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Abstract 
 

The aim of this bachelor thesis is to explore how families with children use and perceive 

the collection and activities the public library offers children up to nine-year-old. I also 

want to seek knowledge about how families with children receive information about 

these activities. The library user, more and more becomes an important asset when it 

comes to developing and designing the library. User studies have become useful tools to 

gain knowledge about users. The study aims to analyse how users use and perceive 

activities at the public library and how they receive information about what activities 

the public library offers. I used qualitative interviews as a data collection method, where 

seven caregivers have been interviewed. The Four Spaces model by Casper Hvenegaard 

Rasmussen, Henrik Jochumsen and Dorte Skot-Hansen has been used as a theoretical 

framework. According to the model, The Four Spaces, the study shows that families 

with children foremost use the public library as a place to explore and excite, than to 

participate and create. However, the users request activities for these ages, creative and 

cultural activities where the children participate. Families with children use the public 

library, primary for book reading and book loans. They perceive the activities arranged 

by the public library as positive. They receive information about theatre performances, 

but the users still request further information about what the library offer.  
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1 Inledning 

Vi är alla användare av olika tjänster i vårt samhälle. En del av utbudet får vi som 

användare betala för, en del utbud får vi ta del av utan kostnad. Det är troligt att 

medborgaren någon gång i livet tar del av det utbud som folkbiblioteket erbjuder sina 

användare. Eftersom folkbiblioteket är till för alla och anpassade efter användaren och 

hens efterfrågan på utbudet (SFS 2013:801, 6§) anser jag att det är viktigt att 

biblioteksverksamheten bedrivs med användaren i åtanke och anpassa verksamheter 

därefter, som på sikt kan locka till fler besökare eller flitigare användare. Oavsett lag eller 

inte, finns det inget bibliotek som inte på ett eller annat sätt tar hänsyn till användarnas 

önskemål och efterfrågan. Anpassandet kan ske i olika grad; dels kan man ta hänsyn till 

bokförslag och gå användarna till mötes, dels kan man analysera biblioteksstatistik över 

exempelvis besöksantal inom olika användargrupper eller utlån efter genre för att sedan 

utveckla sin verksamhet efter detta. Till detta kanske man ser att en viss grupp lyser med 

sin frånvaro och vill rikta sin verksamhet och marknadsföra sig för denna målgrupp, där 

man visar på aktiviteter och utbud. Folkbiblioteket behöver kontinuerligt utvecklas och 

vara relevanta för sina användare. Användarna är centrala i detta arbete, där användaren 

och bibliotekspersonal tillsammans formar biblioteksverksamheten. Michnik (2014) 

skriver om bibliotekets förändrade roll. Biblioteken har, utifrån de förändringar i samhället 

som skett, så som digitalisering eller politisk och ekonomisk utveckling, fått nya uppgifter 

och fått arbeta på nya sätt. Hon anser att det är av vikt att biblioteket möter dessa 

förändringar i samhället och användarnas behov, för att biblioteket inte ska tappa sin roll 

som en betydande plats i samhället. Vidare skriver Michnik att utvecklingen av samhället 

öppnar upp för nya möjligheter för biblioteket och förändringar inom biblioteks-

verksamheten, där efterfrågan har fått större betydelse. Detta har exempelvis medfört att 

användaren idag är mer aktiv i utvecklandet av samlingen, där bland annat inköp görs efter 

användarnas önskemål (2014, s.426-427). 

 

1.1 Bakgrund 

Nästan hälften av alla lån som görs på kommunala bibliotek under ett år, utgörs av barn- 

och ungdomslitteratur. Av de olika aktiviteterna som anordnas är 60 % av den 

läsfrämjande verksamheten riktade till barn och unga (Svensk biblioteksförening, 2014, 

s.3-4). I den här uppsatsen studeras barnfamiljens användning av folkbiblioteket i en 

specifik kommun. Folkbiblioteket i den undersökta kommunen har sedan år 2010 haft en 

ökning i antalet besök och ligger både över läns- och rikssnittet. Antalet aktiva låntagare 

har dock minskat under samma tid, vilket tyder på att den enskilda låntagaren har blivit en 

flitigare användare. Mellan åren 2008-2012 var antalet barnboksutlån, 0-14 år, ganska 

oförändrat och låg runt 22-24 stycken böcker per barn, vilket kan jämföras med läns- och 

rikssnittet 16-18 stycken utlån böcker per barn. (Svensk biblioteksförening, 2014, s.7-9, 

11-12). 

 

I Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 

(Svensk Biblioteksförening, 2011) anger användaren, hög- som lågfrekvent, att kunnig 

personal, bra bemötande, service och tillgänglighet, samt ett bra utbud av böcker som 
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mycket viktigt när man använder ett bibliotek. Utbudet av musik, film och tv-spel rankas 

lågt (2011, s.11). Även i What do the public want from libraries? User and non-user 

research - full research report (Museums, Libraries & Archives Council, 2010) framgår 

det att användarna är nöjda eller mycket nöjda med sitt bibliotek och anger bokutbud, 

hjälpsamma bibliotekarier och tillgänglighet som betydelsefulla faktorer. På frågan om 

vad som kan påverka och öka användningen anger användarna: café, utökade öppettider, 

aktiviteter för barn och familj, förbättring av bokutbud, men även möjlighet att reservera 

eller göra omlån via webbplatsen (2010, s.27, 44).  

 

I studien Young People and Public Libraries in Ireland: Issues and Opportunities 

(McGrath, Gilligan och Rogers, 2010) framkommer det att biblioteket främst används i 

syfte att låna böcker. De tillfrågade anger även, dock inte i lika hög grad, att de besöker 

biblioteket för att låna datorer och studera. Undersökningen visar också att få användare 

deltar i aktiviteter som anordnades på biblioteket (2010, s.18). Biblioteket ses som en plats 

för böcker och datorer, där det är tyst och där man läser.  De unga användarna anser att 

biblioteket kan göra mer för att uppmuntra till biblioteksanvändning. När det gäller vilka 

faktorer som påverkar användingen anger de tillfrågade de olika begränsningar som finns 

vad gäller mat, prat och öppettider på biblioteket. Även bibliotekspersonal deltog i 

undersökningen.  De anser att konkurrensen från andra aktiviteter och intressen påverkar 

användning av biblioteket, men även att användarna har bristande kunskap i vad 

biblioteket har att erbjuda. En stor del av de tillfrågade biblioteken anser att utrymmesskäl 

och brist i kompetens om hur man möter unga som användargrupp, är betydande faktorer 

till att inte kunna erbjuda bättre service och utbud (2010, s.24, 26-27).   

 

1.2 Problemformulering  

Flera tidigare användarstudier har gjorts av folkbiblioteken, där ändamålet är att utveckla 

verksamheten. Ninkov och Vuksan (2011) beskriver ett biblioteksprojekt i Belgrad där 

man ute i samhället tillfrågade medborgare om deras biblioteksanvändning, genom att 

ställa sex korta frågor. Det framkom att användargruppen 65+ var den grupp som använde 

biblioteket minst. I detta fall blir användarstudier en metod där en användargrupp 

identifieras, verksamheten analyseras och formas efter målgruppen, vilket medför att fler 

användare tillgodoses (2011, s.277-278). Bae och Cha (2015) menar att förändringar i 

samhället påverkar biblioteken att arbeta efter användarnas behov och efterfrågan, och att 

en användare som är nöjd med utbud och service sannolikt kommer att fortsätta använda 

biblioteket. Bibliotekens har ett behov av att förstå användaren, eftersom verksamheten 

idag är mer användarinriktad. De ser användarstudier som ett bra verktyg för att förbättra 

verksamheten (2015, s.173). 

 

Biblioteksverksamheten behöver följas upp för att vidareutvecklas och användarna har 

mycket att bidra med. Bibliotekspersonal kan se utvecklingsområden utifrån ett 

professionellt perspektiv, men även utifrån de användare som de själva är eller bekanta de 

samtalar med.  Bibliotekarier har en god kännedom om sina användare, men samtidigt är 

det värdefullt att ta hänsyn till användarens åsikter och uppfattning om bibliotekets utbud 
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och service. Vad påverkar användningen och vad kan biblioteket förändra i sin verksamhet 

för att tillmötesgå och locka fler användare? Trots bra lånestatistik för barn och ungdomar, 

och att användarna generellt sett är nöjda med sitt bibliotek, anser jag att det finns ett 

behov av att få en djupare uppfattning och kännedom om hur barnfamiljen använder och 

uppfattar sitt folkbibliotek. Detta för att förstå efterfrågan och anpassa verksamheten 

därefter. Delvis kan tidigare studier ge denna information, men eftersom verksamhet och 

aktiviteter mellan folkbiblioteken skiljer sig åt, skiljer sig också informationen från 

användaren. Tidigare undersökningar visar också att barnverksamheten utgör en stor del 

av den totala biblioteksverksamheten, vilket i sin tur visar att barn, och deras familjer, är 

en stor och betydande användargrupp. Enligt mig finns det starka band mellan 

barnfamiljen och folkbiblioteket. I den mening att barnfamiljen har ett behov av ett urval 

av böcker och annan media, till en så liten kostnad som möjligt, samtidigt som 

folkbiblioteket har som uppdrag att arbeta för att främja barns språkutveckling och 

stimulera till läsning (SFS 2013:801, 8§).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka barnfamiljers uppfattning och användning av 

folkbibliotekets utbud för barn, samt hur de ser på behovet av information gällande utbud 

och aktiviteter för barn. 

 

1.4 Frågeställningar  

Hur använder barnfamiljen folkbibliotekets verksamhet för barn? 

Hur uppfattar barnfamiljen folkbibliotekets verksamhet för barn? 

Hur får barnfamiljen information om folkbibliotekets verksamhet för barn? 

