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Abstract 
Purpose: The purpose of this essay is to examine the attitudes of users to their 

physical library and its services in a local context.   

Research questions: What do users think about various media and the library as a 

place for knowledge and learning? What do users think of program activities and the 

library as a place for inspiration? How do users view the library as a meeting place? 

How do users perceive the library as a place for creativity? How do users perceive 

the role of the library in society? 

Model of study: We applied The Four Space Model, a model developed for public 

libraries, and considered it therefore suitable as a tool for development and analysis. 

Method: The study consists of a survey, but the analysis was qualitative. The 

questionnaire was distributed over a three-week period and resulted in 54 individual 

replies. 

Conclusions: The results of the survey showed that most respondents are satisfied 

with the activities, service and design of the library. Areas for development concern 

mainly different environments. The library, as a performative place, can be 

improved by more activities and the marketing of these activities. Room for 

improvement also concern the creation of better study environments.   

A user survey, using the Four Space Model, can be used to discuss the library's 

democratic mission. By examining user attitudes towards the library it is possible to 

gain a deeper understanding of the context in which these operate. This provides a 

basis for evaluation in a local context and an opportunity to discuss the library's 

existence in both present and future. A discussion can provide a stronger legitimacy 

in society by starting from the library's democratic mission.   
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1 Inledning 

Biblioteken vilar på ett demokratiskt uppdrag. Enligt Demokratins skattkammare: 

förslag till en nationell biblioteksstrategi är biblioteket en femte statsmakt som 

balanserar andra statsmakter (Erik Fichtelius, Christina Persson & Eva Enarsson, 

2019, s. 6). I förslaget kan man läsa att bibliotekens verksamhet bidrar till att 

demokratin fördjupas genom att medborgarna får bättre möjlighet att kunna delta i 

den demokratiska processen. De ska bidra till fri åsiktsbildning genom neutral 

hållning och understödja ett fritt meningsutbyte. Biblioteken ska ge möjligheter till 

lärande, forskning, läsning, upplevelser, skapande och inspiration. Biblioteket ska 

leva i delaktighet med användarna och i samverkan med civilsamhället (Fichtelius, 

Persson & Enarsson, 2019, s. 5). 

Nya krav på biblioteken har lett till att de behövt omvärdera sin roll och funktion. 

Den digitala utvecklingen och förändringen av de fysiska medier biblioteken 

innehar, har inneburit att biblioteksrummen har utvecklats och fått andra 

användningsområden (Karen Latimer, Hellen Niegaard, International Federation of 

Library Associations Institutions [IFLA], 2007, s. 30). Fler centralbibliotek har 

byggts och fungerar som en form av kulturcentrum där det förutom böcker erbjuds 

flertalet aktiviteter och kulturella händelser.  

Biblioteken behöver alltså förnyas och utvecklas för att passa in i samhället, men 

även för att berättiga sin existens. Hanna Carlsson (2013, s. 12) menar i sin 

avhandling att detta tema är återkommande i debatten om folkbiblioteket. På senare 

år har det talats om en “kriskultur” som snarare är föreställd och förväntad än 

existerande. Den förklaras med samhälleliga förändringsprocesser som utmanar det 

traditionella folkbiblioteket. Biblioteken behöver möta denna diskussion med 

försvar och förändring av både uppdrag och verksamheter.  

Under senare år har det genomförts en hel del forskning om bibliotekets användare 

och användande. Svanhild Aabø, Ragnar Audunson och Andreas Vårheim (2010, s. 

16) har studerat biblioteket som mötesplats och menar att biblioteket verkar som en 

unik och komplex mötesplats vilket kommer att påverka bibliotekarierollen i 

framtiden. Gloria Leckie och Jeffrey Hopkins (2002, s. 326) har undersökt 

biblioteket som mötesplats och menar att deras resultat visar att biblioteken 

uppfyller fler normativa ideal som en lyckad mötesplats och har en viktig roll i ett 

informationsdrivet och ekonomibaserat samhälle. De menar även att den tekniska 

utvecklingen stärker bibliotekens roll i samhället då det kan hjälpa människor, som 

annars skulle hamna i ett utanförskap, med digitala funktioner och tjänster (Leckie 

& Hopkins, 2020, s. 359). 

Joacim Hansson (2012, s. 174, s. 181) menar däremot att biblioteken, i en vilja att 

berättiga sin existens och vikt i samhället, har en förmåga att vilja ligga i framkant 

och vara progressiva. Detta gäller särskilt viljan att följa den tekniska utvecklingen, 

exempelvis i fråga om e-böcker och sociala medier. Biblioteken är snabba till 

förändring utan att ha förankring i vad användarna vill och behöver. De konstruerar 

ett förväntat användarbehov, en tanke om vad användarna vill ha.  
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Hanssons tankar stödjs av Svensk Biblioteksförenings (2011, s. 10) rapport Olika 

syn på saken. I en undersökning med 800 personer ställdes frågor om vad 

respondenterna tyckte var viktigt med bibliotek. Undersökningens resultat visade att 

de värderade traditionell biblioteksservice högst. Respondenterna efterfrågade en 

lugn miljö, kunnig personal samt värderade böcker högre än andra medier. 

Programverksamhet och att umgås med andra var inte något som prioriterades av de 

flesta respondenterna (Svensk Biblioteksförening, 2011, s. 12, 21). 

I förslaget till en ny biblioteksstrategi ska bibliotekens verksamhet vara förankrad i 

en lokal kontext och ska präglas av lokal identitet och lokala behov (Fichtelius, 

Persson & Enarsson, 2019, s. 13). Visionen är att alla bibliotek utgår från 

användarnas perspektiv och att verksamheten är föränderlig då den ska vara 

utformad att möta olika behov (Fichtelius, Persson & Enarsson, 2019, s. 5). I 

relation till detta kan man ifrågasätta vad innebörden blir för biblioteken? Vad 

innebär det att leva i lokal kontext, efter lokala behov och att verksamheten ska utgå 

från användarnas perspektiv?  

Dessa retoriska frågor har lett fram till vårt val av undersökning. Vi har valt att 

genomföra en användarundersökning på ett huvudbibliotek på en mindre ort med 

cirka 15 000 invånare i tätorten. Syftet var att undersöka användarnas tankar, 

önskemål och behov och därför valde vi att utföra en enkätundersökning som gav 

oss möjlighet att studera biblioteksanvändarnas attityder. Biblioteket där vi 

genomförde vår undersökning ansåg vi vara lämpat då det är i en förändringsprocess 

där de påbörjat en omdisponering av bibliotekets lokaler. Dessa förändringar görs 

utifrån vad personalen tror att användarna vill ha och önskar, enligt personalens 

egna önskemål och ibland efter vad som ses som den bästa tillfälliga lösningen. 

Biblioteket i fråga ställde sig positiva till en undersökning av användarnas attityder, 

då de kan använda denna studie som underlag vid senare utvärdering och framtida 

förändringar. Även om vi enbart utför vår undersökning på ett bibliotek så anser vi 

att vårt resultat kan vara relevant även för andra bibliotek då dess utformning och 

organisation är representativt för bibliotek i städer av samma storlek. Biblioteket har 

följt utvecklingen och är i dag placerat i ett kulturhus, vilket även har skett på 

många bibliotek runt om i Sverige. I kulturhuset finns även utställningar och ett 

scenrum. 

En fråga vi har ställt oss är om det biblioteket tror att användarna vill ha 

överensstämmer med användarnas önskemål? I tidigare nämnd rapport från Svensk 

Biblioteksförening (2011, s.22) visar resultaten att i fråga om traditionell 

biblioteksservice och tankar om utbud stämmer båda parters tankar överens. Men i 

vissa aspekter skiljer sig användares och bibliotekariers tankar åt. Exempelvis ser 

personalen gärna att biblioteken har en spännande och stimulerande miljö och 

tycker att det är viktigt att biblioteken är en plats för umgänge. Som nämnts ovan 

vill användare snarare ha ett lugnt och rofyllt bibliotek. Detta glapp mellan hur 

personalen tänker och vad användarna vill ha menar vi utgör en god grund för varför 

en fördjupad användarundersökning är nödvändig inför större förändringar på 

bibliotek, i alla fall om biblioteket i fråga vill utgå från faktiska uppgifter om vad 

biblioteksanvändarna önskar och har behov av.  
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1.1 Bakgrund  
Under senaste århundrandet har synen på bibliotekens demokratiska uppdrag 

förändrats och dess traditionella värden har ersatts av andra (Hansson, 2010, s. 36). 

Det finns flertalet anledningar till detta men en av de största är den ekonomiska 

diskursen som dominerat publika institutioner sedan 1980 talet. Tidigare hade 

värderingar om bibliotekets varande varit värdebaserat. Bibliotekets värde låg i att 

vara en nödvändig institution för upprätthållandet av demokratiska tankar genom att 

ge fri tillgång till information. Denna tillgång främjar genom att ge alla samma 

möjligheter att ta väl avvägda beslut och därigenom kunna ta del av den 

demokratiska processen. Den ekonomiska diskussionen har medfört att biblioteken 

inte längre har ett värde genom att bara finnas där, som en pelare i samhället. 

Biblioteken ses snarast ur ett användarorienterat perspektiv där användaren, som i 

ett vinstdrivande företag, kan ses som en kund som förväntas få en viss form av 

service. Bibliotekens verksamhet ska mätas och värderas för att se om den har en 

berättigad plats i samhället. Dessa olika system samexisterar och påverkar 

biblioteken olika, beroende på vilket politiskt klimat som råder (Hansson, 2010, s. 

37ff). Vilken information som införskaffas är ett exempel på hur makten har 

förflyttats från bibliotekariens erfarenhet och kunskap till användaren. Detta då en 

stor del av bibliotekens inköp i dag sker efter inköpsförslag från användare snarare 

än att de, som tidigare, skedde efter bibliotekariernas bedömning om litteratur av 

god kvalitet (Hansson, 2010, s. 43). En annan förändring som enligt Hansson 

påverkat folkbiblioteken är att fokus flyttats från det informella lärandet till det 

formella. En anledning till detta är att det passar in i det instrumentella tänkandet, 

men det är också ett sätt för folkbiblioteken att förstärka sin legitimitet genom att 

användarbehovet blir lättare att definiera (Hansson, 2010, s. 39ff). Förutom detta 

tänker vi att digitaliseringen lett till nya möjligheter som till exempel att studera på 

distans. Därmed gör tillgängligheten att studenter snarare använder sitt lokala 

folkbibliotek än att ta del av det bibliotek respektive studiesäte har att erbjuda. 

1.2 Problemformulering 
Hansson (2010, s. 41) menar att folkbiblioteken på många sätt agerar i 

internationella sammanhang då information i dag hanteras i globala perspektiv. 

Dock påverkar de i lokala sammanhang. När förändringar i organisationen sker är 

de enbart relevanta för det samhälle de verkar i. Det är därmed av stor vikt att 

biblioteken ser till den lokala kontexten under en förändringsprocess. De behöver 

även utgå från de styrdokument som reglerar verksamheten. En av dessa är 

Bibliotekslagen vars ändamål anges i 2 § (SFS 2013:801):  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. 

Förändringar i samhället har inneburit nya utmaningar för biblioteken då 

digitaliseringen, förändringar av ekonomisk styrning, migration och ökad mångfald 

har ställt nya krav på verksamheten. Detta har lett till att biblioteken har behövt 
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omvärdera sin roll och funktion. Demokratins skattkammare lyfter att biblioteken 

ska användas som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal. 

Biblioteken ska vara fria oberoende rum för möten, där användaren ska kunna dela 

med sig och ta del av arrangemang (Fichtelius, Persson & Enarsson, 2019, s. 11). 

Biblioteken har varit, och är i en förändringsprocess som troligtvis kommer vara 

fortgående. Detta innebär en ständigt pågående dialog mellan samhället, användare, 

biblioteket och dess profession som måste ställas i relation till bibliotekslagen och 

bibliotekens demokratiska uppdrag (Hansson, 2017, s. 1273f).  

För att verka i en lokal kontext i ett föränderligt samhälle behöver biblioteken 

verktyg för dialog. Genom användarstudier av användares attityder och beteenden 

får biblioteken möjlighet till en form av dialogverktyg. Detta verktyg kan ge 

biblioteken en uppfattning om förbättringsområden utifrån ett användarperspektiv. 

Därigenom kan de stärka sin plats i det lokala samhället genom att visa att de utgått 

från användares tankar och det lokala perspektivet. Underlaget ger också indikation 

om vilka frågor som behöver lyftas inom biblioteket och vilka verktyg som behöver 

utvecklas, vilket kan stärka professionen inifrån. Genom denna undersökning 

hoppas vi kunna visa hur denna form av dialog kan ske.  

1.3 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att genom en användarundersökning nå kunskap om 

hur användarnas behov kan komma till uttryck i en lokal kontext.  

Vi vill föra en diskussion om hur användarundersökningar kan användas av 

biblioteken som verktyg för dialog och utveckling. Genom frågeställningarna nedan 

ämnar vi, med hjälp av litteraturen, diskutera hur samhällsklimatet påverkar 

bibliotekets roll i samhället och vad användarstyrning kan innebära. Vi kommer 

även föra en diskussion om hur detta påverkar bibliotekarieprofessionen och 

bibliotekets demokratiska uppdrag. 

1.4 Frågeställningar 
 Vad har användarna för uppfattning om programverksamhet och biblioteket 

som rum för inspiration? 

 Hur ser användarna på de olika medierna och biblioteket som rum för 

kunskap och lärande? 

 Hur ser användarna på bibliotekets möjlighet som rum för mötesplats? 

 Hur upplever användarna biblioteket som rum för kreativitet? 

 Hur uppfattar användarna bibliotekets roll i samhället? 

1.5 Begrepp 
Bibliotek: Här menar vi folkbibliotek om inget annat anges. 

Användare: Här avser vi en person som vistas på biblioteket eller använder dess 

tjänster. 

Användarundersökning: Undersökning av användares beteende eller attityder i en 

viss kontext. 
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Rum: Med begreppet rum avser vi inte bibliotekens rum i fysisk bemärkelse. Rum 

ska snarare ses som ett analytiskt begrepp som står för det innehåll och den 

verksamheter som biblioteket erbjuder. Vi kommer att tala om fyra rum; 

inspirationsrummet, kunskapsrummet, mötesrummet samt aktivitetsrummet. Dessa 

fyra rum går mer eller mindre in i varandra. Rummen förklaras närmare under 

rubrik 3. Teori/modell. 

1.6 Empiri 
Det huvudsakliga empiriska materialet i undersökningen är resultatet av en 

enkätstudie utförd på ett huvudbibliotek i en mindre ort i mellersta Sverige. Studien 

genomfördes på biblioteket i fråga den 28 oktober till den 16 november 2019, vilket 

resulterade i 54 enkäter.  

1.7 Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på folkbiblioteken och då vi hade en begränsad tid att 

förhålla oss till valde vi att rikta undersökningen mot folkbibliotekets vuxna 

användare. Respondenterna vi eftersökte var därmed 18 år och äldre. Vi har vänt oss 

till de användare som besöker biblioteket, då vi var intresserade av att se vad just 

denna målgrupp har för tankar om biblioteket och verksamheten. Vi har därmed inte 

gjort någon ansats att nå respondenter som inte redan är biblioteksanvändare eller 

bibliotekets digitala besökare.  

Vi har begränsat oss till användare och har därmed inte valt att undersöka attityder 

hos personal eller grupper som är relaterade till biblioteket på annat sätt. 

I våra frågor har vi valt att begränsa oss till biblioteket som fysisk plats och har 

därmed avsiktligt valt bort bibliotekets digitala tjänster och miljöer.  

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt förklarar vi placeringen av vårt ämne inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Vi presenterar tidigare forskning som är relevant för vår 

undersökning. Denna forskning presenteras tematiskt efter: Bibliotekets 

demokratiska uppdrag och bibliotekarieprofessionen, bibliotekens utformning och 

tjänster samt användarundersökningar om biblioteken som mötesplats. Databaserna 

vi har använt oss av i vårt sökande är Linneuniversitetets biblioteks söktjänst One 

Search och databaserna Lista (Library, Information Science & Technology Abstract) 

och Lisa (Library and Information Science Abstracts). Artiklarna valdes ut enligt 

relevans för vår undersökning. Vi har haft fokus på att presentera ny forskning. 

Några av artiklarna är dock äldre, men vi har gjort bedömningen att de även i dag 

har en relevans då de är skrivna av forskare som har haft stor inverkan på forskning 

inom ämnet. 

2.1 Biblioteks- och informationsvetenskapen 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett relativt ungt ämne. Ämnet har inga 

egna teorier knutna till sig, utan lånar teorier från andra ämnen och är därmed 

tvärvetenskapligt. Ämnet har från 1960-talet genomgått flertalet paradigmskiften. 
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En förskjutning av fokus har skett från information till individ. Sedan 2000-talet har 

fokus svängt mot informationspraktiker (Donald Case & Lisa Given, 2016, s. 42). 

Biblioteks- och informationsvetenskapen drivs av behovet att förstå samtida 

förändringar i samhället. 

2.2 Forskning relaterad till ämnet 
Vårt forskningsområde hamnar huvudsakligen under forskning om 

biblioteksrummet, forskning om användare, forskning om biblioteket som institution 

och bibliotekarieprofessionen. De senaste tjugo åren har folkbibliotekens lokaler 

och service utvecklats. I stället för att endast erbjuda medier och 

informationsservice har biblioteken utvecklats till kulturcentrum med plats för 

kreativitet, underhållning och lärande. Jan Nolin och Fredrik Åström (2010, s. 22) 

menar att biblioteksfältet har genomgått stora omställningar vilket har medfört 

förändringar för både biblioteken och bibliotekarierollen. Bland annat har 

digitaliseringen medfört en förändring i sociala och kulturella strukturer. 

Bibliotekarien behöver i dag en större kunskap om informationskompetenser och en 

pedagogisk förmåga att lära ut kring dessa. Men det krävs även en ökad förmåga att 

analysera användarkontexter (Nolin & Åström, 2010, s. 11). För att kunna analysera 

användarkontexter behöver biblioteken ha underlag.  

2.3 Vår studie relaterad till tidigare forskning 
I vår studie använder vi oss av den tidigare forskningen som underlag för diskussion 

om bibliotekets roll, användningsområden, bibliotekarieprofessionen och 

bibliotekets demokratiska uppdrag. I relation till tidigare forskning vill vi nå 

kunskap om hur användarundersökningar kan användas av biblioteken som ett 

verktyg för dialog med samhället det verkar i, men även som underlag för 

diskussion inom biblioteket om bibliotekets varande och framtid. Vi har även 

undersökt hur four-space modellen kan användas för att diskutera bibliotekets 

demokratiska uppdrag vilket vi kommer gå in i under avsnitt 6. Analys och 

diskussion. 

2.4 Tematisering av den tidigare forskningen 

2.4.1 Bibliotekets demokratiska uppdrag och bibliotekarieprofessionen 

Aabø (2005, s. 205ff) menar, i en artikel där hon diskuterar bibliotekens värde i ett 

digitaliserat samhälle, att det finns ett behov av att folkbiblioteken stärker sin 
demokratiska roll i ett informationssamhälle. Detta kan ske genom att arbeta med 

social inkludering och att stärka känslan av medborgarskap. Digitaliseringen har fört 

med sig nya utmaningar med diskussioner om bibliotekens varande både i 
forskningen och i politiken. Med detta uppkom även diskussion om digitalt 

utanförskap. Informationskompetens, och förmågan att lära ut kring denna beskrevs 

som en kärnkompetens hos bibliotekarien och biblioteken sågs som ett medel för att 
motverka social exkludering. Enligt Aabø (2005, s. 209) för bibliotekens roll som 

mötesplats samman kultur och teknologi samt människor med olika intressen och 

bakgrund, vilket kan ses som en ny dimension av dess demokratiska roll i samhället. 
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Hansson (2017, s. 1276) har studerat dokument som behandlar etiska riktlinjer för 

bibliotekarieprofessionen där han visar på att förändringar inom biblioteken sker i 

samband med de sociala värderingar som råder. För att kunna vara relevanta i nya 

tider har biblioteken behövt rekonstruera sin verksamhet.  

Nutida etiska riktlinjer växte fram under 1990-talet i och med rörelsen mot en mer 

ekonomisk styrning av publika institutioner, vilket Hansson (2017, s. 1262f) även 

refererar till som new public management. I Sverige kom de första etiska koderna 

för bibliotekarieprofessionen i bruk 1994 men gällde då främst folkbiblioteken. 

1997 kom nya etiska riktlinjer ut. Dessa var mer generella för alla bibliotekstyper då 

biblioteksorganisationer hade samlats under en paraplyorganisation för att gynna 

samarbete. Koden användes fram till 2012 då Svensk biblioteksförening 

implementerade IFLAs ”Code of Ethics for Librarians and other Information 

Workers”. Koden utvecklades då digitaliseringen fört med sig en mer global syn på 

bibliotekarieprofessionen vilket medförde ett behov av att skapa universella 

riktlinjer som skulle kunna användas i de flesta kulturella miljöer (Hansson, 2017, s. 

1273f).  

Hansson (2017, s. 1274f) menar att formuleringar av dessa dokument sker i 

samband med och i reaktion till det samhällsklimat som råder. Det finns en 

interaktion mellan samhällets institutioner och det samhälle biblioteken bygger och 

agerar i. Denna sker i en konstant förhandling mellan de normer och värden som 

råder i samhället och interna värden och normer inom institutionerna samt de 

verktyg som utvecklas inom dem. En av byggstenarna för att institutionen ska kunna 

anpassa sig till och upprätthålla samhällets värden och normer är professionen, som 

både innehåller nyckeln för en lyckad utveckling enligt samhällets normer, men som 

också kan bli ett hinder för utveckling. Genom att formulera etiska riktlinjer utifrån 

yrkesmässiga principer och i enlighet med de sociala normer som råder ges 

förutsättningar för god utveckling. Då ges också professionen en legitimitet och kan 

därmed placera sig som en av grundpelarna för social utveckling av samhället då 

den svarar mot social, politisk och ekonomisk förändring och visar hur den bidrar 

till stabilisering av samhällets värderingar. De etiska riktlinjerna bidrar därmed till 

att ge biblioteken både legitimitet och auktoritet att verka i samhället.  

