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Abstract 
 

This thesis covers the topic about public libraries and their role in anti-consumption 

according to library users. According to previous research there is a lack of knowledge 

about how users motivate their library use. A knowledge that is important due to the 

fact that the libraries views on its patrons can influence the relationship between library 

and users. 

 

The purpose of this essay is to study which role the public libraries have in anti-

consumption in a user perspective by answering these questions: 

 

- What motivates users to borrow stuff from the library? 

- What are the users’ views on borrowing different stuff? 

- What do users want to borrow from the libraries? 

 

This study has been done by sharing an online survey in social media and by using a 

snowball sampling to collect participants. A definition made by Lee et al. (2011) was 

used to explain anti-consumption, who divided it into three parts: rejection, restriction 

and recycling. These definitions were then used to help analyzing the results from the 

survey. 

 

Conclusions were made that the library has a restraining role according to the survey’s 

participants, which means that users avoid ownership of things by borrowing them from 

the library. The motivation for library use amongst the participants was foremost by 

economic reasons, the amount of need for accessibility for different things and to 

discover new things in a safe environment. In majority the participants were pleased by 

the things that the public libraries are already lending out. 

 

 

 

Nyckelord 
Folkbibliotek, Antikonsumtion, Verktygsbibliotek, Klädbibliotek, Biblioteksanvändare, 

Användarundersökningar, Bibliotekssamlingar, Konsumtion, Folkbibliotek- 

målsättningar och uppgifter. 
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1 Inledning 
Detta är en undersökning som beskriver biblioteksanvändares syn kring att låna saker på 
bibliotek, vad som motiverar dem att låna saker från biblioteket och vad de vill låna. På 

så sätt söker detta arbete svar om folkbibliotekens roll inom konsumtion främst utifrån 

ett antikonsumtionsperspektiv. I detta fall det handlar om att skaffa sig saker genom att 

låna dem. Jag har valt att inkludera saker som vanligtvis inte lånas ut av biblioteken 

såsom verktyg och kläder då tidigare forskning inriktat sig kring dessa. 

 

Undersökningen gjordes med en enkät som delades ut via ett socialt medium och som 

riktade in sig till folkbibliotekens användare. Resultatet jämfördes med tidigare resultat 

från undersökningar inom ämnet, både kvalitativa och kvantitativa för att få fram 

gemensamma punkter för en slutsats. Kommer även att diskutera folkbibliotekens roll 

då undersökningen även berör ett bestånd och ett syfte som sträcker sig utanför det 

traditionella uppdraget hos biblioteken. 

 

2 Bakgrund 
Enligt Lawson et al. (2016) ökar intresset bland konsumenter till att ha tillgång till saker 

istället för att äga dem. Det finns även ett ökande intresse till att minska sitt ägande 

bland de personer som lever i ett överflöd. Ett exempel på personer som vill leva med 

mindre är minimalister. Många minimalister sorterar bort det som de inte behöver men 

äger och minskar på så sätt sitt personliga bestånd av materiellt ägande. En del försöker 

till exempel hålla sitt ägande kring endast hundra saker och en del föredrar att leva med 

ännu mindre! Men enligt Millburn (u. å.), författare och minimalist, är det viktigare att 

ha en hälsosam relation till sina saker än att bestämma en siffra. 

 

När jag läste alla dessa texter och såg även en hel del föreläsningar om minimalism och 

dess ekonomiska, miljömässiga och även hälsomässiga fördelar, märkte jag att 

biblioteken nämndes avsevärt sällan. Jag tyckte att det var underligt då det borde vara 

en minimalists dröm att ha tillgång till allt det som biblioteken har i sin samling om som 

denne kan låna ifrån, använda, lämna tillbaka och på så sätt slippa ha en massa onödiga 

saker liggandes i sitt hem som ej används, vilket de flesta minimalister vill undvika. Ett 

perfekt sätt att äta kakan och ha den kvar (i biblioteket). 