 

1.5 Avgränsningar 

Barnfamiljen har valts som användargrupp. Jag har dock inte valt att intervjua barnen, dels 

för att barnen är ganska små och kan ha svårt att uttrycka sig, dels för att orsaken till 

undersökningen inte är att enbart få veta barnens uppfattning. Jag har heller inte valt att 

intervjua bibliotekspersonal, eftersom detta skulle minska möjligheterna att få 

användarens perspektiv på fenomenet. Ett enkätutskick hade sannolikt bestått av 

merparten stängda frågor, med liten möjlighet till följdfrågor, samt att informanten i större 

utsträckning kunnat välja att inte besvara alla frågor. Jag har valt att inte undersöka 

användning och uppfattning om utbud och aktiviteter på filialer, utan endast 

huvudbibliotek. Jag har inte valt att tillfråga barnfamiljer på folkbibliotekets 

barnavdelning. Detta eftersom jag i min undersökning vill få möjlighet att nå informanter 

som använder folkbibliotek olika – endast lånar böcker, besöker teater, deltar i 

bokklubbar, alltihop av detta eller inget alls. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel belyses forskning som diskuterar hur användaren använder och uppfattar 

folkbiblioteket. Den använda forskningen är publicerad år 2009-2015, där forskare från 

Canada, Sverige, Danmark och Norge är representerade. Forskarna beskriver i studierna 

användarnas uppfattningar om folkbiblioteken och de behov användarna har av det 

samtida folkbibliotekets verksamhet. Några studier redovisar barn och ungas uppfattning, 

användning och behov av folkbiblioteket. 

 

De danska forskarna Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2010, s.213) anser att 

samhällsutvecklingen har utmanat biblioteken att flytta fokus från samlingen till möten 

och kontakter med användarna, där samlingen ska förmedlas i en levande institution och 

där användarna integreras i verksamheten på ett annat sätt än tidigare. De skriver att det 

finns en strävan efter att användarna ska uppfatta biblioteket som något annat än en plats 

där man enbart lånar och lämnar tillbaka böcker. Biblioteksbesöket ska vara en 

upplevelse. Det framgår dock att användarna uppskattar traditionella funktioner och 

tjänster, tillgång till kunskap och god service, framför tillställningar och biblioteket som 

mötesplats. Samtidigt visar statistik att endast hälften av besökarna lånar med sig material 

hem, vilket också tyder på att biblioteket är en plats där man också är (2010, s.226-227). 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen ställer sig frågan hur samlingen kan exponeras 

och tillgängliggöras mer för att besökaren även ska bli en låntagare. De anser att 

biblioteket bland annat ska vara ett rum för lärande och upplevelser, och att de når detta 

genom att användaren är en aktiv deltagare i olika forum, samt att biblioteken möjliggör 

skapande verksamhet (2010, s.230-232). En av bibliotekets utmaningar är att skapa ett 

attraktivt utbud för användarna. Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen skriver om det 

levande biblioteket, som sorlar av liv och aktivitet, som fortlöpande förändrar sig. De 

anser att biblioteken behöver diskutera och ställa frågor utifrån användaren; vad ska 

förändras och hur blir användaren mer delaktig i verksamheten (2010, s.237)? 

 

Höglund och Wahlström (2015) sammanfattar en undersökning, genomförd år 2014 av 

SOM-institutet, med avseende på bibliotek. Resultatet visar att biblioteksanvändarna i 

Sverige, användare som icke-användare, har ett fortsatt högt förtroende för biblioteken. 

Det framgår att biblioteksbesöken nu ökar efter en länge tid av nedgång, och att 

användarna är nöjda med den service som erbjuds på biblioteken (2015, s.498-501). Även 

Oliphant (2014) visar i sin studie att medborgarna värdesätter sitt bibliotek och inte skulle 

vilja vara utan det. En stor del av de tillfrågade i studien, användare som icke-användare, 

anser att det är viktigt att ha tillgång till biblioteket, samt att biblioteket är en betydande 

del i samhället. De flesta använder biblioteket främst för att låna böcker, men en stor del 

använder även biblioteket för studier, läsning och sökning i databaser. Oliphants studie 

visar också att om det finns barn i hushållet ökar sannolikheten för att man använder 

biblioteket. Samtidigt anser Oliphant att bibliotekspersonal fortlöpande måste titta på hur 

biblioteket kan vara en del i användarnas liv (2014, s.352, 354-355, 359).  
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Nordeborg, Michnik och Erikssons (2012) studie om användarna på folkbiblioteket i 

Sverige visar att användarna uppfattar folkbiblioteket som en viktig plats, som 

tillhandahåller böcker och annan information för utlån. Det framkommer även att 

användarna uppskattar att detta kan ske utan kostnad. Användarna ser biblioteket som en 

aktör som ger tillgång till läsning och som skapar möjligheter till läsning. De uppskattar 

biblioteket som fysik plats; att man har möjlighet att sätta sig ner, bläddra i en bok, och ta 

det lugnt en stund. Samtidigt som biblioteket upplevs som en plats som symboliserar lugn 

och ro, anser de att biblioteket är en träffpunkt och mötesplats (2012, s.5, 6, 8). 

Biblioteken blir enligt Nordeborg, Michnik och Eriksson utmanade både genom att 

användarna ställer olika krav, vilka inte alla kan prioriteras, och att bibliotekens syn på 

utveckling av verksamheten och användarnas uppfattning inte alltid stämmer överens 

(2012, s.10-11). 

 

Evjen och Audunson (2009) anser att biblioteken idag behöver möta 

samhällsförändringarna och vara relevanta. En ökad tillgång av dokument genom 

digitalisering, möjligheter till digital kommunikation med bibliotekarien, ny media och 

nya delar i verksamheten som integrerar, är viktiga delar i detta. Dessa förändringar kan 

dock kollidera med de tankar som användaren har om biblioteket. Dessutom varierar 

användarnas uppfattning om vad ett bibliotek är beroende på var man är i livet, och hur 

man använder eller har använt biblioteket (2009, s.163-164). Evjen och Audunson ser i sin 

studie om användarna i Norge att främst böcker lånas på biblioteket, andra medier lånas, 

men inte i lika hög grad. En slutsats som dras är att samtidigt som användaren efterfrågar 

olika aktiviteter i biblioteksverksamheten, används biblioteket ganska traditionellt. De 

som inte använder utbudet anger ointresse eller att det inte erbjuds något som tilltalar dem. 

Vidare anser de bristande öppettider som något som påverkar användningen. En del av 

dem anser även att de vill äga boken själv, och således köper den. Biblioteket uppfattas av 

användarna som en bra och lugn plats, där man kan hitta material för olika ändamål som 

till exempel underhållning, föräldraskap eller studier. Att besöka biblioteket tillsammans 

med familjen uppfattades som en positiv aktivitet. Enligt användarna i studien har 

biblioteket en betydelsefull uppgift i att lyfta läsning och böcker och försöka nå alla 

grupper i samhället. Att just kunskap är tillgängligt för alla utan några kommersiella 

intressen sågs även det som viktigt. På frågan vad användarna föredrar i 

biblioteksverksamheten, ger de förslag som innebär mer aktivt deltagande från användaren 

som exempelvis skapande och kulturella aktiviteter inom musik, konst och film. De ger 

även förslag på bokcirklar, filmvisning, möjlighet för spontana möten eller workshops, 

men även tysta läsplatser. Ytterligare förslag var utökade öppettider, till att även omfatta 

söndagar, samt ett café. Evjen och Audunson sammanfattar användarnas uppfattning och 

beskrivning av biblioteket som ett omfattande kulturhus. De betonar också att trots 

användarnas ganska icketraditionella förslag på biblioteksverksamhet, framhöll 

användarna vikten av att biblioteket skulle vara igenkännbart som just ett bibliotek (2009, 

s.167-169).   

 

I Howards (2011) studie, om unga användare i Canada, framgår det att de använder 

biblioteket ganska lite. Anledningarna är flera. De anser bland annat att utbudet inte 
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tilltalar dem eller att de är omedvetna om vad som erbjuds, men även att de inte har ett 

behov av biblioteket. Howard ser att de som läser mer också besöker biblioteket mer, och 

tvärtom. Studien visar även att de som är lågfrekventa användare av biblioteket också är 

mindre nöjda med bibliotekets utbud. När det gäller bibliotekets samling är användarna i 

stort nöjda med den, samtidigt är en stor del av användarna också obekanta med vad den 

innehåller (2011, s.330, 336).  

 

Tveits (2012) studie, om unga användare i Norge, visar att användarna huvudsakligen 

lånar böcker och film. Även att biblioteket fungerar som en mötesplats, där man träffar 

vänner och för att studera, nämns. Tveit ser utifrån sin studie delaktighet som en 

framgångsfaktor, att unga kan vara delaktiga i utvecklandet av samlingen och i 

utformandet av verksamheten (2012, s.98, 101).  

 

Hedemarks (2012) studie, om unga användare i Sverige, visar att de som deltar i 

folkbibliotekets läsaktiviteter främst är de som uppskattar läsning. Ett sätt för biblioteket 

att nå andra deltagare är att anpassa aktiviteter efter andra format än böcker, andra typer av 

texter. Hedemark skriver att folkbiblioteket behöver förstå och känna till användarens 

behov; hur, varför och vad de läser, för att anpassa verksamheter efter användarnas och 

deras olika sätt att läsa (2012, s.123, 125-126). 

 

Johansson (2010) redovisar ett barnbiblioteksprojekt i Sverige, där ett av syftena är att 

stärka biblioteket som en plats för läsupplevelse och delaktighet. Johansson kunde se att 

det fanns en obalans i vad man tycker och vad som händer i praktiken – barn och unga är 

en viktig grupp som måste främjas, samtidigt som tid och resurser har stor påverkan på 

verksamheten (2010, s.133, 136). Johansson identifierade tre viktiga arbetssätt som 

biblioteket behöver arbeta efter för att öka användingen av bibliotekets utbud; ta in nya 

medier och synliggör på biblioteket den värld barn och unga lever i; arbeta med utåtriktad 

verksamhet genom exempelvis BVC, föreningar eller delta på olika evenemang i 

samhället; låt användarnas perspektiv få synas genom till exempel fokusgrupper, 

delaktighet i bokinköp eller förslagslåda (2010, s.141-142).  