2.4.2 Bibliotekens utformning och tjänster 

Rachel Begg (2009, s. 619f) har undersökt folkbibliotekens utformning och 

användningsområden över tid. Hon ville få förutsättningar att bemöta diskussionen 

om huruvida utvecklingen av kulturcentrum innebär en marginalisering av 

bibliotekens traditionella uppgifter. Beggs (2009, s. 631f) resultat visar att redan på 

1960 talet har biblioteken erbjudit andra tjänster och material än traditionella 

bibliotekstjänster. Biblioteksrummets disponering har skiftat med sociala, tekniska 

och samhälleliga behov. Studien visar att biblioteken vid denna tidpunkt i högre 

grad användes till annat än litteraturförmedling. Men detta har inte bidragit till 

minskade ytor för litteraturen, i stället hade bibliotekens ytor blivit större.  

Begg (2009, s. 621) menar att diskussionen om bibliotekens varande relaterar till 

frågan om bibliotekens roll i dagens samhälle. Innan en konkret diskussion kan 

genomföras måste beslut tas om vilken funktion biblioteken ska ha i framtiden, då 
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det finns två synsätt på bibliotekens framtida roll. Att biblioteken ska fortleva 

genom en förbättrad service riktad mot litteratur alternativt tillhandahålla nya 

diversifierade tjänster som bättre möter användarnas behov i en lokal kontext.  

2.4.3 Användarundersökningar om biblioteket som mötesplats 

Det har under de senaste åren gjorts en del forskning om biblioteket som mötesplats. 

Denna forskning har utförts för att se nyttan för den enskilda individen men även för 

samhället i stort. Leckie och Hopkins (2002, s. 328ff) har studerat centralbibliotek 

och dess roll som publik plats på två av Kanadas största centralbibliotek i Toronto 

och i Vancouver. De menar att det finns flertalet definitioner på publik plats. Det 

som förenar dessa definitioner är att de ger möjlighet till social interaktion, att de 

innehåller social mångfald, att de är inkluderande, är lättillgängliga och innehar en 

hög grad av användarinflytande. Författarna beskriver hur flertalet av dessa publika 

platser har försvunnit under de senaste decennierna. Bland annat har digitaliseringen 

lett till nya sätt att kommunicera. Städer har omformats och naturliga platser för 

möten har försvunnit. Samhället styrs av ekonomiska intressen, konsumtion och 

privata ekonomiska intressen, vilket har lett till stora utmaningar för publika 

institutioner. 

 

Författarna menar att biblioteken innehar viktiga funktioner för utbildning, 

information och socialt liv. De har en viktig socioekonomisk roll och ett kulturellt 

och symboliskt värde som skulle vara svåra att duplicera i andra sammanhang. Den 

teknologiska utvecklingen har förstärkt bibliotekets roll snarare än förminskat den 

då det nu har fler tjänster att erbjuda. I ett komplext samhälle ger biblioteken och de 

tjänster de erbjuder medborgarna förutsättningar att utvecklas, oavsett 

socioekonomisk status (Leckie & Hopkins, 2002, s. 359f). Forskningen är äldre, 

men relevant, då den visar på att biblioteken har en viktig demokratisk funktion då 

de ger möjlighet för alla att utvecklas och ta plats i samhället, oavsett 

socioekonomisk status. Exempelvis beskriver de hur invandrare använder 

biblioteket som verktyg för övergång till det nya samhället på ett sätt som skulle 

vara svårt att duplicera på annat håll. Författarna beskriver även hur det ideologiska 

skiftet mot en ekonomisk styrning av publika institutioner skapar en identitetskris 

för de publika biblioteken. Förutsättningarna i Kanada och Sverige är dock olika då 

privata intressen tagit mer plats i de kanadensiska organisationerna, exempelvis 

beskrivs hur biblioteket i Vancouver har sponsorer vars loggor syns på lånekort 

(Leckie & Hopkins, 2002, s. 356ff). I Sverige är detta inte något vi ser i större 

utsträckning.  
 

En liknande studie utfördes av Aabø, Audunson och Vårheim som en del i projektet 

Public Libraries-Arenas for Citizenship (PLACE) där de undersökte 

folkbibliotekens funktion som mötesplats. Då samhället blivit mer komplext menar 

de att det finns behov av mötesplatser för att främja social inkludering. Detta skapar 

förutsättningar för gemensamma värden och normer och för att ta del av den 

kunskap som behövs för att kunna verka som medborgare. För att positiva möten 

mellan kulturella grupper ska kunna nås behöver samhället erbjuda möjligheter till 

det överbyggande sociala kapitalet. Detta kan erbjudas i form av arenor där 

medborgare möter andra värderingar än de egna. Denna typ av mötesplats benämns 
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som lågintensiva mötesplatser och är av stor vikt i ett mångkulturellt samhälle. 

Högintensiva mötesplatser är dess motsats och är platser där människor med samma 

intressen och värderingar möts (Aabø et al., 2010, s. 16ff). Resultatet visar att 

användare med låg socioekonomisk standard använder biblioteken som lågintensiv 

mötesplats i större utsträckning än de med högre socioekonomisk standard. Detta 

menar författarna ger indikationer att biblioteken spelar en stor roll i möjliggörandet 

för alla medborgare att kunna vara aktiva medborgare oavsett vilken 

socioekonomisk standard de har (Aabø et al., 2010, s. 25). 

 

Ser man ur båda dessa perspektiv har biblioteken i framtiden en viktig roll som 

stärker bibliotekens uppdrag ytterligare. Samhällets mångfald ökar (Aabø et al., 

2010, s.16). Och biblioteken har, med de nedläggningar av publika institutioner som 

fortfarande sker i samhället, en ökad roll i möjliggörandet för medborgarna att ta del 

av samhällets funktioner och tjänster. 

3 Teori/Modell 

I detta avsnitt presenterar vi the four-space model, den modell vi valt att använda 

oss av, som vi fortsättningsvis benämner som four-space modellen. Vi tar även upp 

modellens styrkor och svagheter. Anledningen till att vi valde denna modell är att 

den är ett bra verktyg vid användarstudier då den öppnar upp för nya tankar om 

verksamheten, utöver de som kanske är mer traditionella för biblioteken. Four-

space modellen har därav hjälpt oss se på bibliotekets verksamhetsområden på ett 

nytt sätt. Den har synliggjort hur viktig interaktionen mellan dessa områden är men 

även hur tydligt den visar sig. Vi såg att modellen kunde användas som ett konkret 

verktyg och ansåg den passade för undersökning av biblioteken som en helhet, 

utifrån hur de ofta verkar i samhället i dag, då många bibliotek har byggts om till 

kulturhus som även erbjuder andra kulturella upplevelser. Vi har utgått från 

modellen både i utformandet av frågeställningar och enkätundersökningen men även 

i vår presentation av resultat och analys. Genom att återkomma till modellens rum i 

resultat och analysdelen skapas en röd tråd som vi upplevde var lätt att följa. 

3.1 Four-space modellen 
Four-space modellen utvecklades av de danska biblioteksforskarna Marianne 

Andersson och Dorte Skot-Hansen år 1994 (Jochumsen, 2016, s. 45ff). 15 år efter 

att four-space modellen presenterades hade ett mångkulturellt, globaliserat och 

postmodernt samhälle vuxit fram. För att möta utvecklingen fanns ett behov av en 

ny biblioteksmodell. År 2010 vidareutvecklade således Henrik Jochumsen, Casper 

Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen (2012, s. 588) modellen, och det är 

denna senare modell vi använt oss av i uppsatsen om inget annat nämns. Modellen 

är utvecklad för folkbibliotek och kan användas som ett verktyg vid exempelvis 

nybyggnation, planering, utveckling samt omorganisation av bibliotek. Men även 

som en ram för dialog kring bland annat biblioteksplaner och policy och som en 

grund i samtalen om bibliotekens övergripande roll i samhället. Modellen kan 

därmed användas både internt i diskussion om bibliotekets syfte och legitimitet samt 
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externt i förhållande till besökare, samarbetspartners och politiker (Jochumsen et al., 

2012, s. 586, 594). 

Four-space modellen stödjer fyra övergripande mål för vad användarna kan uppleva 

på bibliotek. De fyra målen innebär att det ska finnas plats för erfarenhet 

[experience], engagemang [involvement], handlingskraft [empowerment] och 

innovation [innovation]. De två förstnämnda målen handlar om individen och dess 

strävan att hitta mening och identitet i ett komplext samhälle, medan de sistnämnda 

målen berör samhälleliga mål, som att få oberoende medborgare vilka kan lösa 

problem och utveckla nya metoder. Visionen enligt modellen är att biblioteket ska 

ha fyra ”rum”, som är överlappande. Dessa är inspirationsrum [inspiration space], 

kunskapsrum [learning space], mötesrum [meeting space] och aktivitetsrum 

[performative space]. Rummen är inte rum i fysisk bemärkelse utan bör ses som 

möjligheter, och meningen är att de ska samspela med varandra. På så sätt kan de 

höja verksamheten efter uttalade mål. Den viktigaste uppgiften är att de fyra 

rummen interagerar vilket kan ske genom bland annat bibliotekets program, 

samarbetspartners, design och arkitektur. Enligt modellens rum bör biblioteken 

erbjuda användarna möjlighet att uppleva [excite], upptäcka [explore], delta 

[participate] och skapa [create]. Vi har valt att översätta excite till uppleva, då 

aktiviteten i detta rum ska leda till just upplevelser (Jochumsen et al., 2012, s. 589f). 

Skissen nedan illustrerar interaktionen i rummens överlappning där varje cirkel 

representerar ett rum, verksamhetens övergripande mål som beskrivs i den vågräta 

texten samt de aktiviteter användarna bör erbjudas som benämns inne i cirklarna. 

 

 

Figur 1: The four-spaces model, av Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte 
Skot-Hansen (2012, s. 589).  
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3.1.1 De fyra rummen 

I detta avsnitt går vi närmare in på vad de fyra olika rummen i modellen står för. 

Rummen är direkt kopplade till syftets frågeställningar och presenteras tillsammans 

med enkätsvaren under resultatet och i diskussionsdelen. Under slutsatser kopplas 

de även till bibliotekarieprofessionen och bibliotekets demokratiska uppdrag som 

nämndes i syftet.  

3.1.1.1 Inspirationsrummet 

I inspirationsrummet är upplevelserna i centrum, vilket fått allt större betydelse i 

människors liv, bland annat i utveckling av identitet. Genom till exempel berättande, 

medier och andra konstnärliga uttryck kan användarna få intryck som förändrar 

deras uppfattning. Estetiska upplevelser öppnar upp för det emotionella och kan 

bidra till att de gör andra val än de invanda. Inspirationsrummet stödjer målen 

innovation och erfarenhet (Jochumsen et al., 2012, s. 590). 

3.1.1.2 Kunskapsrummet 

Genom fri tillgång till information och kunskap kan besökarna upptäcka världen och 

på så sätt få ökad kompetens, vilket kan leda till fler möjligheter. Detta kan, förutom 

i mötet med litteratur, ske genom aktiviteter, lek eller kurser. Biblioteket bör se 

lärandet som en dialog och ta avstamp i användarnas egna erfarenheter och behov. 

På senare år utmanas biblioteken av unga människors behov av upplevelseinriktat 

lärande genom till exempel interaktivitet och lek. Lärandet i biblioteket är alltid ett 

erbjudande. Rummet stödjer målen handlingskraft och erfarenhet (Jochumsen et al., 

2012, s. 591). 

3.1.1.3 Mötesrummet 

Detta rum är en öppen och offentlig plats där användarna kan möta andra som är 

lika, men även olika dem själva. Mötesrummet ger utrymme för spontana och 

tillfälliga möten i mer eller mindre intima utrymmen samt organiserade möten. I 

samband med mötesplats nämns ofta konceptet ”third places”, vilket innebär att 

användarna möts över generationer, kulturer och etnicitet. Ett annat begrepp är 

”lågintensiva mötesplatser” där användarna möter dem som har andra värderingar 

och intressen än dem själva. Rummet stödjer målen engagemang och handlingskraft 

(Jochumsen et al., 2012, s. 592). 

3.1.1.4 Aktivitetsrummet  

I detta rum kan användarna, i mötet med konst och kultur och i interaktion med 

andra, skapa egna konstnärliga uttryck. Här finns verktyg som stödjer den kreativa 

aktiviteten. Användarna kan exempelvis få stöd genom workshops med konstnärer 

och professionella. Rummet kan bidra med en plattform som distribuerar och 

publicerar användarnas kreativa alster. Aktivitetsrummet stödjer målen innovation 

och engagemang (Jochumsen et al., 2012, s. 593). 

 

 



 

12(55) 

 

 

3.1.2 Modellens svagheter och styrkor 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012, s. 596) som utvecklat 

modellen menar att användare av modellen står med en fot på trygg fast mark 

medan den andra står på osäker. De frågar sig om modellen är allt för konservativ 

och om det egentligen behövts en modell som vänt upp och ner på det traditionella 

folkbiblioteket. Modellen har kritiskt granskats av Mette Nissen och Tine Furbo 

Carlsen (2014, s. 35) som menar att det är av största vikt att four-space modellen 

anpassas till den lokala kontexten där faktorer som exempelvis storleken på 

biblioteket och demografiska aspekter ska beaktas.  

Svagheter med modellen som framkom vid fokusgruppsintervjuer med 

biblioteksanvändare och icke biblioteksanvändare var att four-space modellen 

behövde förklaras med konkreta exempel för att intervjudeltagarna skulle kunna 

relatera till modellen. En annan svaghet är att benämningen rum i modellen 

förknippas med fysiska rum vilket kan hämma nya tankegångar (Nissen & Furbo 

Carlsen, 2014, s. 33, 41). 

Stycket ovan till trots är en styrka med modellen att alla, biblioteksanvändare såväl 

som professionella inom biblioteksverksamheten, kan relatera till den. Den väcker 

tankar och öppnar upp för en ny syn på vad biblioteket ska erbjuda. Modellen är ett 

bra och flexibelt redskap som lämpar sig väl vid exempelvis användarinvolvering 

och vid diskussion om det framtida biblioteket (Nissen & Furbo Carlsen, 2014, s. 

44f). Modellens visuella uttryck är enkel och skissen i figur 1 visar den tydliga 

överlappningen av rummen, hur de olika rummen interagerar, samt mittfältet där 

samtliga rum möts och biblioteksutvecklingens perspektiv formas (Nissen & Furbo 

Carlsen, 2014, s. 35). 

Modellen skulle kunna stärkas med ett mer uttalat demokratibegrepp. Alla rum kan 

relateras till demokratibegreppet men det saknas fokus på detta viktiga uppdrag. 

Tänkbart är det att modellen skulle behöva en förnyelse då diskussionen har 

förändrats och begreppet återigen hamnat i fokus. Ett exempel på detta är Fichtelius, 

Persson och Enarsson (2019) förslag till ny biblioteksstrategi som heter just 

Demokratins skattkammare där man befäster och lyfter demokratibegreppet men 

även talar om bibliotekets varande på ett sätt som relaterar till modellens olika rum. 

4 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi den metod vi valt för undersökningen. Vi redogör för 

varför vi valt att använda metoden samt hur vi gått tillväga vid urval och utformande 

av undersökningen. Därefter ges en förklaring kring hur vi gått tillväga i 

användande och tolkning av det empiriska material vi samlat in. Slutligen 

presenteras metodens begränsningar och våra tankar kring reliabilitet och 

forskningsetiskt ställningstagande. 
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4.1 Metod för undersökning 
Vi har genomfört en enkätundersökning (Bilaga 1), där datainsamling och tolkning 

av datan är kvantitativ men bearbetning av de öppna frågorna och analys är 

kvalitativ. Vi valde att använda oss av enkäter med syftet att nå så många användare 

som möjligt i undersökningen. Vi bedömde att vi med den begränsade tid vi hade att 

tillgå inte skulle ha möjlighet att intervjua tillräckligt många respondenter för att 

kunna göra en tolkning utifrån hela populationen, alltså användare av biblioteket i 

fråga (Jan Trost & Oscar Hultåker, 2016, s. 23). För att få så många svar som 

möjligt samt ha tid att göra sammanställning och analys av resultaten valde vi en 

aktiv period på tre veckor för utdelning och besvarande av enkäten. Vi 

sammanställde de svar vi fått kontinuerligt.  

4.2 Varför användarundersökning? 
Bibliotekens verksamhet är till för deras användare och ska vara förankrad i en lokal 

kontext. Bibliotekens personal har en uppfattning om hur biblioteken bör vara som 

formas av deras erfarenhet och den utbildning de förvärvat. De är vad Aaron 

Schmidt och Amanda Etches (2014, s. 4) kallar ”Library insiders”. Dessa 

”insiders” har ett annat utgångsläge än användare när de ser på bibliotekets 

utformning och verksamhet, vilket medför att det kan vara svårt för dem att se på 

verksamheten ”med användarnas ögon”. För att kunna utforma en användarvänlig 

miljö behöver personalen verktyg för att se verksamheten ur användarens perspektiv 

och reflektera över syften vid förändring och utveckling av verksamheten (Schmidt 

& Etches, 2014, s. 5ff). Dessa verktyg ger bibliotekets profession möjlighet att 

reflektera över hur de kan utforma en miljö som går hand i hand med verksamhetens 

uppdrag. För varje ny tjänst biblioteken erbjuder behöver de överväga hur den 

implementeras i den redan befintliga verksamheten. I utveckling av verksamheten 

bör biblioteken utvärdera sin verksamhet för att se om gamla och nya tjänster 

fungerar som det var tänkt. Användarundersökningar ger en grund för utveckling, 

men även för utvärdering (Andy Priestner & Matt Borg, 2016, s. 1). En fördjupad 

användarundersökning skapar goda förutsättningar då de ger ett underlag för 

reflektion och ger en fördjupad kunskap om användares behov och agerande.  

4.2.1 Metoder för användarundersökningar 

Det finns två olika typer av användarundersökningar. De som undersöker 

användares attityder och de som undersöker användares beteende. För att en 

undersökning ska bli lyckad och ha hög validitet bör man använda en metod som 

passar för det man vill undersöka (Schmidt & Etches, 2014, s. 13f).  

4.2.1.1 Undersökningar för attityder 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning vilken är effektiv som metod för att 

samla data kring användares attityder om en verksamhet. Motivet till metodvalet var 

att vi ville få så många svar som möjligt under en relativt kort period. Andra former 

av undersökningar av attityder, som intervjuer och fokusgrupper är effektiva 

metoder för att få en fördjupad bild av användares tankar och funderingar kring ett 

område (Schmidt & Etches, 2014, s. 14f). Den som intervjuar och leder 

gruppsamtalet kan styra diskussionen för att få det svar hen behöver. Dessa metoder 
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tar dock mer tid i anspråk när det gäller urval, utförande och efterarbete vilket 

gjorde att vi bedömde enkäter som en mer relevant metod för vår undersökning. 

4.3 Urval 
Då målet var att studera användares tankar kring vad biblioteket erbjuder valde vi 

att fokusera på bibliotekets faktiska användare, alltså de som aktivt nyttjar 

biblioteket. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och gjorde därmed inte någon 

ansträngning för att nå ut till de som inte är aktiva biblioteksanvändare. Nackdelen 

med denna form av urval var att det slutgiltiga urvalet riskerade att inte bli 

representativt för hela populationen (Trost & Hultåker, 2016, s. 31f). Exempelvis 

kan det tänkas att pensionärer och andra grupper som förfogar över mer tid tenderar 

att i större utsträckning ta sig tid att fylla i en enkät än stressade småbarnsföräldrar 

gör. Svårigheterna att genomföra undersökningen med andra former av urval gjorde 

dock att bekvämlighetsurvalet passade bäst för vår undersökning. Om vi hade 

kunnat använda oss av bibliotekets katalog för att ta ut ett låntagarregister kunde vi 

använt oss av ett slumpmässigt, eller ett strategiskt, urval för att skicka enkäten via 

e-mail (Trost & Hultåker, 2016, s. 32ff). Låntagarnas uppgifter är dock 

konfidentiella och då de inte blivit informerade om att deras uppgifter kan användas 

i undersökningssyfte stod denna möjlighet inte till vårt förfogande. Vi hade även 

kunnat lägga ut enkäten på bibliotekets hemsida, men då vi med vår undersökning 

ville nå de som kommer till biblioteket, och inte undersöker användarattityder mot 

den digitala miljön, valde vi bort detta alternativ. 

Enkäten är skriven på svenska och var vi medvetna om att de användare som inte 

talar svenska faller bort. Detta val gjorde vi då det skulle innebära ett allt för stort 

arbete att översätta enkäten till engelska och andra språk. Hade den bara varit på 

engelska hade vi i stället fått ett bortfall av dem som blir avskräckta av det engelska 

språket. Vi gjorde därför bedömning att bortfallet blev mindre om enkäten var på 

svenska (Trost & Hultåker, 2016, s. 27). 

Biblioteket vi valde att göra vår undersökning på är ett huvudbibliotek i en mindre 

ort i Sverige på cirka 15 000 invånare. Biblioteket är inhyst i stadens kulturhus där 

det även finns utställningshall och ett nyetablerat scenrum där programverksamhet 

bedrivs. Förutom bibliotekets personal finns även en avdelning som heter “Scen och 

produktion”, där de anställda arbetar med programverksamhet och utställningar på 

kulturhuset och i andra kommundelar. Biblioteket valdes då de är mitt i en 

omdisponeringsprocess av bibliotekets lokaler. Denna process startade i och med 

byte av chef och tillskottet av avdelningen scen och produktion som är ny sedan 

cirka 1 år. Omdisponeringen började då man såg ett behov av att underlätta arbetet 

för medarbetarna. Personalen upplevde även att en omdisponering var ett önskemål 

från användarna då de hade önskat att skönlitteraturen, som nu finns på källarplan, 

ska vara mer lättillgänglig. Omdisponeringen har därmed skett enligt medarbetarnas 

behov och enligt ett upplevt önskemål från bibliotekets användare. Därmed såg vi 

ett behov av en användarundersökning där användarnas faktiska önskemål 

undersöktes för att se om belägg för dessa önskemål faktiskt fanns där.  
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4.4 Enkätens utformning 
Enkäten (Bilaga 1) utformades enligt undersökningens frågeställningar och four-

space modellens fyra ”rum”, se figur 1, sida 10. Detta för att underlätta för analys av 

svarsresultaten. I början av enkäten ställdes frågor om hur användaren nyttjar 

biblioteket och om vilka medier de lånar. I anslutning till detta ställdes en fråga där 

användare fick ange hur viktig de tycker tillgängligheten av dessa medier är. Vi 

ställde sedan frågor rörande programverksamheten. Efter detta kom frågor som 

berör biblioteket som mötesplats. Här hade respondenterna möjlighet att besvara 

och rangordna påståenden om vem de går till biblioteket med. Exempelvis: Jag går 

till biblioteket själv, jag går till biblioteket med familjemedlem, jag går till 

biblioteket med vän, jag går till biblioteket med arbetskamrat, jag går till biblioteket 

med kurskamrat, och ett alternativ där de kunde fylla i fall annat svar ville ges. De 

kunde här kryssa i svarsalternativen Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig eller Ej relevant. 