 

Även när man talar om kollektivt ägande ur ett miljöperspektiv är det sällan som 

biblioteken nämns. I boken Ägodela (Adervall Berglund & Jacobsson [red.], 2015) 

utgiven av Naturskyddsföreningen finns det olika och väldigt inspirerande kapitel om 

kollektivt ägande i form av bilpooler, cykelpooler och bostäder med mera, men det finns 

inget kapitel om biblioteken och om deras samlingar som en form av kollektivt ägande. 

Jag fann även att andra diskussioner ur ett miljöperspektiv kring böcker handlade 

mycket om vad för slags böcker som köps och inte att de köps. 

 

Utifrån allt detta ville jag undersöka hur biblioteken kan stärka sin roll som ett 

miljövänligt val utifrån att biblioteken är likt bilpooler ett kollektivt ägande. Men från 

tidigare forskning fann jag att användare motiverade sitt användande utifrån fler 

aspekter än miljömässiga. Likt de som väljer en minimalistisk livsstil eller 

tillgångsbaserad konsumtion finns det många fler olika anledningar än ett och desamma 

gäller nog varför man använder ett bibliotek. 
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2.1 Folkbibliotekens uppdrag 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 6-§ 9) ska folkbiblioteken bland annat: 

 
- Anpassas till de behov som användarna har. 

- Verka läsfrämjande.  

- Belysa informationsteknik inom användandet för kunskapsinhämtning samt lärande 

och delaktighet i kulturlivet. 

 

Biblioteksplaner ska även enligt lag göras för biblioteksverksamheter i kommuner och 

landsting (SFS 2013:801 § 17). För att underlätta vad en biblioteksplan kan innebära har 

det gjorts en sammanställning i ett samarbete med kungliga biblioteket och regionala 

biblioteksverksamheter om just vad som avses med en biblioteksplan. Denna 

sammanställning är dock endast en handledning på vad en biblioteksplan kan innehålla 

då det är den egna biblioteksverksamhetens ansvar att bestämma vad deras planer ska 

innehålla. 

 

Ordet ”bibliotek” betyder, översatt från grekiskan, bokförvaringsrum (Helmersson & 

Thomas, u.å.) men dagens bibliotek förvarar och tillgängliggör så många fler olika slags 

dokument än bara böcker. Det är även plikt att lämna in exemplar av TV- och 

radioprogram, filmer, skivor och multimedier till Kungliga bibliotekets samlingar sedan 

2009 (Helmersson & Thomas, u.å.). 

 

Lagen är alltså väldigt tydlig på vad som måste finnas i ett bibliotek men den är 

samtidigt väldigt otydlig om vilka slags dokument som får finnas. Det står i lagen att 

bibliotekens syfte är genom förmedlande av kunskapsbildning och åsiktsfrihet att 

utveckla det demokratiska samhället (SFS 2013:801 § 2). Med uteslutningsmetoden kan 

en anta att de dokument som inte får finnas i biblioteken är de som hotar demokratin i 

samhället. Vad som anses vara hotande mot vårt demokratiska samhälle är dock något 

väldigt subjektivt, därav alla diskussioner kring vilka böcker som borde placeras vad i 

ett bibliotek och i vissa fall vilka böcker som borde få finnas överhuvudtaget i 

biblioteken.  

 

Att biblioteken ska verka för kunskapsbildning kan även betyda oerhört många olika 

saker då en kan skaffa sig kunskap på många olika sätt. Utöver detta står det i Kungliga 

bibliotekets handledning för biblioteksplaner denna fråga som förslagsvis bör besvaras i 

en biblioteksplan: ”Hur är biblioteksplanens innehåll kopplat till övriga 

kommunövergripande planer?” (Kungliga Biblioteket [KB], 2013). Därefter står det 

exempel olika planer inom en kommun där biblioteken bör vara kopplad till, till 

exempel jämställdhetsplan, barn- och ungdomsplan, kulturplan, folkbibliotekens 

verksamhetsplan samt kommunala visioner och strategier. Detta breddar bibliotekens 

möjligheter till olika projekt till en ännu större grad och jag skulle nästan vilja påstå att 

med rätta medel är väldigt mycket möjligt inom bibliotekssektorn utifrån dess riktlinjer 

och lagar. 