 

Även Sandin (2011) ser i sin studie, om unga användare i Sverige, att 

biblioteksverksamheten inte speglar den omvärld som barn idag möter och lever i. Det tas 

inte hänsyn till barnens behov och önskemål, och hon anser att de rådande arbetssätten när 

det gäller lässtimulerande arbeten behöver ifrågasättas. Sandin skriver om delaktighet och 

menar att man som barn deltar i aktiviteter, men att steget till delaktighet innebär att man 

har inflytande och kan påverka. Hon ser att det finns ett behov för att utveckla metoder för 

ökad delaktighet för barn och att deras kunskap och kompetenser behöver tas på allvar 

(2011, s.196). Det är tydligt i studien att en stor del av läsningen på biblioteken är förenat 

med den tryckta boken (2011, 244). Sandin skriver om biblioteket som en del i ett 

föränderligt samhälle, att det behövs nytänkande i synsättet till olika medier och barns 

läsning. Barn behöver få möjlighet att läsa på olika sätt och genom olika medier. I studien 

framgår det att digitala verktyg främst används till att locka och inspirera till läsning, 

snarare än att ge barnen möjlighet att utforska och upptäcka mediet (2011, s.169, 247). 
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Juncker (2010) skriver även hon om hur förändringar i samhället påverkar 

användartypernas behov och intressen, samt att nya krav ställs på biblioteken. Hur vi ser 

på barnkultur har ändrats till att barnen idag är delaktiga i kulturskapandet. Juncker skriver 

om begreppen becomings och beings, där det första innebär att man lär sig för sin roll som 

framtida medborgare. Den senare innebär att barnet är en individ och användare av vårt 

samhälle, som är egna tänkare och socialt handlande medborgare (2010, s.241, 246). 

Sandin (2011) beskriver samma begrepp. Hon stödjer tanken om att barn är beings i nuet 

som påverkar och påverkas av sin omvärld, snarare än att vi ska se på barn som 

ofullkomliga individer (2011, s.194). 

 

Sammanfattningsvis visar detta kapitel med tidigare forskning att användaren av 

folkbiblioteket många gånger uppskattar bibliotekets traditionella funktioner och tjänster. 

Studierna visar också att det finns en efterfrågan på mer kulturella och skapande 

aktiviteter där användaren är delaktig, och där biblioteket blir mer än en plats för att låna 

böcker. Genomgående i detta kapitel framkommer det att samhällsförändringar påverkar 

biblioteksverksamheten och att biblioteket behöver förhålla sig till sin omvärld och möta 

användarens behov. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I denna uppsats ligger fokus på hur barnfamiljen använder och uppfattar folkbiblioteket. 

Tidigare studier visar att användaren besöker biblioteket, dock i varierande grad, på olika 

sätt och i olika perioder i livet. Eftersom användaren har olika avsikter med sitt besök, 

används och uppfattas bibliotekets verksamhet också på olika sätt. Samhällsförändringar 

har påverkat biblioteken att reflektera över sin verksamhet, för att även passa användarens 

nya behov. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) skriver att trots 

den digitala utvecklingen av biblioteket är det fysiska biblioteket mer aktuellt än någonsin. 

Den digitala tekniken har snarare bidragit till att utveckla nya verksamheter som varit till 

fördel för biblioteket. De använder begreppen collection och connection och menar att 

biblioteken idag mer fokuserar på biblioteket som en upplevelse- och mötesplats, än på 

den fysiska samlingen (2012, s.588).  

 

3.1 The four spaces 

 

 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012, s.589) 

 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen har utvecklat en modell, The four 

spaces, som kan användas som ett analysredskap i en diskussion, men även som en vision, 

om bibliotekets roll, användning och verksamhet. Modellen består av fyra övergripande 

mål, experience, involvement, innovation och empowerment. Bibliotekets roll är att genom 

sin verksamhet stödja experience, involvement, empowerment och innovation. Begreppen 

experience och involvement beskriver processer som är på individnivå och innebär att 
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individen skapar mening och identitet i samhället. Empowerment och innovation är 

begrepp som beskriver processer som är på samhällsnivå och innebär att samhället ska 

erbjuda redskap, och att individen med hjälp av dessa utvecklas till en självständig och 

företagsam medborgare (2012, 589).  

 

Utifrån dessa fyra övergripande begrepp skapas fyra rum, som både den fysiska och den 

virtuella biblioteksverksamheten kan tillgodose i sitt arbete; biblioteket som en plats för 

mötande, lärande, inspiration och framträdande. Dessa rum, som överlappar varandra, ger 

användaren möjlighet till att uppleva, upptäcka, delta och skapa.  

 

- I inspirationsrummet får användaren nya meningsfulla erfarenheter genom exempelvis 

texter, som ändrar vår uppfattning, och tar oss till andra platser (2012, s.590).  

 

- I läranderummet tar användaren, genom leken och andra kulturella- och konstnärliga 

inslag, del av nya kunskaper och upptäckter. Den fria tillgången till information och 

den informella lärandemiljön bidrar positivt till öka individens kompetenser och 

möjligheter att handla i framtidens samhälle, där kreativa och innovativa idéer behövs 

(2012, s.591).  

 

- Bibliotekets mötesrum är en öppen plats, placerad mellan hem och arbete där 

användaren möter likasinnande som oliksinnade, oavsett ålder eller social-, etnisk- 

och kulturell bakgrund (2012, s.592).  

 

- I framträdanderummet interagerar användarna med varandra, blir inspirerade och 

skapare, genom olika verktyg och aktiviteter som biblioteket tillhandahåller. Dessa 

framträdanden kan uttryckas genom exempelvis spel, digitala verktyg, föreläsningar 

eller seminarier. Detta rum blir också en arena för användarna att förmedla sina 

arbeten (2012, s.593). 

 

3.2 Tillämpning av modellen 

I denna uppsats använder jag mig av Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-

Hansens (2012, s.589) indelning av biblioteksverksamheten i fyra rum; lärande, 

inspiration, möten och framträdande. Mina frågeställningar lyfter användarnas uppfattning 

och användning av biblioteket, samt kommunikation mellan biblioteket och dess 

användare. I det empiriska materialet finns användarnas utsagor kring detta. Användaren 

har en uppfattning om bibliotekets verksamhet. Jag ställer mig frågan om dessa rum finns 

representerade i barnfamiljens användning och uppfattning om biblioteket.  

 

Jag har valt att lägga samman rummen lärande och inspiration respektive möten och 

framträdanden. Sammanläggningen motiveras med att det i denna studie kan vara svårt att 

särskilja plats för lärande och plats för inspiration, samt plats för möten och plats för 

framträdanden. En sagostund kan både innebära lärande och ge inspiration, samtidigt som 
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ett forum för diskussion som exempelvis ett språkcafé fungera som en plats för möten och 

framträdande. 

 

Lärande- och inspirationsrummet blir en plats där barnfamiljen tittar, läser, lyssnar och 

lånar böcker och annan media, samt tar del av kulturella arrangemang och andra aktiviteter 

som bejakar dessa. I rummet tar man del av andras liv, upptäckter och upplevelser för att 

berika sitt egna och skapa förståelse för andra människor. Mötes- och 

framträdanderummet är en plats där alla kan träffas och möta andra, i samtal med andra 

eller på egen hand. I rummet ges möjligheter till kreativa aktiviteter med hjälp av olika 

verktyg, men även kulturella arrangemang och aktiviteter som bejakar skapande och 

deltagande. De fyra rummen i modellen (2012, s.589) konkretiseras i sin tur med 

begreppen upptäcka och uppleva respektive delta och skapa, som förtydligar hur 

biblioteksverksamheten, fysisk som virtuellt, kan användas och förstås. Dessa fyra 

begrepp är också dem som jag utgår ifrån och använder mig av när jag analyserar 

resultatet. 
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4 Metod  

4.1 Datainsamlingsmetod  

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Denna metod 

ger forskaren möjlighet att få tillgång till informantens upplevelser, erfarenheter och 

tankar (Patel och Davidsson, 2003, s.78). I en intervju har intervjuaren möjlighet att 

anpassa frågorna efter varje individ, där intervjuaren är en person som är en del i ett 

samtal, med givande och tagande, och inte en objektiv expert (Wallén, 1996, s.76). En 

intervjuguide utformades, se bilaga 2. Frågorna under intervjutillfället ställdes 

huvudsakligen utifrån ordningen i intervjuguiden, dock kunde frågorna besvaras i annan 

följd beroende på hur samtalet utvecklades. Beroende på hur samtalet utvecklades ställdes 

även följdfrågor. Gillham (2008, s.103) anser att den halvstrukturerade intervjun, flexibel 

och strukturerad i sin karaktär, bidrar till hög kvalitet av data.   

 

4.2 Urval och genomförande 

Intervjuer användes som metod för att undersöka användarnas uppfattning och användning 

av sitt folkbibliotek. Eftersom jag eftersökte barnfamiljen ansåg jag en förskola som en 

användbar plats för att få tillgång till relevanta informanter för ämnet. Undersökningen 

riktade sig till barnfamiljer på två olika avdelningar, på en förskola med fem avdelningar. 

Orten där förskolan valdes ut är huvudort i en kommun med ca 27 000 invånare, i södra 

Sverige. Förskolan valdes ut på grund av dess närhet, vilket underlättade mina kontakter 

med dem. Förskolan valdes även ut efter storlek, vilket bland annat möjliggjorde att fler 

barnfamiljer kunde nås. De tillfrågade vårdnadshavarna har barn i åldrarna 1-6 år eller 

äldre. 18 stycken respektive 12 stycken barnfamiljer blev tillfrågade under april och maj 

månad, 2016. Upptagningsområdet för denna förskola är huvudsakligen villahushåll. 

Rektorn för förskolan gav sitt medgivande till undersökningen, tog del av 

informationsbrev och frågor, samt informerade sin personal. Informationsbrevet, se bilaga 

1, lämnades på respektive barns plats i kapprummet.  

 

Vid intresse blev informanten ombedd att skriva sitt namn och telefonnummer på 

informationsbrevet och lämna det till personalen på avdelningen. Därefter blev man sedan 

kontaktad för vidare information om undersökningen, samt för att bestämma tid för 

intervju. Eftersom endast en person anmälde sitt intresse, valde jag att besöka 

avdelningarna vid olika tillfällen när fler vårdnadshavare var på förskolan, exempelvis vid 

lämning och hämtning av barn. Dessa besök gjordes vid ca tio tillfällen. De tider som jag 

besökte avdelningarna var ca kl. 08.00 och ca kl.15.00, och jag stannade under ca 20 min.  