Likadant kunde de besvara och rangordna påståenden som berörde om de bestämt 

möte med någon på biblioteket. Efter detta avsnitt ställde vi frågor om hur de 

upplever både ljud- och den generella miljön, om de anser att de har vetskap om 

bibliotekets tjänster och utbud, hur de upplever personalens bemötande och 

kompetens. Sedan ställdes frågor som relaterar till bibliotekets utställningar och om 

de skulle delta i arrangemang där de kan använda sin kreativitet. Sedan bad vi 

respondenterna vikta bibliotekets roller. Exempelvis: Hur viktig är bibliotekets roll 

som: förmedlare av information. Avslutningsvis ställde vi frågor rörande 

bibliotekets olika miljöer. I anslutning till dessa ställdes frågorna: Vad tycker du 

mest om med bibliotek? Finns det något biblioteket saknar, kan förbättra eller 

utveckla? Sista frågan benämndes som Övrigt, där kunde respondenterna fylla i om 

de har något att tillägga. 

Svarsalternativen i enkäten har olika utformning. En del frågor besvaras endast med 

ett alternativ medan andra kan besvaras med flera alternativ. Andra frågor har 

rangordningsmöjligheter. Då vi ville ha svar på vad användarna tycker och vad de 

har för behov hade vi tänkt utforma en kvalitativ enkät med flertalet öppna frågor. 

Efter att ha läst Trost och Hultåkers (2016, s. 74f) bok insåg vi dock att öppna 

frågor, det vill säga frågor som inte har fasta svarsalternativ, kan innebära tekniska 

problem då svaren kan vara svåra att tolka och kategorisera. Öppna frågor kan även 

verka avskräckande för respondenten då de kan uppleva det som svårt att svara på 

dessa. Bortfallet på dessa frågor blir därmed ofta stort. Vi valde därmed att i slutet 

av enkäten ha två frågor där det finns möjlighet att utveckla svaren samt tre öppna 

frågor. I de tre sista frågorna har respondenten möjlighet att skriva ner tankar och 

åsikter samt förtydliga enkätsvaren om det fanns behov. Även om det är få 

respondenter som skriver någon menar Trost och Hultåker (2016, s. 75) att man 

genom dessa öppna frågor kan få värdefulla synpunkter och goda idéer. Dessutom 

menar de att det är en fin gest mot respondenterna att ge dem möjlighet att 

kommentera. 

Vår ambition var att utforma enkätens frågor så de blev enkla och tydliga. Vi lät 

därför bibliotekarier men även användare av bibliotek i vår omgivning att studera 

enkätens frågor. Vi fick därigenom synpunkter på oklara frågor. Om frågorna är 

lätta att förstå så att alla uppfattar dem på samma sätt så får de hög reliabilitet (Trost 

& Hultåker, 2016, s. 63).  
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4.5 Missivbrev 
I samband med utformandet av enkäten formulerade vi ett missivbrev som vi valde 

att lägga först i vårt enkätformulär (Bilaga 1). Brevet utformades med utgångspunkt 

i Trost och Hultåkers (2016, s. 111) tankar om vad ett missivbrev bör innehålla. De 

menar att missivbrevet bör innehålla information om undersökningens syfte, 

enkätens innehåll, vem som är intressent för undersökningen och vad resultaten ska 

användas till. Eftersom vi även har en samverkan med biblioteket har vi även nämnt 

biblioteket som intressent då de kommer att ta del av resultaten. 

4.6 Frågor vi borde omformulerat eller missade att ställa 
Vid inkodning och analysering av resultat såg vi att vi borde ha formulerat vissa 

frågor tydligare. Vi gav inte respondenten information om huruvida hen skulle svara 

utifrån sina egna behov eller utifrån sin generella syn på biblioteket och dess 

verksamhet. Exempel på detta är fråga 6. “Hur viktig är tillgängligheten av följande 

medier” och fråga 9. “Vilken vikt anser du att dessa former av programverksamhet 

har på biblioteket”. 

I anslutning till fråga 17 och 18 borde en fråga ställts eller omformulerats till att 

fråga efter vilken ljudnivå användaren föredrog på biblioteket. Detta skulle gett oss 

ett tydligare svar på om användaren till exempel föredrar en tyst miljö på 

biblioteket. Nu ställdes frågorna: “Hur du tycker den ljudmässiga miljön är” och 

“Passar den ljudmiljön dig”. Dessa frågor ger inte samma underlag för analys. 

I vissa fall borde vi förtydligat vad vi menat i enkäten. Exempelvis finns det en risk 

att inte alla vet skillnaden mellan en talbok och en ljudbok. I enkäten skulle vi även 

kunnat tydliggöra begreppet mötesplats så respondenterna förstod vad vi menade 

med begreppet. 

I anslutning till fråga 29: ”Hur viktig är bibliotekets roll som...” borde vi haft med 

alternativet litteraturförmedlare. Denna fråga tillhör en av bibliotekets uppdrag och 

skulle troligtvis skattats högt av användare. Förmedlare av information och även 

underhållning till viss del, skulle kunna innehålla denna aspekt, men inte på ett 

tydligt sätt för respondenter. Detta är något respondent 13 reflekterat över och 

skriver: ”Frågor om bibliotekets viktiga roll som utlånare av böcker och tidskrifter 

saknas helt! Märkligt”. 

Slutligen hade vi även kunnat lyfta bibliotekens demokratiska roll i samhället. Detta 

hade kunnat göras i egen fråga eller i anslutning till fråga 29 om bibliotekets roll. 

4.7 Utplacering i biblioteket 
Enkäten placerades ut i biblioteket den 28 oktober 2019 till den 17 november 2019. 

Vi valde att placera ut i den i olika delar av biblioteket då vi är medvetna om att 

enskilda användare tenderar att använda samma delar av biblioteket. Vissa 

användare går exempelvis till biblioteket enbart för att läsa tidningar medan andra 

nyttjar bibliotekets datorer. Enkäten lades av den orsaken ut vid bibliotekets 

in/utgång, tidningshörnan, datasalen, på bord utspridda i biblioteket, vid receptionen 

och vid skönlitteraturen. Vi valde medvetet att inte placera enkäten vid 

barnavdelningen då barnbibliotekarierna på biblioteket rekommenderade att detta 
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inte skulle göras. Deras erfarenhet var att barnen på biblioteket använde enkäter och 

pennor till annat än vad de är tänkta till. Vår tanke var även att vi eventuellt skulle 

få in flertalet enkäter från respondenter som är yngre än målgruppen för vår 

undersökning. I efterhand insåg vi att beslutet var felaktigt då vi med stor 

sannolikhet inte fick in så många enkäter från vuxna respondenter som var på 

biblioteket för att enbart besöka detta med sina barn. Vi hade kunnat undvika en del 

av de problem vi förutsåg genom att exempelvis placera enkäterna på en högre höjd 

och inte direkt placerat dem på det låga bord som är tänkt för barnen att använda. 

Den ifyllda enkäten lämnades i en låst brevlåda vid in/utgången till biblioteket. 

Lådan tömdes två gånger i veckan. 

4.8 Inläsning av data 
Som statistikprogram har vi använt Excel. Allt eftersom enkätsvaren hämtades in 

och numrerades lästes svaren in manuellt. Vi utformade ett dokument där varje 

fråga blev en variabel och svaren blev till variabelvärden bestående av siffror (Trost 

& Hultåker, 2016, s. 128f). Variabelvärdena som fördes in var det antal svar som 

angetts. Analysen handlade därmed om hur många gånger svarsalternativet nämnts. 

Exceldokumentet var temaindelat efter de fyra olika rummen i modellen.  

Vi har i inläsning och analys inte tittat på statistisk signifikans. Trost och Hultåker 

(2016, s. 157) menar att det är viktigt att ta ställning till om samband eller skillnad 

är betydelsefullt för syftet med studien. Då vi undersökte vad användarna vill ha, 

valde vi att se dem som en grupp, och kommer därmed inte titta på kön och ålder. 

Det fanns även en risk att vi inte fick tillräckligt många svar för att kunna göra 

korrekt analys av signifikans. Vi hade dock med frågor om kön och ålder om 

bibliotek vill använda resultatet i ytterligare analys. Den avslutande delen där 

respondenten kan lägga till egna kommentarer har lagts in i ett separat blad i 

Exceldokumentet.  

4.9 Analys  
I vår analys har vi valt att presentera vårt resultat omräknat i procent. För att göra 

resultaten mer lättläst har vi valt att avrunda talen till en decimal. Vissa av våra 

frågor presenteras även som diagram.  

I vår analys har vi utgått från four-space modellens rum. Vi valde att utföra vår 

analys varje rum för sig för att sedan relatera till hur de olika rummen knyter an till 

varandra. Respondenternas kommentarer har vi använt genom att vi placerat in dem 

i de av modellens rum de berör. Om en respondent kommenterat både bibliotekets 

samlingar och de aktiviteter som tar plats kommer vi markera detta svar under både 

inspirationsrummet, kunskapsrummet och aktivitetsrummet. Mycket av det som 

biblioteket erbjuder kan relateras till fler av rummen. Bibliotekets samlingar kan 

både kan ge inspiration till att prova nytt men ger även förutsättningar till ny 

kunskap. Exempelvis har vi kommentaren från respondent 5 vid frågan vad hen 

tycker är bra med biblioteket: ”Utsikt, läget i stan, att det finns, mycket bra personal, 

bra utbud, fin barnhörna + samtalen!”. Detta svar placerade vi in under 

inspirationsrummet och kunskapsrummet men även under biblioteket som 

mötesplats. Detta då hen nämner utbudet och personalen som faller under 
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inspirationsrummet och kunskapsrummet men även samtalen som tar plats i 

mötesrummet.  

4.10 Metodens begränsningar 
I utformandet av vår undersökning har vi beaktat metodens begränsningar. 

Felformulerade frågor kan orsaka att svaret blir influerat av hur frågan är ställd i 

stället för att reflektera respondentens tankar om fenomenet (Gorell, Ford, Madden, 

Holdridge & Eaglestone, 2011, s. 508ff). Detta skulle i så fall ha kunnat påverka 

undersökningens reliabilitet då svaret inte skulle ha speglat respondentens egna 

tankar. I användarundersökningar finns det även en risk att respondentens 

sinnesstämning färgar dess svar (Trost & Hultåker, 2016, s. 166). För att undvika 

felformulerade frågor och att färga respondentens svar strävade vi efter att våra 

frågor skulle vara välformulerade, objektivt ställda och att de inte skulle innehålla 

värderingar. Till hjälp tog vi flertalet kontrollpersoner som vi bad läsa vår enkät. De 

hjälpte oss att titta på om frågorna var otydligt ställda, innehöll värderingar, och 

innehöll fackspråk som skulle kunna vara svårt att förstå. Trots detta förekom 

flertalet misstag som vi beskrev ovan i avsnitt 4.6. Kanske hade dessa kunnat 

undvikas om vi bett fler titta på enkäten. Eventuellt skulle man även kunnat ta 

någon till hjälp som har mer erfarenhet av att utforma enkäter.  

4.11 Reliabilitet 
Vid inläsning av resultat finns den kanske största risken som berör undersökningens 

reliabilitet. Detta är att resultaten inte blir korrekt inläst i statistikdokumentet. 

Exempelvis kan siffror läsas in fler gånger eller registreras på fel plats. Inläsningen 

bör därmed felkontrolleras för att systematiska fel ska kunna upptäckas (Trost & 

Hultåker, 2016, s. 132ff). För att undvika samt kunna kontrollera systematiska fel 

gav vi varje insamlad enkät ett identifikationsnummer, från 1-54. När varje enkät 

hade ett identifikationsnummer kunde vi kontrollräkna dem. De införda uppgifterna 

kunde även enklare kontrolleras när sammanställningen var färdig. I vårt 

statistikdokument fanns alternativet ”inget svar” kopplat till varje svarsalternativ. På 

så sätt kunde vi kontrollera att siffrorna på antal svar stämde överens med antalet 

inlämnade enkäter (Trost & Hultåker, 2016, s. 130f). Då samtliga enkäter lästs in i 

Excelfilen valde vi att göra en ytterligare kontroll. Denna gång delades enkäterna in 

i grupper om 10 efter identifikationsnummer, det vill säga enkät 1-10, 11-20 och så 

vidare. Varje svar inom gruppen skrevs manuellt in i en i en pappersenkät där varje 

specifik enkät fick en färg för att försäkra att samtliga frågor besvarats. Sedan 

sammanställdes resultatet i gruppen. Slutligen fördes gruppernas resultat in i en ny 

pappersenkät där varje grupp var färgkodad och där varje grupps resultat 

markerades med det sammanräknade resultatet i gruppens färg. Detta var ett 

tidskrävande arbete men visade sig vara användbart då metoden underlättade 

möjligheten att gå tillbaka till specifika enkäter. De olika färgerna innebar också att 

svarsfrekvenserna blev tydligare. I efterhand insåg vi att vi hade kunnat lägga in en 

funktion i Excel där svaren på varje rad adderades efterhand och summan visats 

automatiskt. Till vårt arbetes fördel fick vi dock en bättre insyn i enkätsvaren. 
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4.12 Forskningsetiskt ställningstagande 
Respondenterna var anonyma vilket ledde till att vi inte behövde göra ett 

forskningsetiskt ställningstagande angående personuppgifter. Enkätens frågor var 

inte heller av känslig karaktär då de enbart fokuserade på bibliotekets verksamhet. 

Inga frågor, mer än de angående ålder och kön, var centrerade kring användaren 

som person. Vi hade i missivbrevet till enkäten angett vilka ändamål resultatet 

ämnade användas till samt att enkäterna var konfidentiella. När undersökning och 

uppsatsen är färdig kommer originalenkäterna samt Excelfilen med det 

sammanställda resultatet lämnas över till biblioteket där undersökningen bedrevs.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår enkätundersökning. Vi placerar in 

resultaten i de fyra rum som modellen representerar. I vissa fall kommer resultatet 

av en fråga tas upp i flera rum då dessa anknyter till varandra. I de fall där frågan på 

ett tydligt vis hör till rummet kommer relationer med andra rum nämnas där.  

5.1 Respondenterna 
54 respondenter svarade på enkäten. Av dessa var 64,8 % av respondenterna 

kvinnor och 35,2 % av respondenterna män. 51,9 % av respondenterna var över 65 

år, 27,8 % av respondenterna var 40-64 år och 20,4 % var 18-39 år. 

 

 

Diagram 1. Fråga 1. Kön? Fråga 2. Vilken är din ålder? 

På frågan Hur ofta besöker du biblioteket? svarade 37,0 % av respondenterna att de 

besökte biblioteket flera gånger i veckan. 29,6 % besökte biblioteket en gång i 

veckan. 27,8 % av respondenterna besökte biblioteket en gång i månaden och 3,7 % 

mer sällan. Resultaten i fråga 2. Vilket är din ålder? och fråga 3. Hur ofta besöker 

du biblioteket? skulle kunna bero på att personer över 65 år, som besöker biblioteket 

flera gånger i veckan, har mer tid att disponera vilket gör att de har en större 

benägenhet att ta sig tid att besvara en enkät. De kan även ha en starkare relation till 

sitt bibliotek än de som bara nyttjar biblioteket ett fåtal gånger per år och vill 
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därmed dela med sig av sina tankar om verksamheten för att eventuellt kunna bidra 

till utveckling och även göra sin röst hörd. 

 

Diagram 2. Fråga 3. Hur ofta besöker du biblioteket? 

5.2 Nyttjande av biblioteket 
 

 

Diagram 3. Fråga 4. Hur använder du biblioteket? 

I diagram 3 kan man utläsa att 79,6 % av respondenterna går till biblioteket för att 

låna medier och 53,7 % av respondenterna kommer för att läsa tidningar och 

tidskrifter. 40,7 % går på programverksamhet. Ungefär en fjärdedel av 

respondenterna använder datorer och kommer för planerade möten samt för att 

uppsöka bibliotekspersonal. Runt 15 % av respondenterna anger att de kommer för 

spontana möten, för att använda skrivare och för att studera. 

5.3 Inspirationsrummet 
Som beskrivits i tidigare avsnitt är avsikten med detta rum att användarna ska få 

möjlighet till erfarenheter som får användaren att se nya möjligheter och göra val 
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utanför de invanda (Jochumsen et al., 2012, s. 590). Frågor som innefattas här 

handlar om vad användaren upplever och hur de nyttjar bibliotekets möjligheter till 

upplevelser, som exempelvis programverksamhet.  

5.3.1 Programverksamhet 

Programverksamheten går, förutom inspirationsrummet, även in i aktivitetsrummet 

då man genom dessa program, förutom att uppleva, även kan ta del i att utföra. 

Biblioteket kan erbjuda möjlighet till deltagande och utförande genom att 

exempelvis visa upp konstnärliga uttryck, hålla föreläsningar, eller uppträda 

(Jochumsen et al., 2012, s. 593). Programverksamheten går även in i 

kunskapsrummet då den kan bidra till kunskap samt mötesrummet då möten kan ske 

i olika aktiviteter. 

11,1 % av respondenterna går så ofta det finns program. Sammanlagt är det 38,9 % 

av respondenterna som går en gång i månaden eller oftare. 14,9 % av 

respondenterna nämner att de går mer sällan. 22,2 % av respondenterna anger att de 

aldrig går på programverksamhet. 

 

 

Diagram 4. Fråga 8. Vilken form av programverksamhet går du på? 

Diagram 4 visar att de program som besökarna främst nyttjar är föreläsningar och 

författarbesök, konst och utställningar. Relativt många tar även del av 

musikprogram. De program som respondenterna nämner att de nyttjar minst är 

språkcaféer, sagostunder och bokcirkel. En reflektion från vår sida är att anledning 

till att fler respondenter inte svarar att de går på sagostunder kan vara att enkäterna 

inte lades ut vid barnavdelningen. Hade detta gjorts hade resultatet troligen visat på 

att fler går på dessa. Språkcaféer har målgruppen inte svenskspråkiga, vilket kan ha 

gjort att denna målgrupp avskräckts från att besvara en enkät på svenska.  

Vi bad respondenterna ange vilken vikt de olika programmen hade för 

biblioteksverksamheten. Diagram 5 visar att i många fall anger respondenterna 

programmen som mycket viktig trots att de inte nyttjar dem. Därmed ser de 
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verksamheten ur ett större perspektiv i stället för att utgå från dem själva. 

Exempelvis anges språkcaféer som mycket viktig eller viktig av nästan hälften av 

respondenterna trots att det enbart är 1,9 % av respondenterna som besöker dessa. 

Detsamma gäller för bokcirklar då 61,1 % anser att de är mycket viktiga eller 

viktiga, trots att det enbart är 7,4 % som nyttjar dessa. De program som rankas som 

viktigast i verksamheten är föreläsningar och författarbesök som hälften av 

respondenterna anser är mycket viktig och som 27,8 % anser är viktig. Konst och 

utställning anser 38,9 % av respondenterna är mycket viktig och 31,5 % viktig.  

En viktig kommentar angående inspirationsrummet och dess programverksamhet tas 

upp av respondent nummer 17:  

Viktigast: Att vidta åtgärder som lockar ungdomar till biblioteket. Inte ens 

under läslovet gjorde biblioteken någon sådan insats för t. ex 10-15-åringar, 

den åldern då man (tror jag) har största behovet av att ”hjälpas” in i vad 

skönlitteraturen (i bokformat) kan erbjuda. 

 

 

Diagram 5. Fråga 9. Vilken vikt anser du dessa former av programverksamhet har på biblioteket? 

5.3.2 Utställningar 
55,6 % av respondenterna anger att de besöker utställningar, se diagram 4. 22,2 % 

av respondenterna besöker utställningarna ibland och 18,5 % svarade att de inte 

besöker utställningarna. 70,4 % av respondenterna ansåg att utställningar och konst 

är mycket viktiga eller viktiga programverksamheter på biblioteket vilket gör att de 

hamnar som den näst viktigaste programverksamheten, efter föreläsningar och 

författarbesök. På frågan vad som är bra med biblioteket skriver respondent 20 “Den 

kultur som erbjuds!” och respondent 32 tycker att kulturutbudet är bra.  

Angående kvalitet på utställningarna tycker 25,9 % av respondenterna att den är bra, 

48,1 % anser att den är varierad, 16,7 % vet ej och 3,7 % tycker inte att de håller 
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god kvalitet. Att det är så många som tycker att den är varierad är inte konstigt, då 

det är med konsten som med skönheten, värderingen ligger i betraktarens öga. 

Respondent 47 skriver “Det är viktigt att ni ofta visar upp våra fina lokala 

konstnärer”. Hen vill även se mer måleri och under frågan om kreativitet önskas 

“Mer föreläsningar, gärna om konst och historia”. Under fråga 33, Vad biblioteket 

kan utveckla? skriver samma respondent “Kanske att ni borde bjuda in andra 

kulturarbetare inom kommunen oftare”. Även respondent 33 talar om det lokala:  

Mera tavlor från lokala talanger. Det går att sätta upp en eller några få alster av 

de som engagerar sig och ställer ut i galleri. Även efter utställningens slut. En 

tavla lämnas kvar. Ev. köpas. Som påminner om att en utställning har varit 

tidigare. Alltså ett minne av något som tagit slut men ändå finns någonstans. 