 

2.2 Bibliotek med verktyg, kläder och fröer… 

I Sverige finns det flera bibliotek där en kan låna alla möjliga saker såsom fröer, 

verktyg, kläder, elcyklar, med mera och jag antar därför att det är vanligare än vad en 

kan tro att biblioteken lånar ut fler saker än vad de bör och vad som förväntas av dem. 
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I Linköpings stadsbibliotek lånas det ut fröer. Fröerna lånas ut under våren och lämnas 

tillbaka under hösten genom att växterna bildar nya frön som användaren tar tillvara på 

och sedan lämnar in till biblioteket. Enligt ett reportage om detta har de valt att i år låna 

ut just de fröer som är nyttiga för bins överlevnad och dessa frön har valts ut av en 

trädgårdsmästare. I reportaget intervjuar de en biblioteksassistent som berättar om binas 

hotande situation, deras viktiga roll i naturen och att fröna kan vara ett sätt att hjälpa 

naturen. Ett annat syfte med bibliotekets utlån av fröer är att öka intresset för odling hos 

användarna (Plantaber, 2016). 

 

Det finns även ett klädbibliotek i Umeå där som sagt kläder och dylikt lånas ut, dock 

mot en medlemsavgift och bland de som jobbar finns volontärer som tvättar kläderna 

som används. Syftet med detta bibliotek är att verka för ett mer miljövänligt sätt för 

användarna att skaffa sig kläder genom att låna dem, något som är mer miljövänligt än 

att köpa nya. Utöver kläder finns det verktyg och accessoarer, och det finns planer på att 

utöka beståndet med sportutrustning och cyklar (Söderström, 2014). Det framgår ej om 

detta bibliotek tillhör folkbiblioteken inom dess region men jag anser att detta bibliotek 

är trots det ett gott exempel inom detta fenomen. 

 

I Chicago, USA lånar folkbiblioteken ut fiskeutrustning med syftet att sprida kunskap, 

något som de menar inte bör avgränsas till läsning (Tanveer, 2013) och i samma artikel 

om reportaget som gjort om detta nämns det fler folkbibliotek som lånar ut saker som 

skulpturer och filmutrustning. Fler olika saker finns att låna på bibliotek världen över 

beskriver Rosansky och Shaw (2015) såsom köks/bakningsredskap, terapihundar, 

människor, paraplyer, teleskop, bilsäten, hängmattor, sy-kit, stenar, musikinstrument 

och så vidare, för att nämna några av de 50 olika typer de listar. På grund av alla de 

olika saker ett bibliotek kan innehålla liknar Rosansky och Shaw biblioteken med 

science fiction-rymdskeppet och tidsmaskinen från tv-serien Dr. Who, alltså the tardis: 

”- libraries are bigger on the inside and full of all kinds of nifty things.” (Rosansky & 

Shaw, 2013). 

 

 

3 Problemformulering 
Enligt Ozanne och Ballantine finns det inte nog mycket skrivet om kollektivt ägande 

och hur detta ägande delas mellan dess medlemmar som en form av antikonsumtion och 

enligt Söderholm (2016) finns det inte många studier om själva lånandet ur ett 

användarperspektiv. Söderholm menar att mer forskning finns utifrån vad biblioteken 

lånar ut där användaren studeras endast inom biblioteksmiljön och dess fysiska rum. Det 

finns alltså inte så mycket forskning om varför användarna lånar saker från bibliotek 

(Söderholm, 2016). Användarstudierna stannar alltså i biblioteksrummet i form av vad 

användaren gör i biblioteket och statistik kring transaktioner som till exempel utlån av 

bibliotekens bestånd. 

 

Enligt dessa forskare finns det alltså en kunskapslucka kring hur användare motiverar 

sitt val till att använda bibliotek samt om kollektivt ägande vilket jag anser att 

biblioteken är en form av. Vi vet inte så mycket om vad det är som får användare att 

låna till exempel böcker, förutom att det är just böcker som de lånar. Lånar de för att det 

är gratis att låna och för att spara pengar, för att bokhyllan hemma är full eller på grund 

av andra skäl? Dessa frågor återstår att ställa. 