Fördelen med att tillfråga dem direkt på avdelningen bidrog sannolikt till att även få 

intervjuer med informanter som inte använder bibliotekets utbud, och som inte hade tänkt 

visa intresse för undersökningen. Sju stycken tillfrågades och sju tackade ja till att delta i 

en intervju. En provintervju som övningsändamål genomfördes, med en vårdnadshavare 

från en barnfamilj med äldre barn, för att kontrollera intervjuguides upplägg och 

intervjuns tidsåtgång.  
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I de enskilda intervjuerna gav vårdnadshavaren en samlad bild av familjens användning 

och uppfattning av folkbibliotekets utbud och aktiviteter för barn. Det togs inte hänsyn till 

om informanten var man eller kvinna eller deras ålder, eftersom detta inte var relevant för 

undersökningen. Däremot efterfrågades, i intervjusituationen, barnens ålder för att få en 

bild av familjen, samt för att förtydliga att undersökningen avser barnfamiljen med barn 

upp till 9 års ålder. Intervjuerna tog mellan ca 15 – ca 30 minuter att genomföra. Tre 

intervjuer genomfördes i förskolans lokaler, tre hemma hos informanterna, samt en 

intervju hemma hos mig. Intervjuerna ljudinspelades. Intervjuerna transkriberades i nära 

anslutning till intervjun och i samband med detta fick informanterna fiktiva namn. Även 

de namn på barn som nämns i intervjuerna är utbytta i samband med transkribering. 

 

4.3 Metod för analys av data  

När samtliga intervjuerna genomförts och transkriberats lästes de igenom och viktiga 

delar, med hänsyn till uppsatsens frågeställningar, markerades. Utifrån dessa element 

sammanfattades därefter intervjuerna i en text för respektive informant. Texten blev en 

berättelse om hur den enskilda barnfamiljen använder och uppfattar 

biblioteksverksamheten. Därefter lästes texterna återigen igenom för att markera och 

organisera utsagorna utefter hur de berör rummen lärande- och inspirationsrummet 

respektive mötes- och framträdanderummet utifrån Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 

och Skot-Hansens (2012, s.589) modell, The four spaces. Jag använder mig av orden 

uppleva och upptäcka respektive delta och skapa, som konkretiserar och förtydligar 

rummens innehåll, när jag ordnar informanternas uttalanden. Upptäcka och uppleva 

beskriver vad man gör i lärande- och inspirationsrummet, medan delta och skapa beskriver 

vad man gör i mötes- och framträdanderummet. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2012) framgår vilka riktlinjer som forskaren bör använda som 

vägledning vid en studie. När det gäller etiska ställningsstaganden i denna studie har jag 

utgått från de fyra huvudkraven (2012, s.6). Informanten informerades i samband med 

informationsbrev och vid intervjutillfället om undersökningens syfte, samt att namn på 

informanter och förskola inte kommer att anges. Vid intervjutillfället gavs ytterligare 

information att uppgifterna kommer att användas i en uppsats som kommer att publiceras, 

samt att deltagandet är frivilligt, vilket innebär att informanten har rätt att avbryta 

intervjun eller att inte svara på någon fråga. Vidare fick informanten information om att 

uppgifterna endast kommer att användas inom forskning. Informanten gav sitt samtycke 

till detta. Informanternas utsagor anonymiserades när de gavs fiktiva namn, i samband 

med transkriberingen. Eftersom jag själv tillhör användargruppen barnfamilj har jag haft 

nära till att kunna relatera till informanternas utsagor och delvis lättare kunna förstå deras 

användning och uppfattning av biblioteksverksamheten. Närheten till användargruppen ser 

jag som en fördel i detta arbete. Samtidigt är det viktigt att hålla distans till detta för att 

inte påverka intervjuer eller processen under arbetet.  
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av sju intervjuer: Ann, Britt, Cilla, Dina, Emmy, Frida 

och Gabriella.  

 

5.1 Ann 

Informanten Ann har två barn: 4 år och 8 år gamla. Hon uppger att familjen bor strax 

utanför staden, och att det inte är så långt till biblioteket. På frågan vad biblioteket innebär 

för henne svarar Ann att hon tänker att det är en plats där man lånar böcker och erbjuder 

teater, men även en lugn plats där hon själv har tillbringat tid under sina studier. Familjen 

använder biblioteket, och det utbud som finns för barnfamiljen. Främst lånar de böcker, 

men även film och ser på teater. Ann besökte biblioteket oftare när barnen var mindre, och 

menar att det blev som en aktivitet. Hon kan se att behovet av lättlästa böcker nu ökar när 

största barnet börjar läsa. Idag besöker de som barnfamilj biblioteket 3-4 ggr/år och hon 

betonar att det nog kommer att öka. Ann nämner att en anledning till att besöken minskat 

under en tid är att de har mycket böcker hemma.  

 

Ann berättar att hon känner till att biblioteket ordnar teater. När biblioteket bjudit in 

föräldragrupper eller fått erbjudande att hämta ut en bok, när barnet fyllt ett år, har Ann 

tagit del av detta.  Hon får information om barnverksamheten genom ett utskick via 

förskolor om vilka teatrar som kommer att visas. Hon säger även att informationen 

kommer från andra bekanta, att det förs vidare från mun till mun. Ann berättar att de tittar 

igenom foldern, men att teatern är långt fram och sedan när det är dags missar de den. För 

familjen finns det ett behov av att få mer information om detta, och gärna via internet där 

man kan se vad som händer under veckan. Vad gäller utbud anser Ann att hon har varit 

dålig på att utnyttja det som finns. En stor del är att hon glömmer bort att biblioteket finns. 

Ann säger att hon har en bild om hur det ska vara på biblioteket, men förslår mer 

kulturella aktiviteter. Hon föreslår även högläsningsstunder, och mer satsning på teater. 

Hon menar att det vore bra om det var något regelbundet, att man visste att det alltid var 

något exempelvis första lördagen i månaden, och intensivare under en period för att 

familjer ska bli medvetna om att det finns. Ann nämner även utökade öppettider under 

helgen som positivt. För familjen upplevs söndagar som en lugnare dag när man inte har 

lika mycket uppbokat.   

 

När det gäller hur biblioteket kommunicerar med barnfamiljen säger Ann att biblioteket 

kanske ska synas mer, ta lite mer plats. Ann säger att ”det är väldigt tyst kring biblioteket 

på något sätt och samtidigt tror jag att de flesta känner att man vill ha kvar det”. Hon ser 

det som en möjlighet att kunna låna böcker istället för att köpa. Hon är osäker om 

biblioteket finns på sociala medier eller om de har en webbplats. Ann nämner även 

barnavdelningen. Hon berättar att böckerna är fräscha, att det finns ett bra utbud och att 

man kan sitta och läsa, så att man kan stanna där en stund. Dock menar hon att det kan 

skapas mer mysigare läshörnor och att det inte bara handlar om att låna böcker med sig 

hem. Hon säger att man kan gå in en stund när man är inne i staden, en alternativ aktivitet 

istället för att gå till lekparken. Ann berättar att hon känner att hon vill tysta sina barn när 
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de besöker biblioteket, att hon har en uppfattning med sig att det ska vara tyst på 

biblioteket. Denna uppfattning påverkar familjen att de inte stannar så länge om barnen 

har spring i benen. Ann upplever att barnfamiljen måste anpassa sig.  

 

5.2 Britt 

Informanten Britt har tre barn: 7 år, 5 år och 3 år gamla. Familjen har ungefär 2,5 km till 

folkbiblioteket. Britt beskriver biblioteket som en plats med ett stort utbud av böcker, på 

olika språk, dit man har gått för att söka efter fakta och läsa.  När hon endast hade ett barn 

kunde hon besöka biblioteket och låna böcker. Idag använder hon inte barnutbudet alls. En 

anledning som nämns är att familjen har mycket böcker hemma, men även att det inte har 

funnits tid till att gå ner till biblioteket. Hon menar att de jobbiga åren med småbarn, med 

stress och trötthet, är förbi och att hon nu skulle kunna, efter förskola och skola, åka ner 

och besöka biblioteket. Britt tycker själv att det är trist och hon skäms över det när hon får 

höra om någon aktivitet som hänt på biblioteket. Hon säger att hon tänker att de måste åka 

dit, men att det aldrig blir av. Britt nämner filmer, datorer och teater som exempel på 

utbud, men familjen använder inte det.  

 

Hon deltog inte i någon aktivitet med föräldragruppen på biblioteket. Däremot har hon 

hämtat ut den bok som biblioteket ger till barn som fyller ett år. Britt upplever denna 

aktivitet som positiv, och ser det som ett välkomnande för barnet. På frågan om hur 

familjen får information om barnutbudet på biblioteket svarar Britt att de inte får det alls, 

och att detta önskas eftersom om man inte vet, går man inte dit. Hon menar att man kan 

sätta upp information på anslagstavlor, skicka ut via mail eller vanlig post. Britt är osäker 

på om de har någon webbplats, men om de har kan man informera där. Hon nämner att 

biblioteket kan lyfta böcker som är aktuella eller omskrivna, samtidigt som hon säger att 

hon inte känner till om de redan gör detta eller inte. Britt upplever själv att internet och 

surfplattor tar över, som bjuder på andra möjligheter än att låna. Hon nämner att det är lätt 

och billigt att beställa en bok, istället för att gå ner till biblioteket och se om den finns. 

 

5.3 Cilla 

Informanten Cilla har två barn: 1 och 5 år gamla. Familjen har ungefär 3,5 km till 

folkbiblioteket.  Cilla tycker att hon är ganska oerfaren på biblioteket och säger att hon 

använde det mest när hon studerade. Familjen använder biblioteket, men säger att det är 

sällsynt att de går dit, ungefär 3 ggr/år. När Cilla blivit förälder har hon oftare besökt 

biblioteket och det har då blivit som en aktivitet, att gå till biblioteket. Främst lånar de 

böcker, när de är där, men även film, som en bekant informerade om. Hon tycker att 

bokutbudet är bra, mycket i många olika kategorier. Cilla har tillsammans med 

föräldragruppen besökt biblioteket och hon uppfattade denna aktivitet positivt. Hon har 

även hämtat ut den bok som barnet får av biblioteket när detta fyller ett år, dock endast till 

det äldsta. Cilla menar att familjen inte har intresse för de aktiviteter som biblioteket 

ordnar, och att det inte är säkert de skulle delta i någon aktivitet trots att det tydligt 

erbjuds.  Hon efterfrågar böcker som tar upp det som barnet stöter på i livet, djupa frågor 
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som en bok kan göra tydligare än ett samtal. Hon säger samtidigt att hon inte vet hur 

utbudet ser ut kring detta.  