Kortare utställningstid. Max 1 mån. Bra om utställare finns vid sin utställning 

vissa planerade tider. 

5.4 Kunskapsrummet 
I detta rum får låntagarna möjlighet att lära och utveckla sin kompetens genom fri 

tillgång till information och kunskap, men även i agerande med sin omgivning 

(Jochumsen et al., 2012, s. 591). De frågor som vi främst behandlar här handlar om 

samlingarna och dess innehåll. Men även andra faktorer som möjliggör lärande 

exempelvis tekniska verktyg och mer formellt lärande som gäller biblioteken som 

studieplats. Rummet flyter in i inspirationsrummet då de aktiviteter som inryms där 

även är en källa till kunskap, med mötesrummet då möten kan generera nya 

kunskaper och erfarenheter men också med aktivitetsrummet då man har möjlighet 

att lära genom aktivitet. 

5.4.1 Bibliotekets samlingar och medier 

Som beskrivet ovan kommer de flesta av användarna till biblioteket för att låna 

medier och för att läsa tidningar, och därmed för att ta del av bibliotekets samlingar.  

Diagram 6 visar vilka medier respondenterna anger att de lånar. Här kan man se 

tydligt att det respondenterna främst lånar är skönlitteratur vilket 57,4 % av 

respondenterna gör ofta, 14,8 % ibland och 11,1 % sällan. Det är dock enbart 5,6 % 

av respondenterna som aldrig lånar skönlitteratur. Diagram 7 visar att 

skönlitteraturen är de medier som respondenterna upplever bör ha bäst 

tillgänglighet. Hela 92,6 % av respondenterna anger att det är mycket viktigt eller 

viktigt att skönlitteraturen har en bra tillgänglighet. Enbart 1,9 % anger den som 

mindre viktigt.  
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Diagram 6. Fråga 5. Vilka medier lånar du? 

Facklitteraturen lånas även den i stor utsträckning. Ungefär en fjärdedel av 

respondenterna lånar den ofta och 37,0 % ibland. Intressant är dock att 51,9 % av 

respondenterna anger att det är mycket viktigt att facklitteraturen är tillgänglig och 

24,1 % anger dess tillgängligheten som viktig. Denna form av litteratur går på 

många sätt ihop med studielitteraturen som relativt få lånar, men ändå anser många 

att det är viktigt att den är lättillgänglig. 

 

 

Diagram 7. Fråga 6. Hur viktig är tillgängligheten av följande medier? 

Relativt många anger att de lånar barn- och ungdomslitteratur, detta trots att 

enkäterna inte placerats ut på barnavdelningen. Endast 22,2 % anger att de aldrig 

lånar denna form av medier. Många kommer dock till biblioteket av annat skäl än 

för att låna barnlitteratur, trots att de lånar dessa vid andra tillfällen. Exempelvis kan 
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respondenterna vara studerande eller mor- eller farföräldrar som vid andra tillfällen 

besöker biblioteket med sina barn eller barnbarn. Vi bedömer dock att siffran 

troligtvis hade varit högre om enkäten även varit utlagd på barnavdelningen. Även 

här visar resultatet i diagram 7 att många rankat barn och ungdomslitteratur högt när 

vi frågar om vikt av tillgängligheten, enbart 9,3 % av respondenter rankar den som 

inte viktig. 

Tidskrifter lånas ut relativt sällan om man ser resultatet i relation till hur mycket 

medierna anges användas. I resultatet i diagram 3 där vi frågar hur respondenterna 

använder biblioteket anger 53,7 % av respondenterna att de använder biblioteket för 

att läsa tidningar och tidskrifter. I diagram 6 anger 14,8 % av respondenterna att de 

lånar tidskrifter ofta eller ibland. Frågorna går inte helt att jämföra då alla tidningar 

inte lånas ut och därmed måste läsas på plats. Troligen är det så även med 

tidskrifter, att många läser mediet på plats i stället för att låna hem, då vi vet att 

senaste numret av alla tidskrifter inte går att låna hem. Detta är något som brukar 

gälla generellt på folkbiblioteken. Relativt många anger även att de tycker dess 

tillgänglighet är mycket viktig eller viktig. Dock färre än skön-, fack- samt barn- 

och ungdomslitteraturen.  

Ljudböcker och talböcker nämns mer sällan som något respondenterna lånar. En av 

anledningarna kan vara att de som lånar dessa medier, särskilt talböcker som riktar 

sig till en målgrupp som på olika sätt har svårighet att läsa skriven text, kan ha svårt 

att besvara en enkät. Utifrån resultatet kan vi dock läsa ut att ljudböcker fortfarande 

har en efterfrågan då 3,7 % av respondenterna anger att de lånar dessa ofta eller 

ibland. DVD är också en typ av medier som fortfarande har en relevans. Dock har 

biblioteket även börjat erbjuda en digital tjänst med möjlighet att låna och streama 

filmer digitalt, detta i samband med privata alternativ till streamingtjänster för film 

och tv, gör att mediet i sig troligtvis inte kommer vara relevant så länge till. Enbart 

1,9 % anger att de brukar låna cd-skivor ofta eller ibland, och detta är en medieform 

som av många helt ersatts av digitala alternativ. Nedgåendet av relevansen i dessa 

medier kan man även se i diagram 7 där tillgängligheten för DVD och CD inte 

rankas särskilt högt medan ljudböcker och talböcker rankas högre. Som vi nämnt 

ovan kan vi i efterhand se att svaren kanske skulle sett annorlunda ut om vi 

tydliggjort begreppet talbok, då många troligtvis inte vet skillnaden mellan talbok 

och ljudbok.  

Vad gäller utbud av litteratur finns det flera kommentarer som visar på att 

respondenterna är nöjda. Bland annat finner vi kommentarerna: ”Bra utländsk 

skönlitteratur!” (respondent 2). ”Stort utbud, aktuell skönlitteratur” (respondent 11). 

”Att de även har ett relativt stort utbud av lyrik, poesi och utländsk litteratur” 

(respondent 16). ”Att det fortfarande är ett visst kvalitetsutbud – inte bara deckare 

och feelgood” (respondent 46). De kommentarer om utbudet som kan ses som mer 

negativa lyder: ”Köp in fler klassiker, färre deckare och ideologiskt färgad 

sakprosa” (respondent 16). Respondent 27 saknar ”Böcker på olika språk, alltså 

invandrarnas språk typ”. ”Gör mer uppmärksamhet på klassikerna” (respondent 30). 

”Få in mer och fler studieböcker” (respondent 38). 
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5.4.2 Bibliotekariens kompetens 

Bibliotekariens kompetens och bemötande har en stor roll i kunskapsrummet. 

Bibliotekarien kan med sin erfarenhet lotsa användaren på rätt väg om hen har svårt 

att själv finna sin väg bland informationen.  

På fråga 21: Vad anser du om personalens bemötande? visar resultaten att 

respondenterna är nöjda med bemötandet. 63,0 % av respondenterna tycker att 

bemötandet är mycket bra och 29,6 % tycker det är bra. Enbart 3,7 % anser att 

bemötandet är mindre bra. Respondent 2 kommenterar: ”Vissa jättebra. God service. 

Andra är inte lika positiva och tillmötesgående! Ojämt!”.  

 

 

Diagram 8. Fråga 22. Upplever du att personalen är kompetent och att du får den hjälp du behöver? 

Diagram 8 visar att respondenterna är övervägande nöjda med den hjälp de får av 

bibliotekens personal. Ungefär hälften upplever att de alltid får den hjälp de behöver 

och 37,0 % av respondenterna svarar oftast. På frågan om vad man tycker är bra 

med biblioteket lyfter flera personalens kompetens och dess goda bemötande. 

Respondent 22: ”Personalen är alltid trevlig, kundservice – bemötande är alltid bra”. 

Respondent 30: ”Att personalen är så hjälpsam, att hitta böcker på nätet o ger 

förslag, samt att de köper in böcker som jag föreslår”. 

5.4.3 Tekniska hjälpmedel 

Biblioteket har som uppgift att erbjuda tekniska redskap som gör det möjligt för 

användarna att ta del av det digitala samhället vilket ger möjlighet till digital 

kunskap men även den handlingskraft som i dag krävs för att ta del av vad samhället 

har att erbjuda (Jochumsen et al., 2012, s. 591).  

24,1 % av respondenterna nämner att de använder bibliotekets datorer. Intressant är 

dock att när vi ställer frågan: Om du använder bibliotekets datorer, vad anser du om 

tillgången? (fråga 19), så yttrar sig fler än de som svarar att de använder bibliotekets 

datorer. 33,3 % av respondenterna anger att biblioteket har lagom många datorer, 

7,4 % tycker att de är för få, 1,9 % tycker att de är för många medan 50,0 % inte har 

någon åsikt. Sammanlagt är det 42,6 % av respondenterna som har en aktiv åsikt om 

antalet datorer på biblioteket. Detta kan bero på att flertalet av respondenterna 
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använder bibliotekets datorer trots att de inte angett det i tidigare fråga. Det kan 

även bero på att vi inte varit tillräckligt tydliga med att frågan var riktad emot dem 

som använder datorerna. Respondent 46 kommenterar katalogen: ”Katalogen 

fungerar ju så segt att det är vansinnigt. Man tappar tålamodet 10 ggr varenda gång 

o ger upp efter hälften av alla sökningarna = ej bra för utlåningen/bildningen”. 

5.4.4 Biblioteket som studie- och arbetsplats 

16,7 % av respondenterna anger att de använder biblioteket för studier och 3,7 % för 

arbete. Kommentarer på fråga 33, där vi undrar om respondenten saknar något på 

biblioteket, visar dock att flertalet av dessa inte tycker att biblioteket har de bästa 

förutsättningarna för studier. Respondent 5 menar att ovanvåningens läsplatser är 

omysiga, har kala väggar och är ogästvänligt. Respondent 14 menar: ”Det skulle 

behövas finnas platser där man kan sitta och jobba, dvs både sitta tyst i rum och att 

kunna prata i telefon/videokonferens på sin dator”. Respondent 30 vill ha fler 

studieplatser där man kan göra exempelvis grupparbeten. Ytterligare en respondent 

nämner de bristfälliga förutsättningarna då hen saknar eluttag. ”Man kan inte alltid 

ha med sig förlängningssladd eller möblera om för att datakabeln ska räcka” 

(respondent 23). En av respondenterna menar att en bättre studiemiljö, med bättre 

förutsättningar, troligtvis skulle innebära att fler skulle studera på biblioteket 

(respondent 45). En positiv kommentar har getts av respondent 40 som menar att: 

”Jag kan studera eftersom det är lugnt här”.  

5.5 Mötesrummet 
Mötesrummet är en offentlig och öppen plats, där medborgarna kan träffa andra 

människor och kan vara den plattform där de möter dem som är lika dem själva men 

även dem som har andra intressen och värderingar och som kan utmana till 

diskussion och debatt. Mötesrummet går även in under aktivitetsrummet, 

kunskapsrummet och inspirationsrummet. Mötesrummet bidrar till deltagande och 

stödjer speciellt målen engagemang och handlingskraft (Jochumsen et al., 2012, s. 

589ff). Frågor som tas upp här berör till exempel hur respondenterna ser biblioteket 

som mötesplats, hur de ser på planerade och spontana mötet, vem de går till 

biblioteket med samt frågor om miljön. 

En klar majoritet av respondenterna anser att biblioteket ska fungera som 

mötesplats. Diagram 9 visar att på fråga 10, Anser du att biblioteket ska fungera 

som en mötesplats? svarar 66,7 % av respondenterna ja, 24,1 % svarar delvis och 

endast 5,6 % svarar nej. Av svaren att döma är det en tydlig fråga där 

respondenterna vet vad de tycker då ingen har angett alternativet vet ej. Respondent 

17 sätter 3 utropstecken direkt efter frågan i enkäten. Under den öppna frågan ”Vad 

tycker du mest om med biblioteket?” svarar respondent 18 ”Bra träffpunkt”, 

respondent 26 ” (…) det finns möjlighet till spontana möten!”, respondent 39 ”Det 

är en lugn och bra mötesplats”. Men det finns även de som ser annorlunda på saken. 

Under fråga 34. Övrigt, skrev respondent 24 ”Ingen (…) ungdomsgård tack; det 

finns ju andra ställen som påtar sig den rollen, men det finns inget alternativt 

bibliotek!” Hen svarade även nej på frågan om biblioteket ska vara en mötesplats. 

En respondent (13) som inte svarade på frågan om biblioteket ska vara en 

mötesplats, skrev direkt i enkäten ”För vadå?”.  



 

28(55) 

 

 

  

Diagram 9. Fråga 10. Anser du att biblioteket ska fungera som en mötesplats? 

5.5.1 Planerade och spontana möten på biblioteket  

Om vi går tillbaka till fråga 4 ”Hur använder du biblioteket?” svarar 22,2 % att de 

går till biblioteket för planerade möten och 14,8 % för spontana möten. Dessutom 

anger 24,1 % av respondenterna att de går till biblioteket för att uppsöka 

bibliotekspersonal. Anledningen till detta kan vara många, som till exempel att få 

praktisk hjälp men det kan även vara ett sätt att möta människor. Av vår enkät 

framgår dock inte anledningen. 

Vilka förutsättningar ger då biblioteket i dag för att kunna fungera som en 

mötesplats, både för planerade- och spontana möten? För att få reda på detta ställde 

vi frågorna Finns det i dag tillräckligt många platser för planerade möten på 

biblioteket? samt Finns det i dag tillräckligt många platser för spontana (oplanerade) 

möten på biblioteket? Frågorna gav likartade svar där 38,9 % respektive 44,4 % 

svarade ja, 16,7 % svarade nej på båda frågorna och 38,9 % respektive 33,3 % 

svarade vet ej. Endast 5,6 valde att inte besvara frågorna. Något fler respondenter 

svarade alltså att det finns tillräckligt med platser för spontana möten än för 

planerade möten. Respondent 36 skriver under frågan Vad tycker du är bra med 

biblioteket? “(…) och det finns möjlighet till spontana möten”. Respondent 5 

svarade nej på båda frågorna “pga inget café, utrymme fysiskt finns”. Respondent 

17 svarar också nej på båda frågorna och menar att “Servering eller i vart fall 

kaffeautomat erfordras”. Samma person skriver också under fråga 33. Finns det 

något biblioteket saknar, kan förbättra eller utveckla? att hen saknar “En hörna för 

spontansamtal och “småprat”. Under nästa fråga, 34. Övrigt, utvecklar hen tankarna 

om “En samtalshörna med bekväma stolar (kanske fåtöljer) med möjligheter att 

spela schack och andra sällskapsspel”. 

Respondent 13 svarade nej till biblioteket som mötesplats med motivationen “Vad 

talar för att biblioteket skall omvandlas till “pratstuga”?”. Det är relativt många som 

svarar att de inte vet om det finns tillräckligt med platser för planerade och spontana 

möten, vilket korrelerar ganska väl med antalet som svarade vet ej i frågan om 
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biblioteket ska vara en mötesplats. En anledning till detta kan vara att dessa 

respondenter faktiskt inte använder biblioteket som en mötesplats själva och därför 

inte har reflekterat över frågan. En annan anledning kan vara den som uttrycks ovan, 

att respondenterna är rädda att biblioteket ska bli en allt för livlig plats. 

Tidigare fanns ett café i anslutning till biblioteket. Detta drevs inte i bibliotekets regi 

och stängde för ett år sedan på grund av dålig lönsamhet. Många respondenter har 

kommenterat detta både vid frågorna i enkäten samt i de öppna frågor. 22,2 % av 

respondenter beskriver sin avsaknad av caféet. Respondent 23 skriver “Biblioteket 

saknar sitt café. Det är många som frågar efter det (...)”. Många verkar förknippar 

mötesplats med caféet. Till exempel skriver respondent 19 att “Serveringen var en 

bra mötesplats!”.  

5.5.2 Social aktivitet 

 

 

Diagram 10. Fråga 11. Vem går du till biblioteket med? 

Vi ville även undersöka användarnas sociala aktivitet på biblioteket. Många av 

användarna ansåg att biblioteket skulle vara en mötesplats, se diagram 9. Med vem 

sker då dessa möten med? Under fråga 11. Vem går du till biblioteket med? anger 

de flesta respondenterna, 70,4 %, de ofta går själv till biblioteket själva och 18,4 % 

ibland. Med familjemedlem går 13,0% ofta och 33,3 % ibland. 16,7 % av 

respondenterna går ofta till biblioteket med vän och lika många går med vän ibland. 

1,9 % av respondenterna går ofta tillsammans med arbetskamrat och lika många 

ibland. Med studiekamrat går 5,6 % ofta och lika många ibland.  
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Diagram11. Fråga 12. Har du bestämt möte med någon på biblioteket? 

Biblioteket som mötesplats kan även vara en plats där man bestämt möte. Av 

diagram 10 och 11 att tyda är det fler som går till bibliotekets tillsammans med 

andra än som kommer till biblioteket för att möta någon. 3,7 % av respondenterna 

anger att de ofta har bestämt träff med familjemedlem och 20,4 % ibland. Med vän 

har 7,4 % bestämt ofta och 14,8 % ibland. Endast 1,9 % av respondenterna har 

angett att de ibland stämt möte med arbetskamrat. 7,4 % har angett att de ofta 

stämmer träff med studiekamrater medan 3,7 % anger ibland. Detta stämmer ganska 

väl med vad respondenterna har angett i fråga 4. Hur använder du biblioteken? 

Svarsfrekvensen på dessa frågor är relativt låg, särskilt för frågorna gällande 

arbetskamrat, kurskamrat och eget alternativ. Det kan bero på att frågorna varit 

otydliga ställda eller har svarsalternativen varit bristfälliga. Vi ansåg själva att vi 

hade med fullgoda svarsalternativ som ofta, ibland, sällan, aldrig, samt ej relevant. 

Men det kan även vara så att respondenterna helt enkelt tröttnade då det fanns 

många kolumner att välja mellan samt fylla i. Eventuellt har det inte funnits intresse 

att svara. Vi kan av svaren i tabellerna 9 – 11 utläsa att betydligt fler anser att 

biblioteket ska vara en mötesplats än som faktiskt nyttjar biblioteket till det.  

5.5.3 Miljön på biblioteket 

För att besökarna ska vilja använda biblioteket som en mötesplats är det viktigt att 

miljön och förutsättningarna är bra. Därmed innehåller enkäten frågor om 

bibliotekets generella miljö samt frågor om den ljudmässiga miljön. För att 

underlätta för respondenterna borde frågorna om den ljudmässiga miljön placerats 

före frågor om den generella miljön. Likaså borde vi omformulerat svarsalternativen 

som vi nämnde under rubrik 4.6, för att tydligare kunna besvara frågorna. 
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Diagram 12. Fråga 15. Hur är bibliotekets generella miljö? Fråga 16. Passar den generella miljön dig? 
Fråga 17. Hur är ljudmiljön på biblioteket? Fråga 18. Passar ljudmässiga miljön dig? 

Av svaren på frågorna 15-18, kan vi utläsa att respondenterna tycker att den 

generella miljön passar dem bättre än den ljudmässiga miljön. Få tycker att båda 

miljöerna är för livliga eller högljudda. När det gäller den generella miljön anser 5,6 

% av respondenterna att den är för livlig, 24,1 % anser att den är livlig ibland, 51,9 

% tycker att den är bra och 13,0 % tycker att den är lugn. Trots att 29,7 % av 

respondenterna svarat att miljön är för livlig eller ibland livlig tycker 81,5 % av 

respondenterna att miljön passar dem. 11,1 % svarar delvis och 3,7 % av 

respondenterna svarar nej. När det kommer till ljudmiljön ser 3,7 % av 

respondenterna att den är för högljudd, 38,9 % anger ibland högljudd medan 53,7 % 

tycker att den är bra. Det är något färre som tycker att ljudmiljön passar dem då 67,0 

% av respondenterna svarar ja, 22,0 % anser delvis och 4,4 % svarar nej. 

Respondent 23 och 45 studerar båda på biblioteket. Respondent 23 tycker att miljön 

är delvis högljudd och livlig och anser att de passar hen delvis medan respondent 45 

inte tycket att miljöerna passar för att de är för livliga och för högljudda. 

Respondent 52 anser att barnavdelningen är felplacerad, tycker att ljudmiljön är för 

högljudd och svarar nej på om den ljudmässiga miljön passar. Något som också kan 

påverka intrycket av den generella miljön är personalens bemötande. Detta tas upp 

under rubrik 5.4.2 där 92,6 % av respondenter anger att de tycker att personalens 

bemötande är bra eller mycket bra. 

5.6 Aktivitetsrummet  
Det sista rummet i modellen är aktivitetsrummet. I aktivitetsrummet kan besökarna 

bli inspirerade till att skapa nya konstnärliga uttryck i möte med kultur och konst. 

Och inte minst i samspel med andra. Aktivitetsrummet stödjer erfarenhet och 

engagemang och aktiviteten betecknas som skapande (Jochumsen et al., 2012, s. 

593). Rummet går därmed både in i inspirationsrummet, kunskapsrummet och 

mötesrummet. Aktivitetsrummet är dock lite svårare att få grepp om eftersom det är 

ett relativt nytt begrepp inom biblioteket, vilket också Nissen och Furebo Carlsen 
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(2014, s. 34f) menar. Fenomenet i sig är däremot inte nytt men har kanske för vår 

generation mest riktat sig mot den yngre målgruppen. De frågor vi tar upp handlar 

bland annat om kreativitet och om biblioteket som rum för kreativa verksamheter. 

När vi utformade enkäten placerade vi in utställningar i aktivitetsrummet. Under 

skrivandets gång har vi insett att avsnittet platsar bättre i inspirationsrummet under 

programverksamhet även om det går mycket in under aktivitetsrummet.  

5.6.1 Kreativitet 

 

 

Diagram 13. Fråga 26. Anser du att biblioteket erbjuder möjlighet till utveckling av kreativitet? Fråga 
27. Anser du att det är viktigt att biblioteket erbjuder möjlighet till kreativitet? Fråga 28. Om 
biblioteket skulle erbjuda kreativ verksamhet, skulle du då vilja delta? 