 

Trots att biblioteken ofta har ett starkt syfte med vad och varför de har ett visst bestånd 

framhålls det återigen ej varför användarna väljer att låna av beståndet. I en 
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diskursanalys för Hedemark (2005) en diskussion kring om hur bibliotekens och 

forskares syn inom biblioteks- och informationsvetenkap på användaren kan påverka 

mötet mellan bibliotek och användare. Enligt henne menar hon utifrån den forskning 

hon diskuterar kring har folkbiblioteken riktat in sig alltför mycket på ekonomiska 

intressen och tagit avstånd från deras traditionella och demokratiska uppdrag. Det finns 

dock en oenighet i detta då andra menar att det marknadsekonomiska endast är ett 

retoriskt uttryck där bibliotekens traditionella uppdrag fortfarande är starkt. Hedemark 

(2005) menar även att oenigheterna inom detta beror på ett det finns olika slags normer 

som styr institutionerna. 

 

4 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka folkbibliotekens roll inom antikonsumtion utifrån ett 

användarperspektiv. 

 

För att ge svar på detta används dessa frågeställningar: 

 
- Vad motiverar användare till att låna saker på bibliotek? 

- Hur ser användare på att låna olika slags saker? 

- Vad vill användare låna från biblioteketen? 

 

Förutom dessa tre frågeställningar som enkätens resultat ska ge svar på kommer jag 

även att diskutera utifrån lagar och riktlinjer om det är folkbibliotekens ansvar att låna 

ut saker utifrån användarnas behov även om detta sträcker sig utöver bibliotekets mer 

traditionella bestånd. 

 

5 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som används för detta arbete är främst två användarstudier 

vars syfte är att förtydliga användarnas motiveringar till lånande från bibliotek som 

tillgängliggör en mindre traditionell samling. Den tidigare forskningen i detta kapitel rör 

även ämnet om hur biblioteken förhåller sig till användarna. 

 

5.1 Kvalitativ användarstudie om verktygslån 
En kvalitativ undersökning har gjorts i ett verktygsbibliotek i Berkeley i Kalifornien. 

Biblioteket har varit i bruk i 30 år under tiden undersökningen genomfördes och detta 

verktygsbibliotek är en del av ett stadsbibliotek men har en egen byggnad (Söderholm, 

2016). Bibliotekets målgrupp var personer med låga inkomster men biblioteket hade 

under undersökningen och även idag en större användargrupp. Studien gjordes genom 

att bibliotekets användare intervjuades. Två omgångar av intervjuer genomfördes med 

ett års mellanrum och deltagarna samlades in via enkäter som delades ut i biblioteket. 

Deltagarna rekryterades på detta sätt för att i förväg upptäcka intressanta teman att 

undersöka vidare på. Dessa intervjuer har ett fenomenografiskt tillvägagångssätt för att 

få svar om deltagarnas erfarenheter och åsikter. Genom detta fann Söderholm olika 

teman kring vilka användarna är och deras olika anledningar och olika slags 

övervägningar till varför de lånar verktyg från biblioteket.  

 

De grupper av användare som upptäcktes var hobbyfixare och professionella som 

delades upp i två grupper: hantverkare och vaktmästare. Undersökningen visade som 

sagt att användarna överväger på olika sätt om de ska låna ett visst specifikt verktyg 

från biblioteket. Söderholm fann att dessa användare bland annat resonerade kring hur 
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ofta de skulle använda verktyget de ville ha eller var de skulle kunna förvara det om det 

istället köptes och såg därför biblioteket som en förgänglig av deras tillgång till verktyg 

och hur dessa kan förvaras. Vissa användarna tar även hänsyn till vad verktygen skulle 

kunna kosta att köpa. Ett verktyg som användes ofta kunde vara värt priset att köpas 

medan det som används sällan lånades istället på biblioteket. Studien visar även att det 

finns ett förtroende till biblioteket att de har verktyg med god kvalitet, något som är dyrt 

att köpa själv. Vissa föredrar att köpa en viss typ av verktyg och låna andra. Avancerade 

verktyg som är svårare att hantera och farliga att använda anses mer komplicerade att 

låna då det är svårt att veta vad den förra användaren har gjort med verktyget och om 

verktyget har någon skada som skulle kunna vara svår att upptäcka.  