 

På frågan om hur familjen får information om barnutbudet på biblioteket säger Cilla att de 

får information om teatrar genom förskolan. Hade de inte fått den foldern hade de missat 

informationen. Samtidigt tycker hon att den informationen är tillräcklig och att det är en 

bra väg att gå eftersom de flesta passerar förskolan. Cilla är osäker om biblioteket finns på 

sociala medier eller om de har en webbplats. Hon skulle, förutom förskola, se sociala 

medier som en bra informationskanal, framför utskick i brevlåda eller på mail. Hon menar 

att det blir lätt att man klickar bort mail eller kastar utskick. Cilla tycker att det är viktigt 

att läsa, och att de inte använder biblioteket så mycket som man skulle kunna göra. 

Samtidigt anser hon att böcker är tillgängligt och nämner att man på surfplatta kan få det 

uppläst eller att det åker ner en bok i vagnen när man är och handlar. På frågan om vad 

som kan påverka familjens användning av bibliotekets barnutbud svarar Cilla att barnens 

intresse behöver väckas mer, genom förskola och skola. 

 

5.4 Dina 

Informanten Dina har tre barn: 7 år, 5 år och 2 år gamla. Familjen har ungefär 3-4 km till 

folkbiblioteket. Dina säger att hon inte har så mycket erfarenhet av biblioteket. Hon läser 

nästan inga böcker och säger att hon själv inte är en bra förebild när det gäller biblioteket. 

På frågan hur de använder biblioteket svarar hon att de i princip inte använder det, och att 

de under tiden som föräldrar har besökt biblioteket med barnen fem gånger. Dina tycker 

det är mysigt och lugnt på biblioteket och säger att det är synd att de inte går dit oftare. 

Hon menar att det är positivt att barnen får leta efter böcker och låna lite var och en. Av 

det utbud som finns för barn har familjen lånat böcker och filmer. Dina berättar att hon 

bara för någon vecka sedan åkte ner till biblioteket själv för att låna lättlästa böcker till sitt 

äldsta barn. Dessförinnan hade hon varit och handlat, tittat på lättlästa böcker och kommit 

på att hon kunde gå till biblioteket och låna. ”Då lånade jag fem böcker gratis, det är ju 

skitbra”. Hon kan se att användningen kan öka nu när barnen blir större, böckerna kostar 

mer och man behöver kanske mer än de egna böckerna de har i bokhyllan. Hon känner till 

att biblioteket erbjuder teatrar, men familjen har inte har deltagit i den aktiviteten. Dina 

nämner att en anledning till att familjen inte besöker biblioteket så ofta är att man inte 

tänker på det eller glömmer bort när exempelvis teatrarna är. Dina tycker att teatrarna är 

en viktig del i utbudet och berättar att ett av hennes barn nyligen hade efterfrågat just 

detta.  

 

Dina har varit med föräldragruppen på biblioteket och hämtat ut den bokgåva som 

biblioteket ger till barn fyllda ett år, dock bara till ett av barnen. Hon uppfattar dessa 

aktiviteter som mysiga. Hon föreslår mer barnaktiviteter med exempelvis teater eller andra 

aktiviteter där det händer saker, som gör att man kommer dit lite mer och blir påmind om 

biblioteket. Hon berättar att de får information om bibliotekets verksamhet för barn genom 

en folder som delas ut på förskolan. Dina säger att hon egentligen inte känner till utbudet 

så mycket. Hon säger att hon tycker det skulle vara kul att veta vad biblioteket har att 
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erbjuda, och menar att man då kanske skulle nyttja det mer. Dina ser att informationen kan 

nås genom sociala medier och fås genom den foldern de får via förskolan. Dina nämner att 

hon känner sig stressad över att komma ihåg att lämna tillbaka böckerna och hålla ordning 

på dem, även om hon samtidigt säger att man får ha dem ganska länge. 

 

5.5 Emmy 

Informanten Emmy har tre barn: 7 år, 4 år och 11 månader gamla. Familjen har ungefär 3-

4 km till folkbiblioteket. Emmy upplever biblioteket som mycket positivt och säger att 

hon alltid har haft nära till biblioteket och läsandet för egen del. Hon anser att det är bra att 

det finns en möjlighet att låna utan kostnad. I Emmys familj läser man mycket. 

Användningen av biblioteket har ökat när de fått barn och hon tycker att det höjer 

livskvaliteten. De brukar delta i de flesta aktiviteterna som erbjuds för barnfamiljen och 

hon tycker att familjen har utnyttjat det väldigt mycket. De besöker biblioteket ungefär 

varannan vecka, även utan barn för att återlämna och låna nytt till barnen. De har alltid 

mycket böcker hemma och uppskattar tjänsten att få påminnelser via mail. Emmy berättar 

att de även lånar ljudböcker och filmer. Hon tycker att utbudet är brett och täckande, och 

att det hela tiden kommer in nytt. Eftersom familjen inte bodde här när första barnet 

föddes, och därför inte tillhörde någon föräldragrupp, fick de inte någon presentation av 

biblioteket. Däremot har de genom öppna förskolan på BVC tagit del av teater för barn 0-

2 år. De har även tagit del av den bokgåva som biblioteket ger till barn fyllda ett år. Emmy 

tycker att dessa aktiviteter är jättebra och säger att ”ju mer man visar sig från bibliotekets 

sida, sår man ju ett frö”. Hon berättar också om en bibliotekarie som besökte ett 

föräldramöte på förskolan där hen berättade att det finns faktaböcker för barn, vilket fick 

Emmys familj att använda detta också.  

 

Hon lyfter teater, samt att man får läsa och recensera en bok som betydelsefulla aktiviteter. 

Emmy jämför familjens aktiviteter och besök på biblioteket med bekanta som istället 

väljer att besöka ett lekland 1ggr/månaden för att aktivera barnen. På frågan om hur de får 

information om utbudet för barnfamiljen nämner hon foldrarna som ges ut via förskolan. 

Hon betonar att det är hon själv som är mycket aktiv i att leta efter och hålla sig 

uppdaterad om vad som händer, genom att titta på bibliotekets webbplats och 

anslagstavlan utanför biblioteket. Emmy hittar den information hon anser sig behöva och 

hon tycker att webbplatsen är bra. Hon nämner att om man skickar ut via mail kan det bli 

för mycket och man rensar bort det. Emmy berättar att hon ser det som viktigt att utveckla 

språket och läsningen. Hon tycker att biblioteket är bra, men vet inte vad biblioteket mer 

skulle kunna erbjuda. Hon tillägger att man inte riktigt vet vad man ska fråga efter eller 

vad andra bibliotek gör eller har i sitt utbud.  

 

5.6 Frida 

Informanten Frida har tre barn: Emil 12 år, Erik 8 år och Emilio 4 år. Familjen har ungefär 

3,5 km till folkbiblioteket. Frida anser att biblioteket utgör en viktig samhällsplattform, en 

viktig del i staden, där ”man kan komma och ta del av böcker”. Familjen besöker även 

folkbiblioteket i en närliggande kommun. De använder biblioteket och lånar böcker, filmer 
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samt tar del av teater. När det gäller film, lånade de detta mer för ett par år sedan, idag når 

familjen detta på andra sätt. Frida säger att de är på biblioteket ungefär en gång per månad. 

Hon berättar att deras största kille är speciellt intresserad av faktaböcker kring historiska 

händelser och storheter, och att biblioteket har mycket att erbjuda inom detta.  Frida säger 

att han gärna besöker biblioteket och att han är en viktig del i familjens 

biblioteksanvändning. När det gäller böcker till den yngsta pojken tycker familjen att de 

har mycket böcker hemma, exempelvis arvegods från de andra barnen, vilket gör att de 

inte utnyttjar bibliotekets utbud för 4:åringar. 

 

Familjen tar del av teatrarna, men Frida tycker att de lätt missas. Hon tycker att det är en 

nackdel att biblioteket inte annonserar, och att man som förälder behöver vara aktiv och 

hålla koll. Hon nämner att de får en folder via förskolan om teatrar, men att det lätt missas 

och att hon läser om det i tidningen efteråt. Hon efterfrågar mer kulturella och skapande 

aktiviteter, där barnen får vara mer delaktiga, relaterat till bibliotekets utbud. Exempelvis 

nämner hon en teckningsaktivitet med bokförfattare och tecknare. Överhuvudtaget saknar 

Frida kulturen i staden, vilket gör att familjen åker till angränsande stad och bibliotek och 

tar del av deras utbud. Hon betonar att biblioteket ska vara ett levande hus och tycker att 

biblioteket har goda förutsättningar för att ta in mer kulturella aktiviteter. Frida saknar 

aktiviteter för exempelvis 8:åringar, samtidigt som hon säger att hon är osäker på om 

biblioteket ordnar något för denna målgrupp. Hon menar att aktiviteterna kan vara mer än 

att låna och läsa en bok och få något, att det är ganska icke-aktiverande och att ansvaret 

läggs på barnen istället för personalen.  

 

Eftersom familjen inte bodde här när första barnet föddes, och därför inte tillhörde någon 

föräldragrupp fick de inte någon presentation av biblioteket. Frida säger dock att de hade 

deltagit i en sådan aktivitet om de hade fått möjligheten. Hon tror att de hämtade en bok 

på biblioteket, när tredje barnet fyllde ett år. Dock anser hon att det inte är rätt sak att 

lägga pengar på, och att kostnaden för den boken kunde läggas på en aktivitet för 6-8 år 

och uppåt. Frida föreslår exempelvis aktiviteter kring någon ny eller intressant bok, 

författare eller tecknare, föreläsningar om något aktuellt eller om någon som har forskat i 

någonting. Frida anser att det idag är lätt att få tag i böcker, och menar att biblioteket kan 

skapa sociala möten, där man exempelvis får träffa en författare. Hon får information 

genom förskolan om teater som erbjuds, men efterfrågar mer information om vad som 

händer i samband med exempelvis lov. Hon föreslår att biblioteket kan annonsera på 

sociala medier, vilka sedan kan delas. Frida ser att vi fortfarande lever i en pappersvärld, 

och anser att ett utskick till alla hushållen skulle vara positivt. 

 

5.7 Gabriella 

Informanten Gabriella har fyra barn: Melker 12 år, Melvin 8 år, Marius 5 år och Moa 4 år. 