I aktivitetsrummet ska besökare inte bara ha möjlighet att se och uppleva, utan även 

fysiskt kunna delta i kreativa och skapande processer. Tycker då respondenterna att 

biblioteket erbjuder möjligheter till utveckling av kreativitet, som till exempel 

workshops eller att prova på olika praktiska aktiviteter? På detta är det är 22,2 % av 

respondenterna som svarar ja, 59,3 % svarar vet ej, 11,1 % svarar nej och 7,4 % 

väljer att inte besvara frågan. När vi i stället frågar om respondenterna tycker att det 

är viktigt att biblioteken erbjuder möjlighet till kreativitet ändras många av siffrorna 

helt. Nu är det i stället mer än dubbelt så många som svarar ja, 55,6 % av 

respondenterna, samtidigt har respondenterna som svarade vet ej halverats till 27,8 

%. Fortfarande svarar 11,1 % nej och 5,6 % besvarar inte frågan alls.  

Mer än hälften av alla respondenter i undersökningen ser därmed kreativiteten som 

ett viktigt inslag i bibliotekets verksamhet. Respondent 46 svarar ja på frågan och 

skriver “Fast inte som huvudområde. Prioritera annan kultur först”. För att få reda 

på om respondenterna tycker att det är lika viktigt att delta i kreativa verksamheter 

på det personliga planet omformulerade vi frågan en tredje gång, då vi frågar om 

respondenterna skulle vilja delta i kreativ verksamhet, om biblioteken erbjöd detta, 

förutsatt att det var ett ämne som intresserade respondenterna? Det är fortfarande 

många som svarar ja, nästan hälften av respondenterna, 46,3 %. 25,9 % vet inte. 

22,2 % av respondenterna svarar nej till deltagande, det är nu dubbelt så många, och 

5,6 % besvarar inte frågan alls.  
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För att sammanfatta dessa tre frågor kan vi säga att det är många fler som tycker att 

det är viktigt att biblioteket erbjuder kreativa aktiviteter och som skulle vilja delta i 

dessa, än som tycker att biblioteket faktiskt erbjuder möjlighet till kreativitet. Dock 

är det under denna sistnämnda fråga många som svarar vet ej, mer än hälften, se 

diagram 13. Anledningar till detta kan vara, som vi skrev i början på detta stycke, att 

kreativitet och skapande är ett relativt nytt begrepp i bibliotekssammanhang, särskilt 

för andra målgrupper än barn och unga. Samtidigt är det kanske inte något 

respondenterna funderat över eller vet hur de ska definiera. Om det är viktigt att 

biblioteket erbjuder kreativa möjligheter, svarade respondent 5: vet ej “Beror på 

vad, behöver ej vara mkt”. Respondent 19 är en av dem som svarat: vet ej om hen 

vill delta i kreativa aktiviteter och skriver “Finns studieförbund och dylikt“. 63,0 % 

av respondenterna menar att bibliotekets roll som plats för kreativitet är mycket 

viktig eller viktig, se diagram 14. 

5.7 Hur ser användarna på bibliotekets roll? 
 

 

Diagram 14. Fråga 29. Hur viktig är bibliotekens roll som... 

I diagram 14 kan man se att bibliotekets roll som förmedlare av information är det 

svarsalternativ som flest respondenter anger som mycket viktigt. Detta 

svarsalternativ ser vi som tydligt ihopkopplad med bibliotekets traditionella syn på 

bibliotekets demokratiska uppdrag, biblioteket som förmedlare av information. Här 

ser vi ett samband med tidigare fråga om tillgängligheten hos olika medietyper 

(diagram 7) där man kan se att respondenterna rankar flertalet medier högt trots att 

de inte lånar dem (diagram 6), exempelvis fack- och studielitteratur och barn- och 

ungdomslitteratur. Många respondenter verkar därmed se till bibliotekets nytta i 

samhället, och till andra grupper än dem själva när de rankar medier, även då detta 

inte uttalas. En respondent har själv reflekterat över detta. Hen har kryssat i de 

medier som är viktiga för hen personligen, men lämnar en kommentar bredvid med 
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orden “För mig som person. Barn-ungdom (litteratur) är givetvis viktig för 

framtiden” (respondent 19). 

En av respondenterna tar upp demokratibegreppet. Respondent 46 uttrycker att 

demokratifrämjande är en viktig roll som svar på fråga 29, där vi ber dem ranka 

bibliotekets roll. Respondenten skriver: ”Mkt viktig-Demokratifrämjande 

(diskussioner, paneler utifrån aktuella böcker och lokala händelser + en plats för 

kommunalt ’tycka till’ för invånarna)”.  

Även när vi lägger ihop svarsalternativen mycket viktig och viktig, hamnar 

bibliotekets roll som förmedlare av information högst. Det är dock med en mycket 

liten marginal, då bibliotekets roll som plats för evenemang hamnar strax under. På 

tredje plats hamnar bibliotekets roll som förmedlare av underhållning, mötesplats 

för både planerade och spontana möten samt plats för kreativitet med endast mycket 

små skillnader emellan. Detta stödjer resonemanget ovan, att många respondenter 

ser till den samhällsnytta som biblioteket bidrar till och inte endast till det egna 

behovet.  

5.8 Resultat av de öppna frågorna 
När det gäller de öppna frågorna fick vi många svar, vilket går emot vad Troste och 

Hultåker (2016, s. 74f) skriver då de menar att de öppna frågorna kan verka 

avskräckande för respondenten då de kan upplevas som svåra att besvara. Bortfallet 

på dessa frågor brukar därför vara stort. Vi upplevde dock det motsatta då 85,1 % av 

respondenterna valde att besvara någon eller samtliga av de öppna frågorna.  

5.8.1 Hur fungerar miljöerna tillsammans 

På fråga 30. Anser du att bibliotekets miljöer är anpassade till de verksamheter och 

tjänster som erbjuds? svarade 44,4 % ja och 33,3 % delvis. 16,0 % av 

respondenterna valde att utveckla svaren. Dessa handlar om den fysiska miljön 

varav hälften av kommentarer berör tidningshörnan/entrén där respondenterna vill 

ha fler platser och en mer välkomnande miljö. Respondent 8 skriver: “Fler mysiga 

läsplatser med bra belysning behövs. Senaste ommöbleringen har gjort entréhallen 

’kallare’ och mindre inbjudande”.  

För att få en förståelse för respondenternas tankar om det sammantagna 

biblioteksrummet ställde vi fråga 31. Anser du att placeringen av de fysiska 

miljöerna och verksamheterna i biblioteket fungerar tillsammans och skapar en bra 

helhet? Här svarade 57,4 % ja och 24,1 % delvis. 7,4 % av respondenterna valde att 

utveckla frågan. Respondent 26 tycker exempelvis att det är trångt i entrén. 

5.8.2 Vad är låntagarna nöjda med? 

På frågan om vad respondenten tycker mest om med biblioteket har 81,4 % av 

respondenterna valt att svara. Många nämner här miljön, lokalen, tillgängligheten, 

kulturprogrammet, den övriga verksamheten och utbudet. Respondent 42 menar: 

”Det är väldigt fint här, det finns mycket att se” och respondent 39 skriver: ”Det är 

en lugn och bra mötesplats”. 

Medieutbudet nämns ofta. Exempelvis har respondent 33 skrivit: ”Gratis 

tidning/tidningar, läshörnan, gratis datorer, WIFI”. Respondent 40 nämner ”Jag kan 
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studera eftersom det är lugnt här”. Många nämner även att personalen och servicen 

är bra.  

5.8.3 Vad respondenterna saknar 

På frågan om det finns något respondenterna tycker biblioteket saknar har 64,8 % av 

respondenterna valt att kommentera. Flera kommentarer berör avsaknad av cafét 

men också det som inte fungerar i lokalen. Hälften av kommentarerna handlar om 

samlingarna och utbudet, men även om möjlighet för studier genom till exempel fler 

platser för gruppstudier. Respondent 11 saknar: ”Personal som frågar om man vill 

ha mer hjälp eller erbjuder sig att tipsa”. Några respondenter ger kommentarer som 

berör programverksamheten och utställningar.  

5.8.4 Övrigt 

44,4 % av respondenterna har lämnat kommentarer under fråga 34, Övrigt. De 

berörde bland annat bibliotekets utformning, skick, servicen samt förslag på 

programverksamhet. Respondent 12 har önskemål om workshops i kreativt 

skrivande. 5,5 % av respondenterna kommentar enkätens utformning. Respondent 

46 fyller hela sidan med text och skisser över hur hen skulle vilja att entrén 

utformades: 

Vad hände med bibliotekets entré? Helt plötsligt var hyllorna borta?! Där 

skulle jag önska små ”torg” där jag blir överraskad av fint ”stylade” 

tematiserade presentationshyllor, som stimulerade min nyfikenhet och gör mig 

intresserad av sådant som inte fanns. Drömmar (för entrén): Så här: jag vill 

gärna hålla mig ajour m. dagspolitiska händelser o. dito kultur. Jag har 

begränsat med tid att sätta mig in i viktiga debatter. Tänk om bibblan kunde 

presentera möjligheter till fördjupning- ex. detta behöver du för att förstå 

minoritetsskydd / Handkedebatten / Trumps murbygge i Mexiko / SDs historia 

/ riksdagsvalet (oläsligt) / senaste nytt i kulturvärlden osv. Här hjälper bibblan 

mig att få perspektiv och fördjupa min kunskap kring ex. Handkedebatten. 

Aktuell forskning om folkmord på Balkan (oläsligt) = hjälp att förstå 

brännande kulturfrågor o. få mer perspektiv (oläsligt). PS. Feelgood & Deckare 

kan med fördel placeras längst in – dit tar sig folk ändå. 

Med sin kommentar önskar respondenten ett demokratiskt bibliotek som innehåller 

alla de rum modellen innehar och där de fyra övergripande målen som modellen är 

tänkt att utveckla hos medborgarna skulle kunna säkerställas.  

6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyserar vi vårt resultat och diskuterar utifrån four-space modellens 

rum. Tanken är att modellen ska ses som ett ramverk för diskussion om bibliotekets 

varande i samhället, men den kan även användas som verktyg för att diskutera 

prioriteringar, hitta fokusområden och diskutera bibliotekets legitimitet i samhället 

(Jochumsen et al., 2012, s. 588). Vi kommer därmed i detta avsnitt diskutera just hur 

biblioteket kan ses utifrån de fyra rummen, vad vi kan se behöver utvecklas i 

relation till modellen och hur resultatet kan användas i diskussion om bibliotekets 
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varande och roll i samhället. Då vi studerat användarnas attityder kommer vi utgå 

från användarnas perspektiv och kommer även lägga in våra egna tankar samt 

koppla ihop dessa med tidigare forskning. 

6.1 Biblioteket enligt four-space modellen 
Enligt modellen ska biblioteket erbjuda en verksamhet som stöttar dess användare 

att få erfarenheter, känna engagemang, utveckla handlingskraft och uppmuntra till 

innovation. Detta genom att de i kunskapsrummet får möjlighet att upptäcka, att de 

genom mötesrummet får möjlighet att delta, genom aktivitetsrummet får möjlighet 

att skapa och genom inspirationsrummet får möjlighet att uppleva. Erfarenhet och 

engagemang ska stötta individen att skapa mening och identitet i det komplexa 

samhället. Målen handlingskraft och innovation kan ses ur ett samhällsperspektiv 

genom att utveckla medborgare som inte bara kan ta del i samhället, utan även kan 

bidra till att utveckla det (Jochumsen et al., 2012, s. 589). Modellen passar väl ihop 

med Fichtelius, Persson och Enarssons (2019, s. 5) förslag till nationell 

biblioteksstrategi då de menar att biblioteken ska ge möjligheter till lärande, 

forskning, läsning, upplevelser, skapande och inspiration. I strategin menar man att 

biblioteken ska leva i delaktighet med användarna och ska vara en mötesplats man 

söker sig till för att dela upplevelser, tankar och kreativa uttryck. Biblioteken ska 

verka med demokratin som mål och ha en vision om allas delaktighet.  

6.1.1 Bibliotekets utformning 

Biblioteket i vår undersökning är byggt och utvecklat för att kunna tillgodose 

modellens alla rum då byggnaden är utformad för olika typer av verksamhet. 

Förutom biblioteket i sig finns ett scenrum som är föränderligt och kan tillgodose 

olika typer av program såsom föreläsningar, musikprogram men även olika typer av 

program för skapande. Det finns en utställningshall där man har utställningar av 

olika slag. Förutom bibliotekets personal finns även en grupp medarbetare som heter 

“Scen och produktion” som ansvarar för planering och utförande av de program som 

tar plats i lokalerna. Detta gör att bibliotekets personal inte är inblandade i dessa 

program annat än för att informera, delta i de fall de blir ombedda och sälja biljetter 

till de program som har biljettförsäljning. Generellt ligger inte 

programverksamheten under bibliotekets ansvar men de delar lokaler, vilket gör att 

verksamheterna har möjlighet att väva samman sina verksamheter. De 

programpunkter som biblioteket driver i egen regi är bokcirklar. Men då 

verksamheterna samverkar under samma tak, och då användarna ser verksamheterna 

som en helhet har vi valt att undersöka dem som just en helhet, vilket även four-

space modellen förutsätter. Alla rum knyts samman av en stor hall som har ytor för 

möten. Det som saknas är en caféverksamhet. Det finns förutsättningar att driva 

caféverksamhet men för närvarande finns ingen verksamhet där. 

6.2 Inspirationsrummet 
Resultatet visar att biblioteket och dess utformning stödjer de verksamheter som 

användarna möter i inspirationsrummet. Respondenterna använder biblioteket av 

olika anledningar, men främst för att låna medier, läsa tidningar och genom att ta del 

av programverksamheten. Dessa ger olika former av upplevelser men kan alla 

utmana och öppna upp för nya erfarenheter.  
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Den form av programverksamheter användarna främst anger att de går på är 

föreläsningar, författarbesök, konst, utställning och musikprogram. Dessa former av 

program är även de som rankas ha störst vikt i programutbudet. Programmen får inte 

så många kommentarer i enkäten. En respondent anger att hen vill ha mer 

programverksamhet (respondent 18). En respondent har även angett förslag på 

former av program som fler författarbesök (respondent 12). Respondent 46 vill 

kunna ta del av diskussioner, paneler utifrån aktuella böcker och lokala händelser. 

Överlag bedömer vi dock att respondenterna tycker att programutbudet är 

tillfredställande. 

Av svaren att döma är det bokcirklar och språkcaféer som respondenterna inte 

besöker i någon större utsträckning. Här finns därmed ett utvecklingsområde. 

Genom bokcirklar kan användarna diskutera litteratur, få nya upplevelser och 

möjlighet till att förändra sina tankebanor då de får förutsättningar att se saker ur 

andra vinklar. Bokcirklarna skulle kunna, som respondent 12 föreslår, utvecklas och 

locka fler genom cirklar med teman inom populära genrer som feelgood och 

romance. Detta skulle kunna leda till en nyfikenhet även gentemot annan litteratur.  

Språkcaféer, där människor från olika bakgrunder möts, ger ytterligare möjlighet att 

öppna upp för nya erfarenheter. Språkcaféer är en del av de möjligheter som erbjuds 

där invandrare kan få hjälp med övergången till det nya samhället. Det positiva med 

dessa former av program är att man bjuder in alla att delta och uppmuntrar olikheter. 

Denna möjlighet, som innebär stöd och hjälp för övergång till det nya samhället, är 

en viktig del av vad biblioteken erbjuder som Leckie och Hopkins (2002, s. 359f) 

beskriver är svårt att erbjuda på andra håll. De blir en möjlighet till den sociala 

inkludering som Aabø (2005, s. 205) menar att biblioteken kan arbeta med för att 

stärka sin demokratiska roll i samhället. Programmen bidrar också till samhället i 

stort då de bidrar till positiva möten mellan olika kulturella grupper. Detta på ett sätt 

som lyfts i undersökningen som utfördes av Aabø, Audunson och Vårheim (2010, s. 

16) då dessa grupper erbjuds möjligheter till möten med människor med andra 

värderingar än de egna. Dessa former av program är viktiga i ett mångkulturellt 

samhälle och borde kunna utvecklas för att locka fler användare.  

Trots att inte så många respondenter går på dessa program rankar flertalet dessa 

former av program som av hög vikt i bibliotekens verksamhet. Resultatet visar att 

konst och utställningar är något som användarna lägger stor vikt vid och som rankas 

högt bland programverksamheten. När vi frågar om kvaliteten tycker många att den 

är varierad. Vår uppfattning om detta är att synen på kvalitet är subjektivt och utgår 

ifrån betraktaren och hens tidigare uppfattningar. Konst kommer därför inte 

betraktas likadant av alla oavsett vad som visas upp. 

6.3 Kunskapsrummet 
Kunskapsrummet anknyter tydligt till alla rum, då lärande sker i interaktion med 

omgivningen, genom att uppleva, studera, känna och agera. Vi väljer här att se det 

ur ett mer formellt lärandeperspektiv och där placerar vi bibliotekets samlingar, 

stödfunktioner kring dessa och det aktiva lärandet som sker på plats. Då vi i 

resultatdelen tagit upp bibliotekariens kompetens och bemötande under 
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kunskapsrummet har vi valt att även analysera och diskutera detta under 

kunskapsrummet i detta kapitel. 

6.3.1 Bibliotekets samlingar 

När det gäller bibliotekets samlingar ser vi genom resultatet att användarna är 

generellt nöjda med dessa. I kommentarerna kan man se att respondenterna tycker 

att biblioteket har ett relativt stort utbud och är nöjda med tillgången. Flertalet 

respondenter nämner även att biblioteket köper in det som efterfrågas och att 

biblioteket upplevs ha aktuell litteratur. När respondenterna rankar mediers 

tillgänglighet ser vi att flertalet kategorier rankas högt, även till exempel 

studielitteratur som inte respondenterna lånar i någon större utsträckning. Vår 

tolkning av detta är att respondenterna uppskattar bibliotekets roll som en plats för 

tillgång till information och lärande. Det kan man även utröna ur resultatet av fråga 

29 där vi bad respondenter ranka bibliotekets roll i samhället. Här rankades 

förmedlare av information högst. Detta visar samma resultat som Svensk 

biblioteksförenings (2011) rapport Olika syn på saken som vi nämnde i inledningen, 

där informationsförmedling som service rankas högst även i deras undersökning.  

6.3.2 Professionen och samhällets påverkan. 

När det gäller personalens bemötande och kompetens kan vi se att respondenterna är 

övervägande nöjda. Enbart 3,7 % av respondenterna anger att bemötandet är mindre 

bra och 5,6 % tycker att de bara ibland får den hjälp de behöver. Detta bedömer vi 

är ett gott resultat. Vad de är nöjda med har vi inte bett dem förtydliga i enkäten. 

Men i kommentarer kan vi läsa att många kommenterar service som kan ses tillhöra 

en mer traditionell biblioteksservice. Bland annat nämner flera utbudet som positivt, 

tycker att bibliotekets fjärrlåneservice är bra och nämner att bibliotekspersonalen 

hjälper dem tillrätta när de inte riktigt vet vad de letar efter. Flertalet respondenter 

nyttjar biblioteket för just lån av medier och för att läsa tidningar och tidskrifter. Så 

främst kan man nog dra en slutsats att när det gäller just traditionell service är en 

övervägande andel av låntagarna nöjda med professionens kompetens. 51,9 % av 

respondenterna är över 65 år och man kan fråga sig om resultatet sett annorlunda ut 

om vi fått fler svar från en yngre målgrupp.  

Folkbiblioteken i dag har ett svårt uppdrag då den omformning av samhället som till 

exempel Leckie och Hopkins (2002, s. 330) nämner, har gjort att många i dag har 

stora förväntningar på vad biblioteken ska kunna hjälpa till med. Bemötande och 

kompetens hos bibliotekarieprofessionen handlar om så mycket mer än om service 

knuten till bibliotekets samlingar. Samhället styrs av ekonomiska intressen och 

digitaliseringen leder till att kommunikation sker digitalt snarare än i kontakt mellan 

individer. Flera samhällsviktiga institutioner har lagts ner och samhället blir mer 

mångkulturellt. Detta innebär att det finns få platser att vända dig till om du behöver 

hjälp om du inte kan hantera digitala verktyg eller inte förstår det som behöver 

kunna läsas för att exempelvis kunna söka bostad eller göra bankärenden. 

Biblioteket blir för medborgarna den naturliga platsen att vända sig till. Om 

biblioteken inte kan hjälpa medborgarna med det de behöver kan de inte uppfylla de 

förväntningar som användarna har. Det blir då en deskripans mellan bibliotekariens 

profession och användarens förväntningar. Som Hansson (2017, s. 1247) beskriver 

finns det en interaktion mellan samhälleliga institutioner och det samhälle 
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biblioteken agerar i. En konstant förhandling mellan de normer och värden som 

råder i samhället och normer och värden inom biblioteket och de verktyg som de 

utvecklar. Samhället är föränderligt. Därmed kommer användarna, i takt med 

samhällets utveckling, ha nya krav på biblioteken och bibliotekens profession som 

de inte kommer kunna uppfylla innan verktygen utformats. De nya kraven gör att en 

ny diskussion behöver ske inom verksamheten för att uppdraget ska förtydligas och 

manifesteras i professionen och nya verktyg ska kunna skapas. Ett exempel på vad 

som sker just nu är nedläggningen av många kontor i Arbetsförmedlingens regi. På 

flertalet platser har man ännu inte hittat vilken stödfunktion som ska ersätta dessa, 

vilket gör att många söker sig till biblioteken då de inte vet var de ska vända sig.  