 

Användarnas erfarenheter av verktyg varierar mycket men trots de olika graderna av 

erfarenheter påverkade detta ej användningen av biblioteket utan detta slags 

övervägande handlade om olika slags typer av verktyg. Ett annat övervägande som tas 

upp i undersökningen är huruvida om användaren väljer att låna verktyget från 

biblioteket eller via personliga kontakter. Vissa användare menar att de lånar från 

verktygsbiblioteket just därför att biblioteket är till för detta. Rädslan för att ha sönder 

vänners verktyg, vilket kan påverka relationer gjorde att det anses tryggare att istället 

låna verktyget från ett bibliotek. 

 

Användare till verktygsbiblioteket motiverar sitt lånande främst utifrån ekonomiska och 

sociala skäl och inte så mycket utifrån miljömässiga, politiska eller ideologiska motiv. 

En användare motiverar sitt lånande utifrån att det tar mindre resurser, en annan menar 

att biblioteket är en form av antikonsumtion inom vårt konsumentorienterade samhälle 

och är bra för att trycket på produktionen ska minska. Andra ser verktygsbiblioteket 

som ett koncept som de ställer sig bakom. Att låna på bibliotek anses även som ett bra 

sätt att använda skattepengarna som betalas in till samhället och få tillbaka från detta 

genom biblioteket, kanske som en skatteåterbäring i form av tillgång till verktyg. 

Användarna i undersökningen visar även en uppskattning till biblioteket och de förslag 

som nämndes i intervjuerna handlar om förslag om förbättringar av köer och ett utökat 

utbud. 

 
5.2 Kvantitativ användarstudie om att låna leksaker 
Ozanne och Ballantine har genom sin undersökning om kollektivt ägande i Sharing as a 

form of anti-consumption? An examination of toy library users (2010) delat upp 

användare av leksaksbibliotek i fyra grupper utifrån de orsaker de väljer att låna 

leksakerna, de fyra grupperna är: socialites, market avoiders, quiet anti-consumers och 

passive members. Alltså: sociala, marknadsbojkottare, tysta antikonsumenter och 

passiva medlemmar. Leksaksbiblioteken eller lekoteken som deras undersökning 

handlar om har drivits bland annat av föräldrar som volonterat, folk från officiella 

organisationer och professionella inom barnverksamhet enligt Toy Library Federation 

(Ozanne & Ballantine, 2010). Det antyds därför att dessa slags bibliotek inte 

nödvändigtvis är drivna av folkbiblioteken. Enligt Moore (i Ozanne & Ballantine, 2010) 

används vissa leksaksbibliotek även i samband med program från till exempel bibliotek 

och skola.  

 

Undersökningen omfattar ett flertal bibliotek där data samlades in via en webbenkät. 

Olika sätt användes för att rekrytera deltagare eftersom urvalet var svårt att bestämma, 

utöver det att målgruppen är föräldrar. Enkäten delades först ut med hjälp av Toy 

Federation of New Zeeland via deras hemsida och som sedan tog kontakt med fler 

leksaksbibliotek som i sin tur informerade sina användare om undersökningen. 
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Undersökningen nämndes även i en tidning för leksaksbibliotek. Detta är alltså en 

kvantitativ undersökning som gjordes med medlemmarna (föräldrar) av 

leksaksbiblioteken som målgrupp. Artikelns resultat kan förslagsvis enligt författarna 

användas för marknadsföring. 

 

De användare som hamnade under gruppen sociala eller socialities använder biblioteket 

mycket, känner en tillhörighet till biblioteket och uppskattar dess sociala fördelar. 