Familjen har ungefär 1,5 km till folkbiblioteket. Gabriella tycker att biblioteket är en 

fantastisk tillgång och att det är synd att familjen inte utnyttjar det mer. Gabriella använde 

biblioteket mycket i samband med sina studier och familjen har börjat med att ladda ner 

böcker och ser just att detta ger mycket möjligheter. De har även besökt teatern någon 
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gång. De tycker även att det är en tillgång att få låna filmer gratis och att det är fina nya 

filmer. Familjen besöker biblioteket varannan, var tredje månad. När barnen var mindre 

blev det mycket mer, och mer regelbundet eftersom man lånade, lämnade tillbaka inom 

tiden, och lånade nytt. Barnen tycker att det är mysigt att besöka biblioteket. Det blir en 

aktivitet att åka till biblioteket, ”inte bara gå dit och låna böcker, det är ju hela grejen att få 

gå dit och välja, gunga lite på hästen, titta och sitta på stolarna”. Gabriella föreslår mer 

sittplatser och menar att om två familjer är där, är alla sittplatser upptagna. Hon berättar att 

de har svårt att hålla tiderna på böckerna och de får böter ibland. En anledning till detta är 

bland annat att barnen gärna lånar faktaböcker på barnavdelningen, som räknas som 

vuxenböcker och som det då blir böter på. När det gäller faktaböcker ser Gabriella det som 

positivt att biblioteket ger användaren möjlighet att ta del av sådana böcker, som man 

kanske inte tittar efter i affären.   

 

Gabriella tycker böcker är viktiga i bibliotekets utbud, att man kan gå och låna utan att det 

kostar. Detta är något som hon också vill uppmuntra barnen i, glädjen i att läsa, titta på 

böcker och välja, istället för att köpa. Att sitta och läsa och titta i en bok vid läggdags är 

något som Gabriella tror är positivt, och hon säger att de stora barnen gärna vill vara med 

vid denna stund. Hon säger att hennes barn är mer intresserade av att läsa faktaböcker än 

att delta i bokcirkel. Hon föreslår aktiviteter för 6 år och uppåt, något som ungdomar kan 

träffas kring, som inte bara är spel. Att familjen har svårt att hålla lånetiderna kan enligt 

Gabriella bli lite hämmande i biblioteksanvändningen. Sedan handlar det om tid, med 

mycket arbete är det svårt att få ihop det. Hon säger att det periodvis i livet är så att man 

har lite mer tid och ibland lite mindre tid. Samtidigt säger hon att det finns i bakhuvudet 

att man ska besöka biblioteket och titta om det finns böcker, så att man inte behöver köpa 

dem. Nås man även av information om vad som händer, då är det mer troligt att man 

använder det. Att teatrarna har legat på lördagar upplevs som positivt. När det gäller 

information får Gabriella information om teatrar genom förskolan. De tittar även på 

anslagstavlan utanför biblioteket, vad som finns och vad som kommer. Hon ser det som 

positivt att få mer information om utbudet för barn och menar att man aldrig kan få för 

mycket påminnelser eller information. Hon berättar att hon läser om det som har hänt, att 

aktiviteterna på biblioteket går familjen förbi. Gabriella föreslår möjligheten att vara 

uppkopplat till ett nyhetsbrev, som kommer ca en gång i månaden. Kommer det oftare blir 

det att man struntar i det. 
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6 Analys 

Modellen The four spaces (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, 2012, 

s.589) används som redskap för analys i denna uppsats. De fyra rummen i modellen har 

lagts samman till två; lärande- och inspirationsrummet respektive mötes- och 

framträdanderummet. Sammanläggningen motiveras med att det i denna studie kan vara 

svårt att särskilja plats för lärande och plats för inspiration, samt plats för möten och plats 

för framträdanden. I analysen använder jag mig av fyra begrepp, upptäcka och uppleva 

respektive delta och skapa, som används i modellen och som förklarar hur man kan förstå 

de olika rummen. Dessa blir utgångspunkten i analysen och redskap för att strukturera 

informanternas uttalanden, men även för att ordna kapitlet. 

 

Alla informanter i denna studie är enligt mig användare av folkbiblioteket, dock i 

varierande grad, och har något att tillföra i diskussionen kring folkbiblioteket och dess 

användare. I de sju tillfrågade barnfamiljerna varierar användingen av biblioteket. Två av 

familjerna sa inledningsvis i intervjuerna att de inte använder biblioteket, men genom 

samtal framkommer det att Dina nyligen besökt biblioteket, efter en längre tids frånvaro, 

och att Britt har använt biblioteket när barnen var mindre. Tre av de resterade fem 

informanterna, Ann, Cilla och Gabriella, besöker biblioteket ca 3-4 ggr/år. Frida och 

Emmy är de mest högfrekventa användarna av de intervjuade, 1ggr/mån respektive 2 

ggr/mån.  

 

Informationen om hur barnfamiljen använder folkbiblioteket är viktig för att förstå 

användargruppen och i utvecklandet av verksamheten. Av de som inte använder 

folkbiblioteket oftare än 1ggr/månaden, tycker alla att det är synd att de inte utnyttjar 

utbudet mer eller använder det så mycket som man skulle kunna. De anger tidsbrist och att 

man glömmer bort att biblioteket finns (Ann, Britt, Dina och Gabriella). När det gäller 

biblioteket betydelse för familjerna är biblioteket ofta synonymt med böcker. Frida 

utvecklar detta genom att beskriva biblioteket som en viktig samhällsplattform och ett 

levande hus. Deras inställning till biblioteket stämmer med de resultat som Oliphant 

(2014, s.354-355) visade i sin studie – medborgaren värdesätter tillgången till ett bibliotek, 

samt att biblioteket utgör en betydande del för samhället. Informanterna (Ann, Britt, Cilla, 

Dina och Frida) anser att familjernas biblioteksanvändning påverkas av att de har mycket 

böcker hemma, vilket gör att deras efterfrågan på böcker blir mindre. Både Ann och Dina 

ser att biblioteksanvändningen kommer att öka när behovet av lättlästa böcker ökar för de 

äldsta barnen. De nämner (Ann, Dina, Emmy och Gabriella) att de ser det som viktigt att 

man kan låna böcker utan kostnad. Britt och Cilla anser å andra sidan att böcker idag är 

tillgängliga på olika sätt utanför biblioteket, och att böcker kan köpas smidigt och billigt.  

 

6.1 Folkbiblioteket som en plats för att upptäcka och uppleva 
Alla barnfamiljerna uttrycker att de använder biblioteket för att läsa och låna böcker och 

annan media. Detta utgör också familjernas huvudsakliga användning av biblioteket. 

Böcker är det media som lånas främst och utbudet av böcker upplevs av flera familjer 

(Ann, Britt och Emmy) som brett, stort och täckande. Faktaböcker anges av några familjer 
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(Gabriella, Cilla och Emmy) som en genre som familjerna har positiva upplevelser av. 

Samtidigt efterfrågar Cilla barnböcker som behandlar djupare ämnen. Alla familjerna 

utom Britt använder eller har använt filmutbudet. När det gäller användningen av 

biblioteksutbudet visar denna studie, precis som Nordeborg, Michnik och Erikssons (2012, 

s.5); Oliphants (2014, s.354); Tveits (2012, s.98) och Evjen och Audunsons (2009, s.167) 

studier att boklån är den främsta anledningen till biblioteksbesök. Samtidigt är böcker en 

betydande del av bibliotekets verksamhet, vilket också borde avspegla sig i användningen. 

Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2010, s.226) anser dock att man behöver sträva 

efter att biblioteken är mer än en plats där man läser och lånar böcker, att det också blir en 

plats för upplevelser. Användarna i denna studie föreslår förändringar som går i linje med 

detta och öppnar upp för längre och bekvämare besök. Precis som Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen (2010, s.227) ser i sina studier, att biblioteket är en plats där man 

är, anser barnfamiljerna att biblioteket är.  

 

Användarna i Nordeborg, Michnik och Erikssons (2012, s.8) studie värdesätter biblioteket 

som en lugn plats. Även användarna i denna studie (Ann, Dina, Gabriella och Emmy) 

uppfattar biblioteket som en mysig, lugn och positiv plats. Både Ann och Gabriella 

föreslår mysigare läshörnor och fler sittplatser för att möjliggöra att familjen stannar en 

längre stund och inte bara lånar med sig böcker hem. Att just biblioteksbesöket ses som en 

aktivitet, som exempelvis ett alternativ till besök i lekpark eller lekland, betonas av flera 

av informanterna (Ann, Cilla, Emmy och Gabriella). Ann föreslår även utökade öppettider 

till att även omfatta söndagar, vilket hon menar skulle öka deras användning.  

 

Alla barnfamiljer känner  till att barnteater ordnas, och fyra av familjerna (Ann, Gabriella, 

Emmy och Frida) tar aktivt del av detta. En anledning till att familjerna är medvetna om 

teatern är sannolikt att familjerna får utskick om detta från folkbiblioteket via förskolan. 

Ann, Dina och Frida tycker att teatern lätt missas på grund av glömska, vilket delvis kan 

bero på att utskicken kommer i början på terminen och teatrarna längre fram. Ann, Dina, 

Emmy och Gabriella uppfattar teater som en betydelsefull aktivitet och efterfrågar mer av 

detta.  

 

Sammanfattningsvis är barnfamiljerna i denna studie aktiva inom lärande- och 

inspirationsrummet. De lånar och läser böcker och annan media och tar del av kulturella 

arrangemang som exempelvis teater. Genom dessa aktiviteter upplever de nya erfarenheter 

och upptäcker ny kunskap genom olika typer av texter. 

 

6.2 Folkbiblioteket som en plats för att delta och skapa 

Johansson (2010, s.142) och Sandin (2011, s.196) anser att biblioteket behöver stärka sig i 

sin roll genom att göra användarna delaktiga i utformandet av biblioteksverksamheten, 

som i sin tur påverkar användningen positivt. När det gäller aktiviteter för deltagande och 

skapande är Emmy den enda informanten vars barn har deltagit i sådana aktiviter. Hon 

nämner exempelvis lovaktivitet eller läsa och recensera en bok, vilka hon uppfattar som 

positiva. Detta resultat kan kopplas till Hedemarks (2012, s.123) studie som visar att de 

som deltar i dessa läsfrämjande aktiviteter är de som uppskattar läsning. Även Howards 
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(2011, s.336) visar att mängden läsning har ett samband med biblioteksbesök.  Hedemark 

(2012, s.125-126), Johansson (2010, s.141-142) och Sandin (2011, s.247) menar att 

verksamheten behöver anpassas efter användarnas behov och spegla barnens omvärld. 

