men det som ungdomar gör på biblioteket tyder i denna 

studie på att för denna grupp fungerar rummet som en plats att vara med sina kompisar, 

även om resultaten från studien inte ger svar på om de kommer till biblioteket 

tillsammans eller om de träffas i rummet. Eftersom andelen ungdomar är liten i 

förhållande till de vuxna användarna, kan det tänkas att biblioteksrummet inte har ytor 

som inbjuder till gruppaktiviteter som är det som ungdomar utför mest. 

Det skulle vara intressant att genomföra samma studie i en annan tidperiod, för att 

kunna jämföra resultaten och se om de pekar i samma riktning. Visas samma tendenser, 

skulle resultaten kunna vara ett bra underlag för att försöka att utveckla 

biblioteksrummet till att passa alla användargrupper. Observationsstudier kan inte ge en 

fullständig bild av hur biblioteket används, därför skulle det vara intressant att göra 

ytterligare studier baserad på kvalitativa metoder, till exempel intervjuer med 

användare, om varför de kommer till biblioteket och vad de gör när de vistas i rummet, 

om bibliotekets tjänster är vad användarna vill ha eller om något saknas. Det skulle vara 

intressant att undersöka om många nya möten uppstår i biblioteket eller om personer 

som kommer träffar vänner de redan känner. För att förbättra möjligheten för barn att 

komma i större utsträckning än denna studie visar att de gör, skulle det vara viktigt att få 

veta hur föräldrar tänker om vad som skulle få dem att ta med sig sina barn till 

biblioteket. Kanske behöver öppettiderna ändras, den fysiska utformningen av rummet 

förbättras eller erbjudandet av sagostunder och andra aktiviteter ökas. 

Denna undersökning visar att biblioteket fortfarande i hög utsträckning används som en 

plats för informationssökning, studier och social mötesplats och fungerar alltså som en 

plats där det finns fri tillgång till information och möjlighet till fri åsiktsbildning. Detta 

kan tyda på att folkbibliotekets roll inte behöver förändras, men fortfarande är den 

samma som när de grundades för över 100 år sedan. 
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11 Figur- och tabellförteckning 
 
11.1.1 Figurförteckning 

Figur 1 The four space-model. Egen ritning av modellen från 2010 (Jochumsen, 2016 

s. 47) 

Figur 2 Totalt antal registrerade observationer 

Figur 3 Alla aktiviteter fördelat på aktiviteter utförda ensam eller i grupp 

Figur 4 Alla aktiviteter fördelat på användargrupper  

Figur 5 Aktiviteten sitter ensam och använder media fördelat på användargrupper 

Figur 6 Aktiviteten sitter ensam med bibliotekets dator fördelat på användargrupper  

Figur 7 Aktiviteten sitter i grupp fördelat på användargrupper 

Figur 8 Antal aktiviteter som utförs ensam 

Figur 9 Antal aktiviteter som utförs i grupp 

Figur 10 Aktiviteter som barn och ungdom utför mest 

Figur 11 Alla registrerade aktiviteter fördelat på kön 

Figur 12 De fem mest utförda aktiviteterna i de tre tidsintervallerna 

Figur 13 Alla utförda aktiviteter i de tre tidsintervallerna 

Figur 14 Den oftast registrerade aktiviteten som är att sitta ensam och använda media 

fördelat på användargrupper och de tre tidsintervallerna 

Figur 15 Alla utförda aktiviteter fördelat på tid och användargrupperna ungdom, barn 

och vuxen 

Figur 16 Alla aktiviteter utifrån aktiviteternas placering enligt tabell 6 fördelat på 

tidsintervall i de fyra rummen  

Figur 17 Fördelning av aktiviteter som utförs ensam och i grupp 

 

 
11.1.2 Tabellförteckning 

Tabell 1 Registrerade aktiviteter 

Tabell 2 Indelning av användargrupper som registrerades 

Tabell 3 Totalt antal registrerade observationer 

Tabell 4 Rangordning av totalt antal registrerade observationer 

Tabell 5 Aktiviteternas placering i mötes-, inspirations-, kunskaps- och 

aktivitetsrummet  

Tabell 6 Alla aktiviteter utifrån aktiviteternas placering enligt tabell 6 fördelat på 

tidsintervall i de fyra rummen. (Aktiviteter som inte definerats enligt tabell 6 är 

ingår inte i denna tabell, men utgör 7% på morgonen, 4% på dagen och 2% på 

kvällen.) 
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12 Bilagor 
 

12.1 Bilaga 1 Observationsrutt genom biblioteket 

 