Marknadsbojkottare eller market avoiders känner även att tillhörigheten var viktig men 

är den enda gruppen som motiverar lånandet utifrån sitt föräldraskap och genom 

avvisande av köp. Vad ett avvisande kan innebära kommer att definieras i teorikapitlet. 

Denna grupp visar även ett intresse för att dela och är minst materialistiska (vilket jag 

antar författarna menade med att dessa användare var minst intresserade av att äga 

leksakerna) bland grupperna. Tysta antikonsumenter eller quiet anti-consumers, även 

denna grupp uppskattar tillhörigheten, dock ej lika starkt som de två tidigare grupperna. 

Som namnet avslöjar motiverar dessa användare sig genom antikonsumtion. Den fjärde 

och sista gruppen passiva medlemmar eller passive members är minst aktiva som 

användare och har inte samma grad av motivation utifrån social tillhörighet och 

antikonsumtion såsom de tidigare grupperna har. 

 

Sammanfattningsvis visar tysta antikonsumenter och marknadsbojkottare mest på en 

antikonsumistisk motivation, sociala använer biblioteken mest och är bland de med 

lägst inkomst men med flest barn. Passiva medlemmar använder biblioteken minst och 

dessa användare har även högst inkomst. Utifrån detta tolkar jag som att sociala har 

störst behov av att använda biblioteken på grund av antalet barn de hade samt att de har 

lägre inkomst än de andra grupperna, tillskillnad från passiva medlemmar som har 

högre inkomst och där utav har större möjligheter till att ha råd att köpa leksakerna 

istället för att låna dem. 

 

5.3 Bibliotek och användare 
Geir Vestheim (1999) menar att minskandet av resurser till folkbiblioteken har påverkat 

institutionerna på så sätt att de måste legitimera sig utifrån användarens individuella 

behov istället för det behov som samhället har. Detta kan även tolkas i bibliotekslagen 

eftersom det står att folkbiblioteken ska anpassas till de behov som användarna har (SFS 

2013:801 6 §). Det öppnar upp till mycket frihet i beslut som tas, så länge användarna 

anses gynnas av dessa beslut. Vad användarna vill eller behöver antar jag kan ge ett 

varierande resultat beroende på om användarna själva får denna fråga ställd till den eller 

vad andra beslutsfattare anser vad användarnas behov är. 

 

Söderholm menar att bibliotek inte enbart förser användare med information utan även 

med saker som användarna tar hem från biblioteket såsom det görs när saken blir köpt 

eller hyrt (2016). Han menar även att det är viktigt att se på användaren som en 

konsument som väljer att använda biblioteket och inte begränsa användare bara som en 

biblioteksanvändare som försvinner i tomma intet så fort de lämnar biblioteket. Enligt 

Ozanne och Ballantine (2010) undersökning framställs användare istället främst som 

antikonsumenter. 

 

Genom att kategorisera användare på detta sätt så skaffar man sig en maktposition. 

Hedemark (2005) menar att den som klassificerar användare framställer sig som 

auktoritära av bibliotekens och användarnas kulturella kapital och just på grund denna 

maktposition ligger behovet av att undersöka användare hos den som vill skydda sin 

makt. Vilka användarna är och varför de lånar på bibliotek är därför inte lika viktiga för 



  
 

10 

dem själva såsom det är för biblioteken. Dock påverkar bibliotekets syn på hur 

användaren blir bemött i biblioteken, vilket i sin tur påverkar användarens syn på 
biblioteksverksamheten. Till exempel lånar klädbiblioteket i Umeå ut sina kläder för att 

användare ska kunna skaffa sig kläder på ett miljövänligt sätt vilket gör användaren 

miljömedveten och biblioteken ett miljövänligt alternativ till att skaffa sig kläder. Dock 

anser jag att det är viktigt att komma ihåg att användare har många roller utöver att vara 

en konsument eller en antikonsument och deras syn på sig själva kan skilja sig från 

bibliotekariens. 