Ann och Dina föreslår mer regelbundna aktiviteter och aktiviteter som gör familjen 

påmind om vad biblioteket har att erbjuda. Frida och Gabriella efterfrågar bland annat 

aktiviteter för 6 år och äldre. Två informanter (Ann och Frida) betonar att det behövs mer 

kulturella och skapande aktiviteter. Frida anser att barnen behöver vara delaktiga och att 

biblioteket har förutsättningar för detta. Frida ser också att biblioteket kan vara en plats för 

sociala möten genom exempelvis författarträffar och föreläsningar. Även användarna i 

Ejven och Audunsons (2009) studie efterfrågar mer skapande och kulturella aktiviteter 

som innebär mer aktivt deltagande. Trots studier av Hedemark (2012, s.125-126), 

Johansson (2010, s.141-142) och Sandin (2011, s.247) som pekar på att biblioteken 

behöver skapa aktiviter av detta slag, efterfrågar få av användarna i denna studie detta.  

 

Aktiviteterna föräldragruppsträff på biblioteket eller bibliotekets bokgåva till ettåringar 

har bidragit till att alla familjerna tagit ett aktivt steg till möten och samtal på biblioteket, 

dock väldigt varierat. Eftersom man som blivande förälder blir indelad i en grupp när man 

väntar sitt första barn, tillhör de som flyttade till kommunen senare inte någon 

föräldragrupp och således inte får någon biblioteksinformation. Ann, Cilla och Dina deltog 

i denna aktivitet med föräldragruppen. När det gäller bokgåvan i samband med barnets ett 

års dag har de flesta familjerna (Ann, Britt, Cilla, Dina, Emmy och Frida) hämtat gåvan 

till något av barnen. Genomgående uppfattas det som positivt att biblioteket ordnar dessa 

två aktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis är få familjer aktiva inom mötes- och framträdanderummet. Flera av 

familjerna deltar i de aktiviteter som de blir inbjudna till. Några av familjerna efterfrågar 

mer aktiviteter som ger möjligheter till skapande och deltagande. 

 

För att kunna upptäcka, uppleva, delta och skapa i biblioteksverksamheten krävs det att 

man som användare ser, hör eller får information. Howards (2011, s.336) studie visar att 

användarna inte är medvetna om bibliotekets utbud, vilket påverkar användningen. De 

flesta informanterna (Ann, Britt, Dina, Gabriella och Frida) i denna studie ser det som 

betydelsefullt att vara medveten om utbudet och de uttrycker ett behov av att få mer 

information om bibliotekets verksamhet. Cilla och Emmy anser dock att de får den 

information de behöver om biblioteksverksamheten. För Emmys del beror det sannolikt på 

att hon är mycket aktiv i letandet av aktiviteter, vilket gör att hon får till sig den 

information hon behöver. För Cillas del beror det sannolikt på att hon, som hon utrycker 

det, inte är intresserad av bibliotekets verksamhet. Emmy är den enda som uttryckligen 

säger att webbplatsen är bra. Det verkar dock som att Gabriella är medveten om den 

också, eftersom hon har börjat ladda ner böcker. Ann, Britt och Cilla är osäkra på om 

folkbiblioteket har en webbplats eller är aktiva på sociala medier. Det finns ett intresse 

från alla att ta del av ytterligare information eller kompletterande information. Förslagen 

varierar, men kommunikation via nätet exempelvis webbplats, social medier eller 

nyhetsbrev på mail nämns främst.   
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7 Diskussion 
Barnfamiljen är en stor och viktig användargrupp på och för folkbiblioteket. Genom att 

exempelvis använda användarundersökningar som verktyg för att förstå användarens 

behov och önskemål ges biblioteket möjligheter att möta dessa förväntningar. Dels tillför 

studierna viktiga aspekter om hur användaren uppfattar verksamheten, dels ger den 

användaren en möjlighet att påverka och utforma biblioteksverksamheten. Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen (2010) talar om att samhällsförändringar utmanar biblioteken att 

göra sin verksamhet mer användarinriktad. Även Evjen och Audunson (2009) anser att 

biblioteket behöver möta samhällsförändringarna och anpassa verksamheten efter detta. 

Samtidigt ser de, och Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2010), att användarna 

uppskattar traditionella funktioner som biblioteket har och erbjuder. Nordeborg, Michnik 

och Erikssons (2012) och Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen (2010) ser att 

biblioteket utmanas i att skapa ett attraktivt utbud där användarnas olika anspråk tas 

hänsyn till, samtidigt som bibliotekens verksamhet behöver utvecklas i takt med 

omvärlden. Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen (2012) illustrerar 

bibliotekets verksamhet genom fyra rum, fyra förhållningssätt som ska genomsyra 

verksamheten; användaren ska uppfatta biblioteket som en plats där man upplever, 

upptäcker, deltar och skapar. 

7.1 Hur använder barnfamiljen folkbibliotekets verksamhet för barn? 
Det framgår att användarna i denna studie använder biblioteket. Att merparten av dem 

dock inte besöker biblioteket mer än 4 ggr/år talar för att det finns något av betydelse som 

påverkar användingen. Flera av barnfamiljerna anger att de själva har en samling böcker 

hemma, och att de därför inte har så stort behov av att besöka biblioteket. Flera av 

familjerna anser att tidsbristen är ett hinder, men även att de glömmer bort bibliotekets 

verksamhet. De är ganska eniga om att biblioteket har något att tillföra dem, samtidigt 

som de tycker att de inte utnyttjar biblioteksutbudet så mycket som man skulle kunna eller 

borde. Generellt sett uppfattar de verksamheten positivt, men det ges också förslag på 

andra aktiviteter eller utformanden av verksamheten som kan höja användingen. Tidigare 

undersökningar (Oliphant, 2014; Eriksson, Michnik och Nordeborg, 2012; Audunson och 

Evjen, 2009 och Tveit, 2012) har visat samma resultat när det gäller att användaren 

huvudsakligen använder biblioteket för att låna, läsa och lämna tillbaka böcker. Det 

resultat som framkommer i denna studie stöds också av det som framgår i Höglund och 

Wahlströms (2015) studie; att användarna är nöjda med biblioteken och att 

biblioteksanvändingen ökar. Howards (2011) studie visar att det finns en omedvetenhet 

hos användarna om vad biblioteket erbjuder, vilket även framgår i min studie. 

7.2 Hur uppfattar barnfamiljen folkbibliotekets verksamhet för barn?  
Denna studie visar att den informant som använder bibliotek mest också är den som är 

mest nöjd med biblioteksverksamheten. Däremot visar inte studien att de som inte 

använder biblioteket mycket är missnöjda. Det kanske snarare är så att de väljer att 

tillgodose sitt behov på annat håll.  Det finns också en uppfattning hos informanterna om 

biblioteket som en lugn, mysig och positiv plats, egenskaper som ska vårdas och byggas 

vidare på. Studien visar på hur sju barnfamiljer använder och uppfattar folkbiblioteket, sju 
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olika användartyper med olika inställningar till bibliotekets roll och funktion. I gruppen 

finns ett intresse för biblioteket som en plats i samhället, en plats att gå till när man vill 

göra en aktivitet med barnen. Några är nöjda med hur det är nu och några ser gärna en 

utveckling av de verksamheter som finns, men även fler skapande och kulturella 

aktiviteter. Jag ser att folkbiblioteket kan fånga dessa användare genom tydligare 

information om vad de har att erbjuda, men även att organisera och förändra verksamheten 

utefter vad användarna efterfrågar. Att biblioteket behöver sträva efter att möta 

samhällsförändringarna och användarnas behov framgår i tidigare forskning (Jochumsen 

och Hvenegaard Rasmussen, 2010; Evjen och Audunson, 2009 och Juncker, 2010). 

Hedemark (2012), Johansson (2010) och Sandin (2011) betonar dessutom användarnas 

delaktighet som en viktig del i detta. Denna studie har lyft användarnas perspektiv, ett 

perspektiv som är viktigt att ha med i verksamheten. Ett steg för biblioteket är att 

organisera en fokusgrupp för diskussion eller en biblioteksanvändargrupp, där användare 

från olika användargrupper blir tillfrågade att delta och där det gemensamma är att få fram 

användarsynpunkter som kan påverka utvecklingen och utformningen av 

biblioteksverksamheten. Modellen, The four spaces, kan vara ett verktyg i detta arbete. 

7.3 Hur får barnfamiljen information om folkbibliotekets verksamhet 
för barn? 
Som medborgare i samhället vill jag personligen få information om aktiviteter i min 

hemtrakt. Utgår jag från barnfamiljsperspektivet ser jag ett behov att få information om 

aktiviteter som finns i min hemtrakt regelbundet genom utskick eller blänkare ute i 

samhället. Samtidigt kan resonemanget vändas på – ska man få information eller ska man 

aktivt söka efter den? Informanterna i denna studie har alla en tanke om hur man vill ha 

sin information. Olika sätt genom internetuppkoppling är det som eftersträvas. Tänker jag 

utifrån bibliotekarierollen är det viktigt att kommunicera med användaren om vad 

biblioteket erbjuder, jag tror att detta ökar möjligheterna för användaren att använda och 

besöka biblioteket. Kommunikationen som sker med användarna är i muntlig och skriftlig 

form, i och utanför biblioteket. Genom att aktivt inrikta sig på en användargrupp och 

kommunikationen med den, finns det goda möjligheter att exempelvis barnfamiljen pratar 

om biblioteket med andra användargrupper. Att samtala om biblioteket är ett sätt påminna 

användarna om att det finns.  