1. Startpunkt: datorsalen på andra våningen 

a. Hela datorsalen 

b. Hela studierummet 

2. Gå ner till källarplanet 

3. Gå till höger när du kommer ner trappan 

a. Unga vuxna-hörnan under trappan 

b. Observera hela rummet med musik-cd-ställningen 

c. Tidningshörnet vid arkivet 

d. Gå mot deckare, observera till höger medan du går  

e. Hela rummet med deckare 

f. Gå till höger längs ljudböckerna, observera hela denna delen 

g. Bordet till höger om trappan 

4. Gå upp en våning, rakt fram mot disken 

a. Observera vid kopiatorn, borden vid fönstren till höger 

b. Informationsdisken 

c. Biblioteksdisken 

d. Lättläst- och film-området 

5. Gå in mellan Daisy-skivorna mot fönsterväggen 

a. Observera mellan i och mellan gångarna mot vänster när du går längs 

fönstret 

6. Gå in till vänster längs sista gången och ner mot barn 

a. Observera i barnhörnan, bilderbokstrågen och ugglemattan 

b. Observera när du går runt ungdomsavdelningen, förbi soffan, sacco-

säckarna och ut i gången mellan ungdomshyllorna 

7. Gå upp längs mittgången 

a. Observera in mot höger och i själva mittgången 

b. Barn- och ungdomsfilm-snurran 

c. Återlämningsautomaten 
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8. Gå in i Strängnäsrummet 

a. Hela gången längsmed bokhyllorna 

b. Datorplatsen 

9. Gå ut från Strängnäsrummet och rakt fram mot 

a. Hyllan med reserverade böcker 

b. Utlåningsautomaterna 

10. Gå ut genom dubbeldörren och sväng höger 

a. Observera till höger vid datorerna och längs väggen 

11. Gå in i Strängnäsrummet 

a. Observera alla i rummet OBS Museums-papper 

12. Gå vidare förbi kaféet mot toaletterna 

a. observera allt till höger OBS Biblioteks-papper 

13. Titta om toaletterna är upptagna 

14. Gå in i utställningshallen (om du inte vill störa ett program, fråga efteråt hur 

många som deltog, eller titta in genom bakdörren) OBS Museums-papper 

a. hela utställningshallen 

b. hela galleriet 

15. Gå mot tidningshörnan förbi kaféborden, boksnurrorna OBS Biblioteks-papper 

a. Observera mot höger 

b. Hela tidningshörnan 

SLUT! 
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12.2 Bilaga 2 Tidsschema för utförandet av alla observationer 

 

Utförda 
observationer  Morgon Dag 

 
Kväll 

lördag 18-nov     13:00    

måndag 20-nov 09:15 12:00   14:00  

tisdag 21-nov   12:00      

onsdag 22-nov 10:00   13:00 15:00  

torsdag 23-nov   12:00 13:30    

fredag 24-nov 10:00 11:30     16:30 

lördag 25-nov   11:30       

måndag 27-nov 09:30 11:00   15:00 16:45 

tisdag 28-nov 09:30   13:30 15:00 17:00 

onsdag 29-nov 09:30   13:00 15:00 16:00 

torsdag 30-nov   11:15   14:00 16:15 

fredag 01-dec 10:00 11:30     16:30 
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12.3 Bilaga 3 Avprickningsschema för observationerna 

 

TTT, bibliotek:   Dag:  Tid: 

 
 

 

 

Små 

barn 
Barn 

flicka 
Barn 

pojke 
Ungdom 

flicka 
Ungdom 

pojke 
Vuxen 

kvinna 
Vuxen 

man 
Övriga 

Står/går ensam         

Står/går i grupp         

Sitter ensam         

Sitter i grupp         

Tittar/browsar ensam         

Tittar/browsar i grupp         

Sitter ensam och 

använder medier 
        

Sitter i grupp och 

använder medier 
        

Sitter ensam med bibl 
dator 

        

Sitter i grupp med 

bibl dator 
        

Sitter i grupp och 
deltar i 

annonserad/bokad 

aktivitet 

        

Har kontakt med 

personal 
        

Köar         

Använder 

låneautomat 
        

Använder toa         

Andra aktiviteter         

BIBLIOTEK 
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12.4 Bilaga 4 Statistik över utlån 

 

Statistiktyp: Exemplarstatistik 

Statistikprofil: Utlån per avdelning 

Org. enhet: Strängnäs 

    

Fr.o.m. datum: 2017-11-18 

T.o.m. datum: 2017-12-01 

    

Avdelning Lån inkl. omlån 

    

Strängnäs-barn 2138 

Strängnäs-vuxen 2044 

Totalt 4182 
 

 