 

6 Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som används för detta arbete har som syfte att förtydliga vilka 

utgångspunkter resten av arbetet kommer att vila på. Dessa teorier rör antikonsumtion, 

vad det är ,vad det inte är och dess förhållande inom konsumtionssamhället. Målet för 

detta kapitel är alltså att förtydliga hur begrepp inom antikonsumtion används i detta 

arbete och varför. De definitioner av de olika typerna av antikonsumtion: avvisning, 

begräsning och recirkulation (Lee et al. 2011) som presenteras i detta kapitel kommer 

att främst användas i detta arbete för att analysera enkätresultatet. Jag använder mig 

även av Baumans bild av konsumtionssamhället och om hur och varför vi konsumerar 

idag vilket jag senare även kommer att återkoppla till i diskussionskapitlet. 

 

6.1 Låna som en form av antikonsumtion 
För att veta hur antikonsumtion verkar i förhållandet till konsumtion behövs det en 

redogörelse för vad konsumtion är eller rättare sagt hur det kan definieras. Lee et al. 

(2011) definierar konsumtion som ett förlopp där personer erhåller, använder och gör 

sig av med tinget i fråga. Denna definition omfattar bland annat produkter, idéer, 

tjänster, upplevelser osv. Utifrån denna definition räknar jag därför med ”att låna” även 

som en form av konsumtion och användare som lånar från bibliotek blir därefter 

konsumenter. Varför jag definierar ett bibliotekslån sedan som en form av 

antikonsumtion kommer att förtydligas senare i detta teorikapitel. 

 

Lee et al. (2011) delar upp antikonsumtion i tre former: avvisning, begränsning och 

recirkulation och det är alltså utifrån dessa tre definitioner som jag vill ge svar på hur 

användarnas biblioteksanvändning kan te sig antikonsumitsitskt. Detta baserat utifrån 

enkätresultatet och sammanhang bland deltagarnas svar. 

 
6.1.1 Avvisning 

Avvisning innebär att konsumenten medvetet ej införskaffar en typ av vara. Detta kan 

till exempel innebära vissa märkesvaror eller typer av produkter, upplevelser och så 

vidare på grund av etiska, symboliska, funktionella eller andra skäl. 

 
6.1.2 Begränsning 

Som ordet berättar begränsar och därför minskar konsumenten sin konsumtion av något. 

Tillskillnad från avvisning av produkter och dylikt tar konsumenten inte fullt avstånd 

från tinget ifråga utan istället så sker en begränsning av konsumtionen till tinget. I vissa 

fall kan vissa saker vara oundvikligt att fullt avstå och avvisa, till exempel vatten och 

elförbrukning och därför är endast en begränsning av detta möjligt.  

 
6.1.3 Recirkulation 

Detta är en typ av antikonsumtion där skedet av konsumtion utmanas. Detta kan 

innebära att konsumenten till exempel odlar sina egna grönsaker istället för att köpa 
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dem i affären. Genom detta utmanas skedet för konsumtion då den tilltänkte 

konsumenten producerar själv vad denne behöver eller rent av blir sin egna 

självförsörjare till något. Ett annat exempel är dumpster divers (container-dykare) som 

finner och använder mat eller annat som har kastats i containrar eller konstnärer som 

använder skräp för att skapa ny konst. Detta utmanar skedet där varan normalt anses ej 

längre vara brukningsbar till att varan i fråga tas till vara för användning eller 

återanvändning. Jag skulle även här bland annat vilja räkna in saker som köps 

secondhand eftersom inget nytt produceras för att saken ska kunna säljas eller köpas. 

 

Konsumentmotsånd innebär ett motstånd mot maktförhållanden inom konsumtion 

medan antikonsumtion rör främst konsumenters förhållande inom dennes konsumtion. 