7.4 Biblioteket som en plats för att uppleva, upptäcka, delta och skapa 
Ser man till hur barnfamiljerna i denna studie använder de fyra rummen utifrån modellen 

The four spaces (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, 2012, s.589) är 

uppleva och upptäcka, där man läser och lånar böcker eller besöker teater, det som 

familjerna gör främst. Ser man hur familjerna använder biblioteket som en plats för att 

delta och skapa, gör de detta ganska lite. Anledningarna kan vara flera. Det finns ett 

uttalat behov av information, därför kan orsaken vara att man inte vet vad som ordnas och 

därför inte nyttjar det. Det finns också ett uttalat behov av aktiviteter för barnfamiljen, 

vilket kan bero på att utbudet inte tydligt visas eller att biblioteket inte erbjuder ett 

tillräckligt utbud. För att möta denna användargrupp behöver barnfamiljen möjligen 

ytterligare informationskanaler, mer information om vad verksamheten har att erbjuda och 

tydligare information om var användaren kan hitta information om biblioteket. Johansson 
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(2010) ger strategier i hur biblioteken kan öka användningen. Hon menar att biblioteket 

behöver synas utanför sin verksamhet, att biblioteket behöver möta den värld barn och 

unga lever i idag och att biblioteket behöver göra användaren delaktig i utformandet av 

verksamheten. Tidigare forskning betonar att biblioteket behöver förstå och känna till 

användarens behov och anpassa verksamheten därefter. I modellen The four spaces 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen, 2012) möts alla aspekter av 

biblioteksverksamheten, traditionell som nytänkande, och är ett redskap för utforma 

verksamheten på folkbiblioteket.  

7.5 Kritik av metod 
Att sätta sig ner och samtala om biblioteksanvändning med en främmande människa 

behöver inte vara självklart. Dock visade sig att de intervjuade var mycket öppna i frågan. 

Samtliga informanter var kvinnor, och de var också de som anmälde sig eller som 

personligen tillfrågades på förskolan. Ingen informant har valts bort vid besöken på de två 

förskoleavdelningarna. Att endast kvinnor har deltagit i intervjun kan bero på att det ofta 

är kvinnor som jag själv mest möter vid hämtning och lämning av barn på förskolan. Det 

är svårt att säga om resultatet i studien har påverkats utifrån att alla informanterna var 

kvinnor. Jag har i detta arbete förutsatt att jag har fått riktiga utsagor av familjens 

användning och uppfattning av folkbiblioteket oavsett vem av vårdnadshavarna i familjen 

jag har samtalat eller skulle ha samtalat med. Jag förväntande också att fler av alla de 

tillfrågade vårdnadshavarna aktivt skulle visa intresse för undersökningen. Att man genom 

deltagande vill framföra sina tankar eller bidra till ny kunskap. Det har varit svårt att få 

ihop informanter, och att det har krävts en del kontaker med informanterna, även efter att 

de tackade ja, för att bestämma dag och tid. Ändock vill jag påstå att en förskola som 

urvalsplats för denna uppsats har varit bra, även om det är en plats där vårdnadshavare är 

på språng, till arbetet eller från arbetet och hem till vardagsbestyren. Studien har gett mig 

en inblick i barnfamiljen och hur biblioteket är en del av deras vardag. Genom att 

undersöka en användargrupp utanför biblioteket ökar möjligheterna till att nå informanter 

som använder biblioteket väldigt varierat, allt från att inte använda biblioteket till att vara 

där flera gånger i månaden.  

7.6 Slutsats 

Det framgår av undersökningen att barnfamiljerna använder biblioteket, dock inte så 

mycket som det själva tycker att de skulle kunna göra. Främst läser och lånar de böcker. 

Barnfamiljerna använder främst biblioteket som en plats för att uppleva och upptäcka, 

framför biblioteket som en plats för att delta och skapa. Lärande- och inspirationsrummet 

respektive mötes- och framträdanderummet finns alla representerade på folkbiblioteket. 

Barnfamiljerna har en positiv uppfattning om verksamheten, samtidigt som de har tankar 

om hur verksamheten kan utvecklas. Det finns också ett behov hos barnfamiljerna att bli 

påminda och informerade om biblioteket och dess utbud.   

7.7 Vidare forskning 
Jag har i denna studie diskuterat barnfamiljers uppfattning om hur folkbiblioteket kan 

användas utifrån en intervjustudie med sex vårdnadshavare i en mindre svensk kommun. 

Vid en större liknande studie skulle det krävas mer aktivitet för att få fler deltagare. Om  
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fler vårdnadshavare på fler förskoleavdelningar tillfrågas, ökar möjligheten att också fler 

män blir tillfrågade. Större underlag skulle också ge ett bredare resultat att dra slutsatser 

ifrån. En fördjupad undersökning kan innebära att studien utgår från modellen, The four 

spaces. Där intervjufrågor utformas efter detta och att det blir en intervju utifrån hur 

användaren använder och uppfattar dessa rum i biblioteksverksamheten. I vidare forskning 

kan det också vara intressant att undersöka barn, exempelvis 6-9 år, om hur de använder 

och uppfattar folkbiblioteket lämpligtvis kopplat till ovanstående modell. 
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Sammanfattning  
Eftersom biblioteket med tiden blivit allt mer användarinriktad finns det ett behov av 

användarstudier där behov och uppfattningar framkommer. Studierna kan bidra till ökad 

förståelse och utveckling av verksamheten. Barnfamiljen är en stor användargrupp som 

nyttjar bibliotekets verksamhet och också den grupp av användare som undersöks i denna 

studie. Syftet med uppsatsen är att undersöka barnfamiljers uppfattning och användning av 

folkbibliotekets utbud för barn, samt hur de ser på behovet av information. 

Vårdnadshavare till barn i åldern 1-6 år på en och samma förskola tillfrågades. Sju 

kvalitativa enskilda intervjuer genomfördes under april och maj 2016. I tidigare forskning 

(Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen, 2010; Audunson och Evjen, 2009; Hedemark, 

2012 och Sandin, 2011) framkommer det bland annat att biblioteken behöver arbeta med 

att skapa ett attraktivt utbud för användarna. Till detta är det viktigt att biblioteket blir mer 

än en plats där man lånar, läser och lämnar tillbaka böcker, att det också blir en 

verksamhet med skapande och deltagande aktiviteter. Som teoretiskt ramverk används 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens (2012, s.589) modell, The four 

spaces. Den kan användas som ett analysredskap i en diskussion om bibliotekets roll, 

användning och verksamhet. De fyra rummen inspiration, learning, performative och 

meeting, och dess konkretiserande begrepp uppleva, upptäcka, skapa och delta ligger till 

grund för analys och förståelse av resultatet.  

 

Alla informanter i studien använder biblioteket. Flera av dem anser att de kan utnyttja 

biblioteket mer än vad de gör. De får information om bibliotekets verksamhet, samtidigt 

som de ser att de behöver mer av detta. Analysen visar att barnfamiljen använder 

folkbiblioteket både som en plats för att uppleva och upptäcka samt en plats för att delta 

och skapa. Upptäcka och uppleva genom att låna och läsa olika typer av böcker samt titta 

på teater är det som görs främst. Biblioteket används som en plats för att delta och skapa, 

men det är främst inom denna del av verksamheten som barnfamiljerna efterfrågar mer 

aktiviteter.  I diskussionen lyfts barnfamiljen som användargrupp och de behov den har. 

Dessutom förs ett resonemang hur användarnas delaktighet påverkar biblioteks-

verksamheten. De slutsatser som dras är bland annat att folkbibliotekets verksamhet för 

barnfamiljen uppfattas positivt och att de främst använder folkbiblioteket för att låna 

böcker. Studien visar även att barnfamiljen får information, om främst teater, och att de 

upplever ett behov av mer information.  
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Bilaga 1 informationsbrev  

Får jag intervju dig? 

 

Jag skriver en uppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap om hur barnfamiljen 

använder folkbiblioteket. Jag har valt ut två avdelningar på denna förskola, A och B, där 

samtliga vårdnadshavare har blivit tillfrågade att medverka i en intervju. 

Intervjufrågorna handlar om hur ni i barnfamiljen använder och uppfattar 

folkbibliotekets utbud för barn upp till ca 9 år, men även frågor om hur ni får 

information om detta. Intervjun tar ca 30-45 min. Era upplysningar är viktiga och jag 

hoppas att ni vill dela mer er av dessa. Inga namn på personer eller förskola kommer att 

förekomma. 

 

Vi träffas i lokaler här på förskolan, vid tillfälle som passar dig t.ex. vid hämtning eller 

lämning. 

 

Om du intresserad, lämnar du denna lapp med namn och telefonnummer till personalen 

på avdelningen, så kontaktar jag dig. 

 

………………………………………………………                 ………………………… 

namn     telefon  

 

Mvh Lina Bergvall 070-XXXXXXX 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 intervjuguide  

Informera om: 

 

- undersökningens syfte och vad informationen kommer att användas till 

- att inga personer och namn kommer att kännas igen 

- att informanten genom sitt deltagande ger samtycke till att informationen används i en 

uppsats och att publicering kommer att ske 

- ok att ljudinspela intervjun 

- ok att avbryta, pausa eller inte svara på någon fråga 

- informantens intresse om hen vill ha en utskrift av intervjun, lyssna på intervjun 

och/eller återkoppling av resultatet 

 

Intervjun inleds med frågor som ger en bild av familjen: 

 

- Kan du beskriva er familj? 

- Åldrar på barnen? 

- Hur långt har ni ungefär till folkbiblioteket?  

- Vad innebär biblioteket för dig? 

 

Användning och uppfattning: 

 

- Kan du berätta om hur ni använder folkbiblioteket med avseende på deras utbud för 

barn upp till ca 9 år? 

- Kan du berätta hur ofta ni besöker folkbiblioteket, och vad ni gör, med avseende på 

utbud och aktiviteter för barn? 

- Vad känner ni till om utbudet och aktiviteter? 

- Vad är er uppfattning om dem? 

- Vad ser du som viktigt i det utbud och aktiviteter folkbiblioteket erbjuder?  

 

Information: 

 

- Hur får ni information om folkbibliotekets barnverksamhet och utbud?  

- Känner ni att ni önskar ytterligare information om bibliotekets utbud och aktiviteter?  

- Hur vill du få din information? 

 

Avslutande frågor: 

 

- Har ni förslag på annat utbud eller andra aktiviteter för barn som biblioteket kan ha i 

sin verksamhet? 

- Vad tror du påverkar er familjs användning av bibliotekets utbud för barn?  

- Finns det något du vill du lägga till? 

- Vill du ha en utskrift av intervjun, lyssna på intervjun och/eller återkoppling av 

resultatet? 

 