Begg (2009, s. 621) menade att beslut behöver tas om vilken funktion biblioteket 

ska ha i framtiden. Om biblioteken ska fortleva genom en förbättrad service, 

inriktad mot litteratur eller om fortlevnad ska ske genom att biblioteken ska 

tillhandahålla nya tjänster som bättre möter användarnas behov i lokal kontext. Vår 

observation när vi ser på den tidigare forskning vi inhämtat för detta arbete är att 

diskussionen har skett de senaste 20 åren. Nya krav i samhället har inneburit att 

biblioteken behövt utveckla nya tjänster. Diskussionen kommer troligtvis vara 

pågående då samhället ständigt kommer utvecklas. Vad vi kan se är dock att 

förändringen ställer stora krav på bibliotekarieprofessionen då även den blir 

föränderlig och med det kommer verktyg ständigt behöva utvecklas. Den konstanta 

förhandlingen gör att det är en dynamisk process som innebär, trots att biblioteken 

som Hansson (2012) uttrycker det är snabba till förändring, att omgivningens 

förväntningar är svåra att uppfylla. Att så många respondenter lämnar positiva svar 

om bemötande och kompetens bedömer vi därmed som positivt. Vi är dock 

medvetna om att resultaten kunde sett annorlunda ut med en mer jämn fördelning av 

respondenternas ålder respektive målgrupp. Då kanske en mer nyanserad bild skulle 

visa sig då de positiva kommentarerna i vår undersökning ofta handlar om 

traditionell service som informations- och litteraturförmedling.  

6.3.3 Digitala och tekniska verktyg 

Vad gäller tillgång till datorer anger övervägande antal respondenter sig vara nöjda 

med det biblioteken har att erbjuda. Vi hittar inte heller något bland kommentarerna 

som visar på missnöje inom området förutom en respondent som tycker 

sökdatorerna är långsamma. Aabø (2005, s. 205ff) menar att biblioteken genom 

digitaliseringen kan öka sin demokratiska roll i samhället. Detta då man bidrar till 

social inkludering och känsla av medborgarskap. Och trots att detta är en relativt 

gammal artikel hävdar vi att den även i dag är värd att lyftas då biblioteken, och de 

digitala verktyg de erbjuder, fortfarande är av stor vikt för social inkludering i 

samhället. I dag kan det tänkas ha en ännu större vikt då mer kommunikation än 

någonsin sker digitalt i stället för i möte med person. För att ta del av många av 

samhällets resurser krävs det i dag digitala verktyg och digitalt kunnande. 

Exempelvis vid bankärenden eller olika typer av ansökningar. Genom att bidra med 

verktyg som medborgare inte annars har tillgång till, bidrar biblioteken i högsta grad 

till social inkludering och kan därmed ge medborgarna en stärkt känsla av 

medborgarskap. Detta ger medborgare med sämre förutsättningar möjlighet att 

kunna ta del av vad samhället erbjuder, vilket kan leda till ett större engagemang. 

De digitala verktygen gör det möjligt för användarna att handla och agera, och att ta 
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till sig kunskap utöver dess fysiska samlingar. Därmed har de en stor vikt för 

bibliotekens demokratiska uppdrag. 

6.3.4 Biblioteket som studieplats 

Resultatet visar att det finns ett tydligt utvecklingsområde och detta handlar om att 

bygga upp en miljö som ger bättre förutsättningar för studenter. Den digitala 

utvecklingen har bidragit till nya möjligheter till formellt lärande. Flertalet 

universitet och högskolor bedriver i dag distansutbildningar där undervisning sker 

på digitala plattformar. Detta gör att flertalet studenter har svårt att nyttja det fysiska 

bibliotek som universitetet/högskolan erbjuder då avstånden kan vara stora. Hansson 

(2017, s. 39) beskriver hur folkbiblioteken tagit ett ökat ansvar för det formella 

lärandet. Vårt resultat visar dock att det finns mycket att göra för denna målgrupp. I 

Bibliotekslagen 3§ (SFS 2013:801) kan man läsa: För högskolebibliotek vid 

universitet och högskolor som omfattas av Högskolelagen (SFS 1992:1434) 

ansvarar staten. I samma paragraf kan man även läsa att kommunerna ansvarar för 

folkbiblioteken. Vi anser att en diskussion skulle behöva föras, på lokal nivå men 

även ur ett större perspektiv, huruvida folkbiblioteket vill ta ett större ansvar för 

denna grupp. Frågor biblioteket kan behöva ställa sig är: Vem ska biblioteket vara 

för? Ska det vara en plats för alla? Och vad innebär detta i så fall för vårt bibliotek? 

Även om biblioteket väljer att inte köpa in studiematerial då dessa material faller 

under statligt finansierade högskolebibliotek, ska de inte vara en plats där alla 

medborgare kan leva och verka? 

Respondent 45 menar att bättre studiemiljö med bättre förutsättningar, möjligtvis 

skulle kunna bidra till att ett ökat antal studenter skulle nyttja biblioteket. De 

förändringar som skulle kunna genomföras är i några fall enkla, medan andra kan 

vara svårare att genomföra. Respondent 5 anser att ovanvåningens läsplatser är 

ogästvänliga. Här skulle ganska enkla medel kunna göra att rummet känns mer 

inbjudande. Biblioteket skulle även kunna fundera över hur biblioteket är disponerat 

för att se om förutsättningarna kan bli bättre. Exempelvis genom att tillhandahålla 

fler platser med eluttag.  

Även här kan man relatera till den interaktion som vi beskrev på föregående sida. 

Samhällets uppbyggnad, med dess digitala lösningar, möjliggör i dag studier på 

distans? Hur ska då biblioteken agera för att möta denna grupps behov? Det kan 

också vara en fråga om inkludering. En fråga biblioteken kan ställa sig är: om 

digitaliseringen nu medfört nya möjligheter till kunskapsutveckling genom att 

erbjuda möjlighet till distansstudier, ska då inte folkbiblioteken ge medborgarna 

samma förutsättningar att kunna delta?  

I diskussionen behöver biblioteken ta med samhällets förutsättningar, men ha det 

lokala i åtanke. Vad skulle förändringen innebära för användarna? Här kan 

diskussionen ske utifrån olika synvinklar. Enligt lagen är det staten som bekostar 

biblioteksverksamhet på högskolenivå, men nu finns det många medborgare som 

studerar på distans och inte har möjlighet att bruka högskolans bibliotek. Vad 

innebär det om biblioteken ger dem de bästa möjliga förutsättning för att nyttja sitt 

lokala bibliotek? Vad innebär det för biblioteket om miljön utvecklas för att 
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eventuellt locka hit ett större antal studerande? Och vad kostar det oss samhället om 

vi låter bli?  

Kungliga biblioteket (2017, s. 367) nämner i Den femte statsmakten: bibliotekens 

roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering att ett hinder för det 

livslånga lärandet kan vara att det inte finns något sammanhållet bibliotekssystem. 

En grupp studenter som inte har tillgång till något skolbibliotek är studenter vid 

vuxenutbildningar. Här fyller folkbiblioteken viktiga funktioner då de inte bara en 

plats för informationsförsörjning utan även ses som ett stöd i att få tillgång till 

information och är en fysisk plats där studenterna kan studera. 

6.4 Mötesrummet 
Aabø, Audunson och Vårheim (2010, s. 16) menar att under de senaste åren har 

mycket forskning ägnats åt biblioteken som mötesplats men även som en plats med 

förutsättningar att utveckla samhället och dess medborgare. Detta knyter an till 

mötesrummet i four-space modellen där det ena målet som rummet gagnar, 

handlingskraft (empowerment) knyter an till bibliotekens samhälleliga mål. 

Exempelvis genom att få oberoende medborgare som kan utveckla nya metoder och 

bli problemlösare (Jochumsen et al., 2012, s. 589). 

Av de respondenter som deltog i undersökningen, anser 90,8 % att biblioteket helt 

eller delvis ska fungera som mötesplats. Detta går i linje med vad till exempel 

förslag till nationell biblioteksstrategi säger om biblioteket som mötesplats där de 

menar att biblioteken ska understödja ett fritt meningsutbyte (Fichtelius, Persson & 

Enarsson, 2019, s. 5). Detta kan bland annat ske i både de planerade- och spontana 

mötena som sker. 

Biblioteket verkar som en unik mötesplats. I ett allt mer komplext samhälle menar 

Aabø, Audunson och Vårheim (2010, s. 16) att det behövs mötesplatser för att skapa 

förutsättningar för gemensamma värden och för att främja social inkludering. 

Genom att erbjuda människor arenor för möten med andra värderingar menar 

författarna att positiva möten över kulturer kan ske. Detta benämns som lågintensiva 

mötesplatser och har stor vikt i ett mångkulturellt samhälle. Aabø (2005, s. 209) ser 

även bibliotekets roll som mötesplats som en ny dimension av bibliotekets 

demokratiska roll i samhället då människor med olika intressen och bakgrund möts, 

liksom att kultur och teknologi sammanförs.  

Leckie och Hopkins (2002, s. 326) ser att biblioteken som mötesplats även har en 

viktig roll i dagens informations- och ekonomidrivna samhälle. Många naturliga 

publika platser har försvunnit från städerna och biblioteket har kulturella och 

symboliska värden som är svåra att finna i andra sammanhang. Författarna menar att 

biblioteken har viktiga funktioner för bland annat ett socialt liv (Leckie & Hopkins, 

2002, s. 330, 359f). 

Många respondenter känner ingen tvekan inför att biblioteket ska vara en 

mötesplats. 66,7 % av respondenterna svarar ja på frågan, respondent 18 tycker att 

det bästa med biblioteket är ”Bra träffpunkt” och respondent 39 menar att ”Det är en 

lugn och bra mötesplats”. Dock visar en rapport från Svensk Biblioteksförening 

(2011, s. 12, 21) att användarna inte var speciellt intresserade av att umgås med 
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varandra. Hansson (2012, s. 181) menar att biblioteken kan vara snabba till 

förändring utan att ha undersökt vad användarna vill ha och konstruerar ett 

användarbehov. I vår undersökning kan vi knyta detta till de 24,1 % av 

respondenterna som svarade delvis på frågan om biblioteket ska fungera som en 

mötesplats. Deras motivering till svaret har vi inte. Vår tanke är att det kan bero på 

att de själva inte direkt använder bibliotekets som en mötesplats och har därmed inte 

reflekterat över detta. Det kan även vara en osäkerhet inför hur biblioteket praktiskt 

skulle fungera som mötesplats eller inte förstår innebörden av ordet mötesplats. 

Respondent 24 menar att biblioteket inte ska fungera som mötesplats och uttrycker 

både oro om det ”nya” men även att det ”gamla traditionella biblioteket” ska 

försvinna, när hen säger; ”Ingen (…) ungdomsgård tack, det finns ju andra ställen 

som påtar sig den rollen, men det finns inget alternativt bibliotek”! Dessa tankar kan 

avspeglas i vad Nissen och Furebo Carlsen (2014, s. 37) kommer fram till i sin 

undersökning då man menar att respondenterna förknippar biblioteket med en lugn 

miljö och att de ser att det kan bli problematiskt att ha mer livliga aktiviteter på 

biblioteket.  

Aabø, Audunson och Vårheim (2010, s. 16) identifierar i sin undersökning att 

biblioteket erbjuder sex olika sorters platser. Biblioteket kan användas som torg, 

som en plats för möten med människor, som en offentlig sfär, som en plats för 

gemensamma aktiviteter med kollegor och vänner, som en metamötesplats och 

slutligen som en plats för virtuella möten. Runt en femtedel av respondenterna i vår 

undersökning anger att de går till biblioteket för planerade möten och spontana 

möten. Respondent 26 svarar på frågan vad hen tycker bäst om med biblioteket med 

orden ” (…) det finns möjlighet till spontana möten”. 24,1 % av respondenterna 

kommer till biblioteket för att uppsöka bibliotekspersonal. Det kan vara för sak- 

eller praktiska frågor, men det skulle även kunna vara för att få ett socialt möte. På 

frågan om det finns tillräckligt med platser på biblioteket för spontana respektive 

planerade möten svarade 38,9 % och 44,4 % ja. Respondent 17 skriver under frågan 

vad biblioteket kan förbättra att hen saknar en hörna för spontansamtal och småprat. 

Under frågan övrigt önskar hen ”möjligheter att spela schack och andra 

sällskapsspel”.  

16,7 % av respondenterna svarar nej på frågorna om det finns tillräckligt många 

platser för spontana samt planerade möten på biblioteket. Av dem menar respondent 

17 att: ”Servering eller i vart fall kaffeautomat erfordras”. Det är 22,2 % av 

respondenterna som någonstans i enkäten anger att de saknar caféet. Det är tydligt 

att dessa respondenter förknippar café med mötesplats. Respondent 19 skriver: 

”Serveringen var en bra mötesplats”.  

Ungefär en tredjedel av respondenterna svarade vet ej på frågan om det finns 

tillräckligt många platser för spontana och planerade möten. Det är alltså relativt 

många som anger detta svarsalternativ. Det skulle kunna bero på att dessa 

respondenter inte funderat på biblioteket som mötesplats. Detta kan även bero på att 

vår undersökning riktat sig till en homogen grupp biblioteksanvändare som alla 

besöker biblioteket fysiskt, behärskar språket och har tid till sitt förfogande. Det är 

därmed möjligt att dessa användare delar likartade värderingar och kultur. Enligt 

Aabø, Audunson och Vårheim (2009, s. 17ff) blir biblioteket för dessa respondenter 
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en högintensiv mötesplats, som är motsatts till den lågintensiva mötesplatsen. Den 

senare används oftare av människor med lägre socioekonomisk standard. Nissen och 

Furebo Carlsen (2014, s. 36) menar att det ofta kan finnas en social barriär mellan 

människor och att möten kan behöva ske kring en aktivitet eller ett ämne. 

De flesta av våra respondenter går ofta själv till biblioteket och runt 15,0 % av 

respondenterna går ofta med vän eller familjemedlem. Detta stämmer väl med det 

resultat Leckie och Hopkins (2002, s. 342) fick fram i sin undersökning där ca 70 % 

av användarna kom själva och runt 30 % kom med tillsammans med andra. Aabø, 

Audunson och Vårheim (2010, s. 19) får fram liknande resultat i sin undersökning 

som visar att mer än 20 % kommer till biblioteket tillsammans med någon. Av våra 

enkätsvar att döma kan vi dra slutsatsen att i de planerade mötena som sker på 

biblioteket väljer fler att gå dit tillsammans än att ses på plats på biblioteket. 

Enkätsvaren visar dock att de flesta går till, samt vistas på biblioteket själva. Aabø, 

Audunson och Vårheim (2010, s. 17, 23) menar att även om användarna inte talar 

eller umgås med någon kan besöket på biblioteket ge en känsla av tillhörighet och 

samvaro. De kommer även fram till att bland annat yngre personer och invandrare 

använder biblioteket mer för sociala ändamål än äldre och de som hade inhemsk 

bakgrund. Överfört till vår undersökning blir detta en intressant reflektion då mer än 

hälften av respondenterna var över 65 år. Det är alltså högst troligt att vårt resultat 

skulle sett annorlunda ut i denna fråga om respondenterna varit yngre och haft en 

annan bakgrund.  

Som vi nämnde under rubrik 5.5.3 kan vi se att respondenterna är mer nöjda med 

den generella miljön är den ljudmässiga miljön. När vi går in i de specifika 

enkäterna, vilket den färgkodade sammanställningen underlättar för, kan vi se att 

fler av dem som svarar nej eller delvis på frågorna om miljön, kommer till 

biblioteket för att studera och arbeta. Precis som Aabø, Audunson och Vårheim 

(2010, s. 16) uttryckt ovan, sker det många olika möten men även aktiviteter på 

biblioteket. I detta ser vi att biblioteken har en utmaning i att utforma rummet så att 

det passar in i den lokala kontexten och för just deras användare, samt att de olika 

aktiviteter och möten som äger rum på biblioteket kan samspela. 

Resultatet i tabellerna 9-11 visar att det är betydligt fler som anser att biblioteket ska 

vara en mötesplats än som faktiskt nyttjar biblioteket som en mötesplats. Detta kan 

bland annat bero på diskursen i den allmänna samhällsdebatten. Hansson (2010, s. 

36) menar att synen på bibliotekens demokratiska uppdrag har förändrats och att de 

traditionella värdena ersatts av andra. Kanske är biblioteket som mötesplats ett nytt 

sådant värde? 

6.5 Aktivitetsrummet 
Aktivitetsrummet är det rum som vår tidigare forskning berör minst. Vi fann själva 

det svårt att utforma frågor till enkäten som rör rummet. Som vi skrev i resultatet 

hade vi från början med utställningar under detta rum. Dock kom vi fram till att 

utställningar platsar mer under programverksamhet då de fokuseras runt 

upplevelser, vilket även resultatet från enkäterna visade. De flesta respondenterna 

verkar per automatik tänka på passiva aktiviteter så som att se och lyssna och inte på 
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att aktivt delta. Endast en respondent ger förslag på en skapande aktivitet och det är 

respondent 12 som önskar en workshop i kreativt skrivande. 

Flertalet forskare skriver om bibliotekens förändrade roll och funktion. Latimer, 

Niegaard och IFLA (2007, s. 30) menar att biblioteksrummen utvecklats och fått 

andra användningsområden. Begg (2009, s. 622) skriver i sin undersökning att 

biblioteken behöver göras mer attraktivt för nya användare och göra något radikalt 

för att möta det breda samhällsbehovet. Är det så att aktivitetsrummet är ett av 

bibliotekens nya användningsområden och att biblioteket genom detta kan bli mer 

attraktivt? Nissen och Furebo Carlsen (2014, s. 34f) menar att så är fallet. 

Hansson (2012, s. 174) anser att biblioteken vill vara progressiva för att berättiga sin 

existens i samhället. En del i detta kan vara att biblioteken gör snabba förändringar 

utan att faktiskt veta om detta är något användarna eftersöker. Samtidigt pekar Begg 

(2009, s. 620ff) på att detta inte är något nytt fenomen att biblioteken utvecklas och 

förändras då det redan 1966 talades om att biblioteken behövde rum för samhälls- 

och förlängningsaktiviteter, det vill säga funktioner som inte handlade om böcker 

som till exempel hantverksaktiviteter för barn, utställningar och föreläsningar.  

I Demokratins skattkammare: Förslag till Nationell biblioteksstrategi kan man läsa 

att biblioteken bör ge möjlighet till upplevelser, skapande och inspiration 

(Fichtelius, Persson & Enarsson, 2019, s. 5). Detta visar att aktivitetsrummet ligger i 

tiden. I Nissens och Furebo Carlsens (2014, s. 36) undersökning av hur användare 

och icke-användare samt bibliotekspersonal ser på four-space modellen, angav få att 

de kunde se kreativa aktiviteter på sitt bibliotek. Som förslag gav de öppen scen och 

möjlighet att prova nya saker, vilket inte bara kan förhöja biblioteksbesöket utan 

också öppna upp för ytterligare demokratiska perspektiv. En del av respondenterna 

var dock skeptiska till om aktivitetsrummet hörde hemma på bibliotek (Nissen & 

Furebo Carlsen, 2014, s. 37). Aktivitetsrummet var det rum som väckte debatt hos 

användarna och icke-användarna. Författarna menar att detta visar på att 

aktivitetsrummet behöver hitta sin utformning och berättigande på biblioteken 

(Nissen & Furebo Carlsen, 2014, s. 42). De vill även problematisera tankegångarna 

kring four-space modellen när det gäller aktivitetsrummet. Detta då rummet inte går 

i linje med de behov de tillfrågade ser att biblioteken borde möta i framtiden då de 

kreativa aktiviteterna utmanar bilden av biblioteket som en lugn plats. De ser 

därmed ett behov av att lyfta frågan om att modellen går mot en 

biblioteksutveckling som skiljer sig från användarnas syn på bibliotekens 

verksamhetsområde (Nissen & Furebo Carlsen, 2014, s. 41). Deras tankar kan 

jämföras med Hanssons tankar i stycket ovan.  

Resultatet från våra enkäter visar dock att bibliotekets roll som plats för kreativitet 

rankas som tredje viktigast. Intressant är att många inte vet huruvida biblioteket 

erbjuder utveckling av kreativitet medan flertalet respondenter tycker att biblioteket 

ska erbjuda kreativitet och vill delta i kreativa aktiviteter. Skillnaden mellan 

resultatet från våra enkäter och Nissens och Furebo Carlsens undersökning kan vara 

att samtliga respondenter i vår undersökning besöker biblioteket till skillnad från 

deras, då en grupp var icke-användare. Dessutom är det 6 år sedan deras 
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undersökning genomfördes och under denna tid har förändringar skett i 

biblioteksutvecklingen. Bland annat har trenden av biblioteken som upplevelse- och 

kulturhus fortsatt. Begreppet kulturhus har diskuterats i medier och har blivit en del 

av stadsbilden i många städer. Därmed har fler biblioteksanvändare blivit vana att 

förknippa begrepp som upplevelser och skapande med bibliotek, vilket kan bidra till 

en större öppenhet och mottaglighet för kreativitet på biblioteken. Vi kan ändå ana 

att aktivitetsrummet ligger i skärningspunkten mellan vad användarna vill ha och 

vad biblioteket idag ska erbjuda.  

Biblioteket kan utveckla sin verksamhet kring kreativa aktiviteter. Vilket inte borde 

medföra någon svårighet då det finns en diger och välbesökt programverksamhet 

med bland annat utställningar och föreläsningar. Till dessa hade kreativa 

verksamheter som workshops kunnat knytas. Detta blir också ett sätt att samverka 

med lokalsamhället. Nissen och Furebo Carlsen (2014, s. 35ff) talar här om en ny 

användarkultur där nätverksrelationer och delaktighet är dominerande. Genom att 

användarna blir mer involverade och vet att de har möjlighet att delta höjs 

användarnas känsla av delaktighet och tillhörighet till biblioteket. För att inte 

konkurrera med föreningar med flera uppmanar respondenter biblioteket att 

samarbeta. Biblioteket skulle då kunna bli en plats att ställa ut alster skapade på 

exempelvis studieförbund. Samarbetet med lokala aktörer är något som gagnar båda 

parter. En av våra respondenter nämner även att det finns studieförbund och ställer 

sig därför skeptisk till hur vida biblioteket ska erbjuda kreativa aktiviteter. En annan 

respondent önskar att konstnärerna ska finnas vid bibliotekets utställningar under 

vissa tider, vilket i sig inte är någon skapande aktivitet, men kan inspirera till det. 

Detta är ett utmärkt exempel på hur de olika rummen i four-space modellen kan 

samverka med varandra. 

Förutom att utveckla möjlighet till kreativitet kan biblioteket även marknadsföra 

aktiviteterna så att informationen når dem som kanske inte besöker biblioteket, men 

som skulle finna det intressant om aktiviteter av det kreativa slaget erbjöds. 

6.6 Bibliotekets roll för användarna 
Fråga 29. Hur viktig är bibliotekets roll som… (diagram 14), där respondenterna 

svarar på hur de ser på några av bibliotekets olika verksamheter är den fråga vi 

bedömer visar på hur användarna prioriterar verksamheten i four-space modellens 

olika rum.  

Svarsalternativet ”förmedlare av information” hör hemma i kunskapsrummet men 

till viss del även i alla de andra rummen då ny information och möten kan få 

individer att tänka nya tankar, och ändra uppfattning.  

Plats för evenemang kan tydligt knytas ihop genom alla rum i modellen. Med 

inspirationsrummet då programpunkter kan ge nya upplevelser som i sin tur kan 

inspirera till kreativt skapande i aktivitetsrummet, men även till kunskapsrummet, 

då dessa evenemang även kan ge kunskaper till dess besökare. Till viss del knyts 

evenemang till biblioteket som mötesplats då man genom dessa kan möta människor 

med andra värderingar än de egna, men även med likasinnade då evenemang har 

olika teman och innehåller olika ämnen.  
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Underhållning går delvis in under svarsalternativet evenemang, då även 

underhållning kan relateras till alla rum då denna kan ge nya upplevelser, nya 

kunskaper, bidra med möjligheter till möten och kan upplevas genom kreativitet. 

Intressant här är dock att respondenter inte bedömde plats för evenemang och plats 

för underhållning som likvärdiga då plats för evenemang ansågs vara av större vikt 

än plats för underhållning. Skillnaden i alternativen kan ses som att underhållning är 

det som ska anses roa medan evenemang kan upplevas som något mer. Här hade vi 

kunnat omformulera frågan eller be respondenter ange vad de anser ryms under 

evenemang respektive underhållning.  

Mötesplats är mer specifikt och här rankade respondenterna olika när vi frågade 

efter plats för planerade och spontana möten. Fler tyckte att det var väldigt viktigt 

med mötesplats för spontana möten men mötesplats för planerade möten fick fler 

svar på viktig. Mötesplats för planerade och spontana möten kan även det gå in i de 

andra rummen. Användarna kan planera möten då de ska ta del av ett evenemang i 

inspirationsrummet, ta del av kunskapsrummet genom att träffa andra för studier, 

inspireras genom att möta någon för att besöka en föreläsning eller för att skapa 

tillsammans i aktivitetsrummet. Då biblioteket är en plats för alla kan även samtliga 

aktiviteter som sker på biblioteket innebära möten.  

Plats för kreativitet är det rum som kanske inte brukar kopplas till bibliotekets 

demokratiska uppdrag. Men då det anknyter till de övergripande målen innovation 

och engagemang kan även vi se att dessa aktiviteter kan bidra till bibliotekets 

demokratiska uppdrag genom att få engagerade medborgare, som genom handling, 

ibland tillsammans med andra, kan utvecklas och lära sig se på saker på ett nytt sätt. 

Plats för kreativitet hänger ihop med mötesplatsen då de uppmuntrar till spontana 

möten genom skapande, och då man genom planerade möten kan uppleva det 

tillsammans. Skapande ger inspiration och kan leda till en vilja att uppleva mer. 

Skapande kan upplevas genom evenemang och kan även räknas som underhållning. 

Även till kunskapsrummet då vi genom att skapa, kan upptäcka och uppleva vilket 

ge ny kunskap, och bidrar till nya erfarenheter. Skapande kan även vara ett sätt att 

ge uttryck åt känslor, samhällsfenomen och bidra till den fria åsiktsbildningen. 

7 Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser om användarnas behov och hur 

användarundersökningar kan användas som verktyg för dialog. Vi förmedlar även 

kort våra slutsatser om vad användarstyrning kan innebära för biblioteken och hur 

detta påverkar bibliotekarieprofessionen och bibliotekets demokratiska uppdrag. 

Syftet med detta arbete har varit att genom en användarundersökning nå kunskap 

om hur användarbehov uttrycks eller kommer till uttryck i en lokal kontext. De 

frågeställningar vi ville besvara var: 

 Hur ser användarna på de olika medierna och biblioteket som rum för 

kunskap och lärande? 

 Vad har användarna för uppfattning om programverksamhet och biblioteket 

som rum för inspiration? 
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 Hur ser användarna på bibliotekets möjlighet som rum för mötesplats? 

 Hur upplever användarna biblioteket som rum för kreativitet? 

 Hur uppfattar användarna bibliotekets roll i samhället? 

7.1 Den lokala kontexten 
Respondenterna i vår undersökning kommer främst till biblioteket för att låna 

medier men också för att läsa tidningar, gå på programverksamhet, för sociala 

möten och för att använda teknik i form av datorer och skrivare. En tiondel kommer 

till biblioteket för att studera och arbeta. Biblioteket i fråga har förutsättningar för 

att tillgodose att de aktiviteter som inhyses i de olika rummen i modellen kan 

existera och samspela, även om förutsättningarna skulle kunna förbättras. 

Vi kan se att vårt material inte kan ses som helt representativt då det finns en ojämn 

fördelning i exempelvis respondenters ålder. Över hälften av våra respondenter är 

över 65 år. Denna målgrupp kommer troligtvis till biblioteket av andra skäl än vad 

exempelvis studenter gör, och har därmed andra behov. Vi hade gärna sett en större 

spridning över åldersgrupper. Detta hade kunnat innebära att resultatet skulle ha sett 

annorlunda ut, vilket gett oss ett mer representativt underlag för analys. Trots detta 

menar vi att vi fått tillräckligt många svar för ett gott underlag för utvärdering, 

reflektion och diskussion.  

7.1.1 Programverksamhet och biblioteket som rum för inspiration 

Resultatet visar att respondenterna även här är övervägande nöjda med det 

programutbud biblioteken erbjuder. De program respondenter nyttjar är 

föreläsningar, författarbesök, konst, utställning och musikprogram. 

Programverksamheten får inte heller så många kommentarer i de öppna svaren.  

Utvecklingsmöjligheter vi ser här är att locka en större publik till de bokcirklar och 

språkcaféer som biblioteken erbjuder. Detta kan göras genom att se över dess teman 

så de skapar intresse, men även genom att se över om hur man förmedlar att dessa 

tar plats. Genom att locka fler till språkcaféer och liknande program bidrar 

biblioteket till samhället genom att bidra till att individer kan känna sig inkluderade 

och kunna få hjälp med att ta del i vad samhället erbjuder. Man uppmuntrar även till 

att grupper med olika värderingar möts som genom detta kan få nya upplevelser 

som kan förändra synsätt. 

7.1.2 Medier och biblioteket som rum för kunskap och lärande 

Vi har sett att en övervägande del av respondenterna är nöjda med bibliotekets 

utbud, medier och de digitala hjälpmedel som erbjuds som exempelvis tillgång till 

datorer. De är även nöjda med personalens kompetens och bemötande, vilket vi har 

sett som väldigt fördelaktigt då vi genom tidigare forskning kunnat se att samhället i 

dag, i och med bland annat digitaliseringen och nedläggning av samhälleliga 

institutioner, har stora förväntningar på vad biblioteken ska kunna hjälpa till med.  

Resultatet visar att respondenter rankar bibliotekens roll som 

informationsförmedlare högst. Vi har även sett att fler rankar denna roll högt än som 

faktiskt utnyttjar möjlighet till lån av medier. Utifrån svaren bedömer vi att 

respondenterna ser till bibliotekets samhällsnytta i stort. Detta beror troligtvis på att 
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det är ett av bibliotekets traditionella, och mest allmänt befästa uppdrag. 

Informationsförmedling ses alltså fortfarande som bibliotekets viktigaste uppdrag. 

Det finns dock utvecklingsområden. Vilka handlar övervägande om de olika 

miljöerna. Respondenterna lyfter att de vill ha fler sittplatser vid tidningsmiljön. 

Flertalet önskar överlag en trevligare miljö men berör även frågor av mer praktisk 

karaktär som att solen stör och det är dragigt där de sitter. De respondenter som 

studerar och arbetar på biblioteket önskar att det finns fler och trevligare läsplatser, 

även tysta sådana. Även här tas praktiska aspekter upp, som bättre belysning och 

fler eluttag. 

Det finns respondenter som tar upp lokala aspekter i sina önskemål. Det är önskemål 

om samarbete med kommunens kulturarbetare, föreningar, konstnärer och förslag på 

hur biblioteket kan delge information som rör lokalsamhället men även upplysa om 

ämnen som är viktiga i samhällsdebatten.  

7.1.3 Biblioteket som rum för mötesplats 

En majoritet tycker att biblioteket ska fungera som mötesplats. Även här är det fler 

som anger att biblioteket ska fungera som mötesplats än som faktiskt anger att de 

använder den som sådan, men möten sker troligtvis utan att respondenterna 

reflekterar över det.  De flesta går till biblioteket själva men drygt en fjärdedel 

besöker biblioteket tillsammans med någon. En del respondenter går även till 

biblioteket för att få möjlighet till spontana möten. 

Flera av respondenterna anser att biblioteket som mötesplats kan förbättras då fler 

och trevliga platser efterlyses. Många tar upp att de saknar caféet då de ansåg att det 

var en bra mötesplats. I dag möts många över en fika eller en bit mat. Överlag får 

just bristen av café många kommentarer och detta kan också ses som att 

respondenterna vill ha möjlighet att stanna på biblioteket längre. Med ett café skulle 

bibliotekets attraktionskraft kunna öka då ytterligare plats och aktivitet för möten 

skulle erbjudas. Detta skulle även kunna locka fler att kunna ta del av det utbud 

biblioteket erbjuder. I en diskussion om bibliotekets demokratiska uppdrag i dag 

skulle kanske även bibliotekets caféverksamhet platsa då det är en plats för både 

låg- och högintensiva möten som kan bidra till inkludering och utveckling av det 

fria ordet.  

7.1.4 Biblioteket som rum för kreativitet 

Bibliotek som en plats för kreativitet har vi upplevt svårast att belysa. I den tidigare 

forskning vi hittat berörs inte ämnet. Men i ett förslag till nationell strategi kan man 

läsa att biblioteken ska vara en plats för skapande och inspiration. Skapande har 

därmed plockats upp som en del av den verksamhet som biblioteken ska erbjuda. 

Dock tror vi detta kan ta tid att implementera i bibliotekets verksamhet då det ligger 

ganska långt från bibliotekets traditionella roller, som till exempel förmedlare av 

information. Samtidigt kan det vara ett sätt att möta de ungas behov av ett mer 

upplevelseinriktat lärande genom till exempel interaktivitet.  

I vår undersökning ser vi att det är flertalet som saknar kreativa och skapande 

aktiviteter på biblioteket, som de också vill delta i. Detta är alltså verksamheter som 

biblioteket skulle kunna utveckla. Det är även en av bibliotekets roller som flertalet 
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låntagare rankar högt. Vi ser dock att många inte vet om att dylika aktiviteter äger 

rum på biblioteket. Det blir därmed viktigt att dessa marknadsförs i olika kanaler så 

att de når så många som möjligt. 

7.1.5 Hur uppfattar användarna bibliotekets roll i samhället 

När vi ber respondenterna att rangordna vilken roll biblioteket har i samhället är det 

biblioteken som förmedlare av information som anses ha störst värde. Denna roll är 

den som har starkast koppling till bibliotekets traditionella uppdrag och service. 

Strax därefter kommer biblioteket som plats för evenemang. Vi kan dock även se att 

bibliotekets roll som förmedlare av underhållning, som mötesplats och som plats för 

kreativitet också anses som roller som biblioteket bör inneha. Av våra resultat kan vi 

utläsa att flertalet av användarna ser till bibliotekets nytta i stort, i stället för att 

tänka enbart utifrån egna behov, detta då flertalet nämner områden som viktiga trots 

att de inte nyttjar dem. Exempelvis kan vi se att fler respondenter anser att 

facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur bör ha bra tillgänglighet, trots att de 

inte lånar dessa medier själva. Enbart en respondent lyfter bibliotekets 

demokratifrämjande roll. I efterhand kan vi se att denna roll kunde ha lyfts i 

enkäten. 

Av enkätsvaren, både till de riktade och öppna frågorna, ser vi att respondenterna 

främst kommer till biblioteket för att låna medier. De tycker också att bibliotekets 

roll som förmedlare av information är allra viktigast. Många av de positiva 

kommentarerna rör också mediebeståndet och personalens kompetens. Detta 

kopplar vi, som i stycket ovan, till bibliotekets traditionella uppdrag. Flera 

respondenter nämner också programverksamheten, bibliotek som mötesplats men 

också biblioteket generellt som en positivt laddad plats som är trevlig och trivsam 

att besöka och vistas på. I resultatet ser vi att en femtedel kommer för att 

studera/arbeta eller använda datorer/annan teknisk utrustning. Sammantaget tycker 

vi att detta pekar på att respondenterna vill ha kvar traditionell biblioteksservice som 

bland annat informationsförmedling. Respondenterna vill även ha ett bibliotek som 

erbjuder tjänster och platser som möter dagens samhällsbehov med exempelvis 

teknisk support men även som rum för upplevelser och sociala sammanhang. Detta 

har vi också sett i den tidigare forskningen som menar att biblioteket behöver följa 

samhällsutvecklingen för att kunna tillgodose användarnas behov. 

Modellen menar att biblioteken bör vara en plats för inspiration, kunskap, möten 

och aktivitet. Vårt resultat visar att detta är något som användarna håller med om. 

Detta gör modellen till ett användbart dialogverktyg för biblioteken. Modellens 

relevans skulle dock stärkas av en utveckling med ett större fokus på det 

demokratiska uppdraget. I teoriavsnittet har vi kunnat läsa att modellen förtydligar 

bibliotekets delar för både biblioteksprofessionen och användare. En förstärkning 

med ett synliggörande av demokratibegreppet skulle öka relevansen ytterligare. 

7.1.6 Vad biblioteket kan diskutera 

Generellt kan biblioteket i fråga använda resultatet från denna undersökning för 

diskussion. 

En fråga biblioteket bör lyfta är bemötande av studenters behov, som för övrigt även 

kan sammanfalla med andra användares behov. Här skulle biblioteket behöva 
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diskutera vilka målgrupper de ska vara till för och hur de i så fall kan utforma 

miljön för att på bästa sätt underlätta för användargruppen. I det digitaliserade 

samhället kan studier innebära arbete på distans, vilket gör att exempelvis 

distansstudenter har behov av platser för att på bästa sätt kunna genomföra sina 

studier. Genom att underlätta för studier och säkerställa att alla medborgare kan ta 

del av distansstudier, förstärker biblioteken sin roll i det demokratiska samhället. 

Det kan ses som ett led i möjliggörandet för användare att ta del i vad samhället har 

att erbjuda. 

Biblioteket skulle även kunna främjas av diskussion om hur biblioteket kan 

utvecklas som mötesplats och även ta upp de demokratiska aspekterna som denna 

möjlighet erbjuder. Utöver detta skulle biblioteken kunna se över miljön på de 

punkter där den berörs i enkätsvaren. Med relativt enkla medel skulle biblioteken 

kunna bygga en trevligare och mer funktionsenlig miljö för dess användare. Till sist 

behöver biblioteket också fundera över hur de kan utveckla de kreativa 

verksamheterna. 

7.2 Modellen och det demokratiska uppdraget 
Four-space modellen är ett bra verktyg att använda för att diskutera bibliotekets 

varande, i dag men även i framtiden. Modellen skulle kunna förbättras genom att på 

ett tydligare sätt ta upp de demokratiska aspekterna. Detta skulle förstärka 

modellens trovärdighet och göra det mer användbar som underlag för dialog inom 

biblioteket men även gentemot beslutsfattare. En användarundersökning med 

modellen som bas kan trots detta användas för att diskutera bibliotekets 

demokratiska uppdrag och stärka bibliotekets legitimitet i samhället.  

Inspirationsrummet kan kopplas till bibliotekets demokratiska uppdrag genom att 

öppna upp för nya erfarenheter. Nya erfarenheter öppnar nya tankegångar vilket ger 

en förmåga att tänka i nya banor. Genom att erbjuda program som språkcaféer och 

andra program där människor med olika bakgrund möts bidrar man till social 

inkludering, vilket är ett sätt att stärka bibliotekens demokratiska roll (Aabø, 2005, 

s. 205). Resultatet av analys av inspirationsrummet kan biblioteken använda för att 

se om deras aktiviteter och möjligheter nyttjas som det var tänkt och vad som 

behöver föras fram och utvecklas för att besökarna ska möta dessa. 

Kunskapsrummets bidrag till bibliotekets demokratiska uppdrag är tydligast. Genom 

detta rum får användaren fri tillgång till information vilket ger en ökad möjlighet att 

hitta den information individen behöver för att fatta välavvägda beslut i det 

demokratiska samhället. Resultatet som kommer ur analys av kunskapsrummet kan 

biblioteken använda för att se vilka delar av sina samlingar de behöver lyfta fram 

eller vad de behöver tillföra. Resultatet kan även användas för att ge inspiration till 

hur samlingarna kan integreras med resten av bibliotekens verksamhet och skapa 

miljöer som på många olika sätt uppmuntrar till lärande. 

Mötesrummet kan bidra till inkludering på det sätt som beskrivs ovan i 

inspirationsrummet. Rummet gagnar den fria åsiktsbildningen. Genom att möta 

andra öppnar man upp för nya erfarenheter då möjlighet finns att träffa människor 

med andra värderingar än de egna. Detta skapar individer som har större möjlighet 

att reflektera kring, och fatta, viktiga beslut när de tar del av demokratiska 
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processer. Om biblioteket ska vara en mötesplats i samhället behöver det finnas 

praktiska och fysiska förutsättningar för det. Resultatet från analysen om 

mötesrummet kan biblioteket använda för att se över hur lokalerna ser ut, hur de 

används idag och hur användarna skulle vilja förändra dem. 

Aktivitetsrummet stärker den egna individen och bidrar med en känsla av 

deltagande. Liksom inspirationsrummet öppnar kreativa aktiviteter upp för nya 

erfarenheter. Plats för kreativitet är det rum som kanske inte brukar kopplas till 

bibliotekets demokratiska uppdrag. Men då det anknyter till de övergripande målen 

innovation och engagemang kan vi se att dessa aktiviteter kan bidra till bibliotekets 

demokratiska uppdrag genom att få engagerade medborgare, som genom handling 

kan utvecklas och lära sig se på saker på ett nytt sätt. Resultatet i analysen av detta 

rum kan bli ett stöd för biblioteket i utveckling av dess kreativa verksamheter. Här 

kan de få idéer och förslag från användarna samt även en inblick i hur användarna 

känner inför denna form av verksamhet. 

Fichtelius, Persson och Enarssons (2019, s. 5) menar i deras förslag till nationell 

biblioteksstrategi att biblioteken ska ge möjlighet för lärande, läsning, upplevelser, 

skapande och inspiration. Förutom detta ska biblioteken leva i delaktighet med dess 

användare och vara en mötesplats för delande av upplevelser, tankar och kreativa 

uttryck. De understryker även att biblioteken ska leva med demokratin som mål. Vi 

ser en tydlig koppling mellan ovanstående strategi och four-space modellens 

utformning och rum som gör modellen till ett konkret verktyg för biblioteken att 

studera dess verksamhet utifrån samt ger underlag för diskussion om hur 

verksamheten lever upp till de mål som finns i strategin. I denna undersökning har 

vi sett att biblioteken behövt omformulera sitt uppdrag (Hansson, 2017, s. 1267) och 

att biblioteket som mötesplats kan ses som en ny dimension av samhället (Aabø, 

2005, s. 209). Det finns därmed god grund att inom biblioteksorganisationen 

diskutera det demokratiska uppdraget utifrån dagens kontext och utifrån 

bibliotekens varande i framtiden. För i dagens kontext, och i framtiden kan det 

demokratiska uppdraget behöva omformuleras. Inte bara i det stora hela utan även 

utifrån den lokala kontexten genom att ställa frågan: vad innebär det demokratiska 

uppdraget för oss? Detta menar vi att modellen, tillsammans med styrdokumenten, 

är väl anpassad för. 

Genom att använda four-space modellen i vår undersökning har vi sett hur väl de 

fyra rummen interagerar med varandra. Ofta är det tydligt men även när det inte är 

uttalat anser vi att de verkar som lager på lager och går in i varandra i en mer 

abstrakt samexistens. Många av dagens bibliotek erbjuder verksamhet som stödjer 

modellens mål: erfarenhet, engagemang, handlingskraft och innovation. Det gäller 

bara att få syn på dem och utveckla dem i den lokala kontexten. Vår undersökning 

visar hur modellen belyser de olika verksamheterna som bör finnas på dagens, och 

framtidens bibliotek och hur resultatet från en användarundersökning bedriven 

utifrån modellens olika rum kan användas för att diskutera bibliotekets 

demokratiska uppdrag. Diskussionen kan stärka biblioteksprofessionens legitimitet i 

ett verksamhetsperspektiv genom att diskussionen belyser hur de olika delarna av 

den passar in i bibliotekets demokratiska uppdrag. Vidare kan då legitimiteten stärka 
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bibliotekets plats i samhället genom att biblioteket, med det demokratiska uppdraget 

som utgångspunkt kan föra diskussionen vidare till beslutsfattare.  

7.3 Användarundersökning som dialogverktyg  
Folkbiblioteken ska utgå från en lokal kontext och de förändringar som sker är 

enbart relevanta för det samhälle det verkar i (Hansson, 2010, s. 41). 

Användarundersökningar ger möjlighet till delaktighet. Förutom att användarna 

känner att deras åsikter är viktiga, tydliggörs att de kan påverka bibliotekets 

verksamhet och rum. En användarundersökning borde även leda till att både 

användare och bibliotekarier får nya perspektiv på biblioteket, vilket även Nissen 

och Furebo Carlsen (2014, s. 40 f) kom fram till i sin undersökning då deras resultat 

visade att four-space modellen hjälpte både personal och respondenter att se 

biblioteket ur andra synvinklar än de som är traditionella för verksamheten.  

Genom att undersöka användarnas önskemål får biblioteket ett underlag och en 

fördjupad kunskap om den kontext de verkar i. Denna information ger underlag för 

utvärdering, men ger också en möjlighet att diskutera bibliotekets plats i samhället 

idag och framöver. Genom kommunikation med andra berörda såsom politiker, kan 

diskussionen bidra till att stärka den egna professionen och bidra med en inre tro till 

vad man bidrar med i fråga om samhällsnytta. Det kan bidra till att ge 

bibliotekarierna den form av stärkt legitimitet som Hansson (2017, s. 1274f) talar i 

sin forskning om etiska riktlinjer för bibliotekarieprofessionen.  

Med utgångspunkt i modellens alla rum kan biblioteket analysera verksamheten och 

bli medveten om sina styrkor och svagheter. Utifrån materialet kan man föra en 

diskussion om bibliotekets varande, se bibliotekets utvecklingspotential och föra en 

dialog med användare. Detta kan göras genom att diskussionen förs utifrån 

existerande styrdokument, men även utifrån användarnas behov i det lokala 

perspektivet. Genom att utgå från modellen skulle biblioteket kunna forma den 

verksamhet och de verktyg som det lokala samhället behöver. Diskussionen kan 

bidra till en stärkt profession, stärkt legitimitet och stärkt auktoritet i samhället 

genom att utgå från bibliotekets demokratiska uppdrag över tid. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
För att få en fördjupad förståelse för användarnas tankar om verksamheten skulle en 

kvalitativ undersökning med fokusgrupper eller intervjuer kunna genomföras med 

biblioteksanvändare. Metoden skulle medföra en större möjlighet att förklara 

begrepp och lyfta frågor som inte blivit besvarade. Dessutom skulle urvalet 

säkerställa en bättre spridning när det gäller ålder, kön och etnicitet än vad vi fått 

genom vår användarundersökning.  

Det skulle vara intressant att i anslutning till denna undersökning göra en 

enkätundersökning där urvalet består av de som inte använder bibliotekets tjänster 

och service och därefter jämföra resultaten för att se om denna grupps svar skulle se 

annorlunda ut. Än mer givande vore det dock att använda fokusgruppsintervjuer. 

En intervjustudie med bibliotekets personal skulle även kunna genomföras för att 

undersöka om och i så fall hur bibliotekariernas tankar skiljer sig från användarnas 

tankar om verksamheten. Resultatet skulle då kunna användas och analyseras i 
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relation till rapporten från Svensk Biblioteksförenings (2011, s. 22) rapport Olika 

syn på saken. 

Det skulle även vara intressant med forskning kring frågan om studenters 

användning av folkbibliotek. Denna skulle kunna fokusera på studenter generellt, 

men främst kunde forskning om till exempel distans- eller komvuxstudenters 

användning av folkbibliotek, då de inte har något bibliotek i sin närhet eller inte ens 

något bibliotek knutet till sig. Därav borde det finnas intresse för en fördjupad 

diskussion om folkbibliotekets bemötande av målgruppen och dess specifika behov. 

I vår undersökning stötte vi på Joacim Hanssons analysmodell från 2015 om 

dokumentalitet som vi anser skulle kunna användas i en mer fördjupad 

undersökning, som ett komplement till four-space modellen för att få ett ytterligare 

perspektiv. Detta då en fördjupad diskussion skulle kunna föras om 

bibliotekarieprofessionen i relation till yttre påverkan från exempelvis samhället och 

inre påverkan inom institutionen och dess profession. Denna analysmodell skulle 

även ge möjlighet att diskutera bibliotekens legitimitet och ge underlag för en 

fördjupad diskussion om bibliotekens roll och uppdrag. 

7.5 Avslutande tankar 
Genom tidigare forskning och litteratur kan vi utläsa att diskussionen om 

biblioteken pågår än i dag. Fichtelius, Persson och Enarsson (2019, s. 5) har i sin 

rapport förstärkt diskussionen genom att de uttalat att bibliotekens mål inte enbart 

ska centreras kring information och lärande utan även kring upplevelse och 

skapande. I resultatet av vår undersökning kan vi se att även om kultur av olika slag 

ryms inom samma väggar och kan sammanfogas, arbetar biblioteket på många sätt 

med de mer traditionella uppdragen. Samtidigt finns det en egen grupp som arbetar 

med scen och kulturproduktion. På detta sätt kan professionerna fokusera på sina 

styrkor men även föra ihop aktiviteterna så de kan upplevas tillsammans. 

Användaren kan därmed få en helhetsupplevelse och ha möjlighet att uppleva och 

utvecklas på flera plan. Samhällets ständigt pågående förändring för med sig att 

biblioteken behöver ha en pågående dialog med sina användare och inom biblioteket 

för att verksamheten ska kunna ha en välförankrad bild av den lokala kontexten. Om 

biblioteken i samband med denna dialog diskuterar utifrån det demokratiska 

uppdraget förstärker de den inre tron till professionen och kan ha en välförankrad 

diskussion med samhälle och makthavare. 

8 Sammanfattning 

Vi har genomfört en användarstudie där vi undersökt användarnas attityder till sitt 

fysiska bibliotek i en lokal kontext. Förändringar i samhället har inneburit nya 

utmaningar för biblioteken. Nya krav på biblioteken har fört med sig att biblioteken 

behövt omvärdera sin roll och funktion. För att kunna verka i lokal kontext behöver 

biblioteken föra en ständig dialog med samhället och dess användare.  

Syftet med vår studie var att genom en användarundersökning, där vi frågade efter 

användarnas attityder i en lokal kontext, föra en diskussion om hur biblioteken kan 

bruka användarundersökningar som verktyg för dialog och utveckling.  
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Våra frågeställningar har varit: Vad har användarna för uppfattning om 

programverksamhet och biblioteket som rum för inspiration? Hur ser användarna på 

de olika medierna och biblioteket som rum för kunskap och lärande? Hur ser 

användarna på bibliotekets möjlighet som rum för mötesplats? Hur upplever 

användarna biblioteket som plats för kreativitet? Hur uppfattar användarna 

bibliotekets roll i samhället? 

Modellen för undersökningen var four-space modellen som utvecklades av 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot Hansen. Modellen är utvecklad för 

folkbibliotek och passar bland annat som verktyg för nybyggnation, planering, 

utveckling samt omorganisation.  

Metoden för studien bestod av en kvantitativ enkätundersökning som sedan har 

använts i kvalitativ analys. Urvalet bestod av aktiva biblioteksbesökare över 18 år. 

Enkäterna delades ut under en treveckorsperiod som resulterade i 54 insamlade 

enkäter. Användarundersökningar som metod kan användas av biblioteket för att 

forma verksamheten i den lokala kontexten och för att diskutera vilken riktning 

biblioteket ska gå. Det är också en metod som ger användarna möjlighet till 

delaktighet. 

Av resultatet från enkäten har vi kunnat utläsa att de flesta respondenter är nöjda 

med den verksamhet och utformning som biblioteket bedriver. Bibliotekets 

utvecklingsområden handlar främst om bibliotekets olika miljöer. Respondenterna 

lyfter att de vill ha fler platser vid tidningsmiljön. De önskar en trevligare miljö men 

berör även frågor av mer praktisk karaktär som att solen stör och det är dragigt. 

Biblioteket som mötesplats kan förbättras anser då fler och trevliga platser 

efterlyses. Många tar upp att de saknar caféet då de ansåg att det var en bra 

mötesplats.  

Vi har sett att kreativa och skapande aktiviteter på biblioteket saknas. Detta är alltså 

verksamheter som biblioteket skulle kunna utveckla. Vi upplever att biblioteket 

borde fundera över är hur de ska möta studenternas behov. De skulle kunna dra 

fördelar av att lyfta frågan om vilka målgrupper de ska vara till för och hur de i så 

fall ska utforma sin miljö för att på bästa sätt underlätta för dess användare. Genom 

att underlätta för studier, och säkerställa att alla medborgare kan ta del av 

distansstudier, så kan biblioteken förstärka sin roll i det demokratiska samhället. Det 

kan ses som ett led i möjliggörandet för användare att ta del i vad samhället har att 

erbjuda. 

Four-space modellen skulle kunna förbättras genom att på ett tydligare sätt ta upp 

de demokratiska aspekterna. En användarundersökning med modellen som bas kan 

dock i stor utsträckning användas för att diskutera bibliotekets demokratiska 

uppdrag. Inspirationsrummet kan kopplas till bibliotekets demokratiska uppdrag 

genom att öppna upp för nya erfarenheter. Kunskapsrummets ger användaren fri 

tillgång till information vilket ger en ökad möjlighet för individen att fatta 

välavvägda beslut i det demokratiska samhället. Mötesrummet kan bidra till 

inkludering. Det öppnar upp för nya erfarenheter genom att träffa andra med andra 

värderingar än de egna vilket kan bidra till nya synsätt och förändrade 
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uppfattningar. Aktivitetsrummet stärker den egna individen och bidrar med en 

känsla av deltagande och som genom innovation kan bidra till ett bättre samhälle.  

Slutsatserna i vår undersökning är att i och med att samhället är föränderligt är även 

bibliotekets uppdrag föränderligt. Förändringar inom biblioteken sker i samband 

med de sociala värderingar som råder. Det finns en konstant pågående förhandling 

mellan biblioteken och det samhälle de agerar i och de interna värden och normer 

inom biblioteket samt de verktyg som utformas. Folkbiblioteken ska utgå ifrån en 

lokal kontext och de förändringar som sker är enbart relevanta för det samhälle det 

verkar i. Genom att undersöka användarnas attityder mot biblioteket får biblioteket 

ett underlag och en fördjupad kunskap om den kontext de verkar i. Denna 

information ger underlag för utvärdering, men ger också en möjlighet att diskutera 

bibliotekets nuvarande och kommande roll. Diskussionen kan ge stärkt legitimitet i 

samhället genom att utgå från bibliotekets demokratiska uppdrag i nutid och 

framtid.  
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Bilaga 1. Enkät 

Bäste biblioteksbesökare! 

Just nu genomför vi en studie där vi undersöker vad ni som besökare har för 

uppfattning, önskemål och behov när det gäller huvudbiblioteket. Vi avser bland 

annat att ta reda på vad ni anser om bibliotekets fysiska utformning och de tjänster 

som erbjuds. Undersökningen har två syften. I första hand som en fallstudie där 

uppgifterna kommer att användas och publiceras i en kandidatuppsats där vi 

undersöker besökarnas behov och önskemål på sitt lokala bibliotek. I andra hand 

kommer uppgifterna, efter en sammanställning, lämnas till huvudbibliotek för att 

kunna användas som ett underlag för utvärdering och framtida utveckling av 

biblioteket. 

Om inte svarsalternativen stämmer helt ber vi er kryssa i det alternativ som ligger 

närmast till hand. I slutet av enkäten har ni möjlighet att skriva egna synpunkter och 

tankar. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i.  

Målgruppen för enkäten är vuxna besökare från 18 år. Enkäterna besvaras anonymt 

och enskilda respondenter kommer inte att kunna identifieras. Besvarade enkäter 

lämnar ni i lådan vid disken eller till någon av bibliotekets personal. Vi kommer att 

samla in information under tre veckors tid.  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Veronica Holst Wiberg och Susanna Jarströmer  

Studenter på kandidatprogrammet i Biblioteks- och Informationsvetenskap på 

Linneuniversitetet i Växjö, höstterminen 2019 

Har ni frågor om enkäten går det bra att kontakta Veronica, 0707-681307 eller 

veronica.holstwiberg@strangnas.se, Susanna, 0736-545368 eller 

lerdraken@hotmail.com eller vår handledare Hanna Carlsson, hanna.carlsson@lnu. 

 

1. Är du 

Kvinna       ☐ 

Man   ☐ 

Annat alternativ  ☐ 

Vill ej ange   ☐ 

 

mailto:veronica.holstwiberg@strangnas.se
mailto:lerdraken@hotmail.com
mailto:lerdraken@hotmail.com
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 2. Vilken är din ålder? 

18 - 39          ☐                                                              

40 - 64          ☐                                                

65 -               ☐ 

 

3. Hur ofta besöker du biblioteket?   

 Flera gånger i veckan       ☐ 

En gång i veckan               ☐ 

En gång i månaden            ☐ 

En gång per halvår             ☐ 

Mer sällan                          ☐ 

  

4. Hur använder du biblioteket? (Här kan du fylla i flera alternativ)  

Lånar medier (t. ex böcker, tidskrifter och talböcker)                                             ☐ 

Läser tidningar och tidskrifter                                                                                 ☐ 

Använder datorer                                                                                                     ☐ 

Skriver ut eller kopierar                                                                                           ☐ 

Går på programverksamhet (t. ex föredrag, musikunderhållning, konst)                ☐ 

Studerar                                                                                                                    ☐ 

Arbetar                                                                                                                     ☐ 

Läser en bok för nöjes skull                                                                                     ☐ 

Planerade möten (där du bestämt möte med någon)                                                ☐ 

Spontana möten (oplanerade möten/samtal med okända personer)            ☐                                                                   

Uppsöker bibliotekspersonal                                                                                    ☐ 

Annat……………………………………                                                 ☐                               
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5. Vilka medier lånar du? (Ett kryss per media            

       Ofta               Ibland             Sällan              Aldrig 

Skönlitteratur                                  ☐                   ☐                     ☐                   ☐ 

Facklitteratur                                   ☐                   ☐                     ☐                   ☐ 

Studielitteratur                                ☐                    ☐                     ☐                   ☐ 

Barn- och ungdomslitteratur           ☐                    ☐                     ☐                   ☐ 

Tidskrifter                                       ☐                    ☐                     ☐                   ☐ 

DVD                                                ☐                    ☐                     ☐                   ☐ 

Ljudböcker                                      ☐                    ☐                     ☐                   ☐ 

Talböcker (Daisy)                            ☐                   ☐                     ☐                   ☐ 

MusikCD                                         ☐                    ☐                     ☐                   ☐ 

  

6. Hur viktig är tillgängligheten av följande medier:                                                                      

                                        Mycket viktig         Viktig         Mindre viktig     Inte viktig 

Skönlitteratur                             ☐                     ☐                    ☐                     ☐ 

Facklitteratur                              ☐                     ☐                    ☐                    ☐ 

Studielitteratur                            ☐                     ☐                    ☐                    ☐ 

Barn- och ungdomslitteratur       ☐                     ☐                    ☐                    ☐ 

Tidskrifter och tidningar             ☐                     ☐                    ☐                    ☐ 

DVD                                            ☐                     ☐                    ☐                    ☐ 

Ljudböcker                                  ☐                     ☐                    ☐                    ☐ 

Talböcker                                    ☐                     ☐                    ☐                     ☐  

MusikCD                                    ☐                     ☐                    ☐                     ☐ 
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7. Hur ofta går du på bibliotekets programverksamhet? 

(föreläsningar/musik/utställningar med mera) 

 Så ofta det finns programverksamhet ☐ 

En gång i veckan  ☐ 

En gång i månaden  ☐ 

En gång per halvår  ☐ 

Mer sällan   ☐ 

Aldrig   ☐ 

  

8. Vilken form av programverksamhet går du på? (Här kan du fylla i flera 

svarsalternativ) 

Bokcirkel   ☐ 

Sagostund   ☐ 

Föreläsningar och författarbesök ☐ 

Språkcaféer   ☐ 

Musikprogram  ☐ 

Konst och utställning  ☐ 

Jag går inte på någon programverksamhet ☐ 

  

 9. Vilken vikt anser du att dessa former av programverksamhet har på biblioteket? 

                                              Mkt viktigt        Viktig         Mindre viktigt  Inte viktigt 

Bokcirkel                                ☐                      ☐                   ☐                 ☐   

Sagostund                               ☐                      ☐                   ☐                  ☐ 

Föreläsningar, författarbesök  ☐                     ☐                  ☐                  ☐ 

Språkcaféer                             ☐                      ☐                 ☐                   ☐ 

Musikprogram                        ☐                      ☐                 ☐                   ☐ 

Konst och utställning              ☐                      ☐                 ☐                   ☐ 
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10. I samhällsdebatten talas det ofta om att biblioteket ska fungera som en 

mötesplats. 

Anser du att biblioteket ska fungera som en mötesplats? 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Delvis  ☐    

Vet ej  ☐                                          

  

 11. Här följer några påståenden om med vem du går till biblioteket med  

                                                                     Ofta   Ibland  Sällan   Aldrig  Ej relevant 

Jag går till biblioteket själv                            ☐        ☐         ☐          ☐         ☐         

Jag går till biblioteket med familjemedlem    ☐        ☐         ☐          ☐          ☐ 

Jag går till biblioteket med vän                       ☐        ☐         ☐          ☐          ☐ 

Jag går till biblioteket med arbetskamrat        ☐        ☐         ☐           ☐         ☐ 

Jag går till biblioteket med kurskamrat           ☐        ☐         ☐           ☐         ☐ 

Jag går till biblioteket med…………………  ☐        ☐         ☐           ☐         ☐ 

  

12. Här följer några påståenden om du har bestämt planerade möten med någon på 

biblioteket?                                                                                                                                                                                         

Ofta   Ibland   Sällan  Aldrig  Ej relevant 

Jag har inte bestämt träff med någon           ☐           ☐         ☐         ☐        ☐ 

Jag har bestämt träff med familjemedlem    ☐           ☐         ☐        ☐          ☐ 

Jag har bestämt träff med vän                       ☐           ☐         ☐        ☐          ☐ 

Jag har bestämt träff med arbetskamrat        ☐           ☐         ☐        ☐          ☐ 

Jag har bestämt träff med kurskamrat           ☐           ☐         ☐        ☐          ☐ 

Jag har bestämt träff med………………...   ☐           ☐         ☐        ☐          ☐ 
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13. Finns det i dag tillräckligt många platser för planerade möten på biblioteket? 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet ej  ☐ 

  

14. Finns det i dag tillräckligt många platser för spontana (oplanerade) möten på 

biblioteket? 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet ej  ☐ 

  

15. Hur tycker du att den generella miljön är på biblioteket? 

För livlig  ☐ 

Ibland livlig  ☐ 

Bra  ☐ 

Lugn  ☐ 

För lugn  ☐ 

  

16. Passar miljön dig? 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Delvis  ☐ 
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17. Hur tycker du att den ljudmässiga miljön är? 

För högljudd  ☐                          

Ibland högljudd ☐                 

Bra  ☐                                                

Tyst  ☐                                 

För tyst  ☐                            

 

18. Passar den ljudmässiga miljön dig? 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Delvis  ☐ 

  

19. Om du använder dig av bibliotekets datorer, vad anser du om tillgången till 

dessa? 

Det finns för många datorer  ☐ 

Det finns lagom många datorer ☐ 

Det finns för få datorer  ☐ 

Ingen åsikt   ☐ 

  

20. Anser du att du har vetskap om de tjänster och aktiviteter biblioteket erbjuder 

och att bibliotekets marknadsföring av sitt utbud, tjänster och programverksamhet är 

tillräcklig? 

Ja  ☐ 

Delvis  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet ej  ☐ 
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21. Hur upplever du personalens bemötande? 

Det är mycket bra ☐ 

Det är bra  ☐ 

Det är mindre bra ☐ 

Det är dåligt  ☐ 

Vet ej  ☐ 

 

22. Upplever du att personalen är kompetent och att du får hjälp med det du 

behöver? 

 Alltid  ☐ 

Oftast  ☐ 

Ibland  ☐ 

Aldrig  ☐ 

Vet ej   ☐ 

  

23. Känner du att du är delaktig i bibliotekets verksamhet och att dina synpunkter 

tas på allvar? 

 Alltid  ☐ 

Oftast  ☐ 

Ibland  ☐ 

Aldrig  ☐ 

Vet ej  ☐ 

  

24. Besöker du bibliotekets utställningar? 

Ja  ☐  

Nej  ☐ 

Ibland  ☐ 
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25. Om du besöker utställningarna, anser du att bibliotekets utställningar håller god 

kvalitet? 

Ja  ☐                   

Nej  ☐                                  

Den är varierad ☐ 

Vet ej  ☐                                         

 

26. Anser du att biblioteket erbjuder möjligheter till utveckling av kreativitet som 

till exempel workshops eller att prova på olika praktiska aktiviteter.  

 Ja  ☐  

Nej  ☐ 

Vet ej  ☐                    

  

27. Anser du att det är viktigt att biblioteket erbjuder möjligheter till utveckling av 

kreativitet 

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Vet ej  ☐ 

  

28. Om biblioteket skulle erbjuda kreativ verksamhet, skulle du då vilja delta, 

förutsatt att ämnet intresserar dig? 

Ja                                        ☐ 

Nej                                      ☐ 

Vet ej                                  ☐ 
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29. Hur viktig är bibliotekets roll som                                                

                                      Mkt viktig      Viktig     Mindre viktig     Inte viktig 

Förmedlare av information                ☐      ☐                ☐                 ☐  

Plats för evenemang (föredrag t.ex)  ☐              ☐                ☐                 ☐             

Förmedlare av underhållning            ☐              ☐                 ☐                ☐ 

Mötesplats för planerade möten        ☐              ☐                 ☐                ☐        

Mötesplats för spontana möten         ☐              ☐                 ☐                ☐ 

Plats för kreativitet                            ☐              ☐                 ☐               ☐ 

  

  

30. Anser du att bibliotekets miljöer (till exempel tidningsmiljön, miljön vid 

datorplatser och miljön vid programverksamheter) är anpassade till de olika 

verksamheter och tjänster som erbjuds? Utveckla gärna. 

Ja  ☐  

Nej  ☐ 

Delvis  ☐  

Ingen åsikt  ☐ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

  

31. Anser du att placeringen av de olika fysiska miljöerna och verksamheterna i 

biblioteket fungerar tillsammans och skapar en bra helhet? 

Ja  ☐  

Nej  ☐ 

Delvis  ☐  

Ingen åsikt  ☐ 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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  32. Vad tycker du mest om med bibliotek? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

  

33. Finns det något som biblioteket saknar, kan förbättra eller utveckla? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

  

34. Övrigt. (Här kan du fylla i om du vill komplettera ovanstående frågor eller om 

du har andra tankar och åsikter. Fortsätt gärna på baksidan om inte raderna räcker.) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………  

Tack för din medverkan! 