Antikonsumtion behöver alltså inte betyda att konsumenten utgör ett aktivt motstånd till 

något konsumtionsrelaterat. Dessa är två skilda ting sett utifrån konsumenten men dessa 

kan ändå överlappa varandra (Lee et al. 2011). Antikonsumtion genom avvisning skulle 

till exempel kunna påverka ett företag så pass mycket så att exempelvis ett företag 

måste ta till förändringar vilket skulle utmana maktförhållanden såsom ett 

konsumentmotstånd gör. Vad som skiljer dessa två är alltså att syftet med 

antikonsumtion inte behöver innebära att konsumenten vill att maktförhållanden ska 

utmanas. 

 

Enligt Bauman (2007/2008) stärker vi vår sociala status genom vår konsumtion. Detta 

tar företagen vara på genom att öka en materiell konsumtion via trender som 

konsumenter uppmuntras att följa för att hänga med i de sociala normerna som 

företagen skapar. Ett exempel är modebranschen där en tröja snabbt blir omodern och 

konsumenter uppmuntras då att köpa den nya tröjan för att höja eller behålla sin status 

samtidigt som det ständigt designas nyare och modernare tröjor. Målet för denna slags 

konsumtion är alltså mer då en konsument inte på detta sätt kan nå något mål i sitt 

självuppfyllande då hen ständigt uppmuntras att bli något mer eller nyare. Alternativet 

är att hamna efter i det sociala spelet. Allt detta för att hålla en hög konsumtion. 

Bauman (2007/2008) menar även att vi lever i ett konsumtionssamhälle eftersom vi 

praktiserar konsumism på en samhällsnivå vilket har skett genom att konsumtionen har 

tagit över rollen som den centrala delen i mångas liv. 

 

Eftersom att bibliotekslån strider det mot de ideal om ägande som Bauman beskriver 

(2007/2008) räknar jag in detta som en form av antikonsumtion, detta har även 

bekräftats i tidigare forskning där biblioteksanvändare motiveras genom att avvisa och 

begränsa sin konsumtion genom bibliotekslån. Detta motiveradar jag även genom 

recirkulation eftersom konsumtionsprocessen utmanas på grund av att bibliotekets 

samling inte byter ägare trots att den används av många samt att det inte sker någon ny 

produktion av till exempel en bok varje gång en ny användare lånar den. Bardhi och 

Eckhardt (2012) definierar accessbased consumption eller tillgångsbaserad konsumtion 

som sådan att genom tillgångsbaserad konsumtion görs det transaktioner av en vara utan 

att varan byter ägare. I ett bibliotekssammanhang innebär det att en bok överförs till en 

biblioteksanvändare samtidigt som fortfarande biblioteket äger boken. Användare har 

alltså tillgång till en samling som biblioteket ofta äger. 

 

Kort sagt utgår detta arbete från att bibliotekslån är tillgångsbaserad konsumtion samt 

utifrån dess utmanande karaktär mot konsumtionsideal även som en form av 

antikonsumtion med karaktärsdrag av recirkulation. Men, eftersom antikonsumtion 

enligt Lee et al. (2011) handlar främst om konsumenters förhållande till konsumtion bör 

detta dock även bekräftas i biblioteksanvändarnas förhållande till biblioteksanvändning. 



  
 

12 

7 Metod 
Denna undersökning har jag valt att göra med en enkät eftersom jag anser att 

frågeställningen kräver ett resultat av en kvantitativ kvalité för att kunna besvaras. Då 
undersökningen omfattar användare från flera folkbibliotek krävs det svar från fler 

personer vilket skulle vara svårt att samla in på något annat sätt än genom en enkät och 

inom omfånget av detta arbete. Enkäten gjordes tillgänglig genom en facebookgrupp. 

Följande rubriker under detta kapitel kommer att klargöra relevansen kring denna metod 

för ett passande resultat tydligare. Kritik kring metod kommer att diskuteras under 

diskussionskapitlet. 

 

7.1 Urval och målgrupp 

Målgruppen till enkäten är användare av folkbibliotek. Anledningen till varför jag just 

valde denna målgrupp trots att den i många fall är en väldigt stor sådan och även diffus, 

är för att jag hellre ville riskera ett för högt svarsantal än ett för litet då enkäten 

genomfördes via webben. Eftersom enkäten gjordes tillgänglig via en facebookgrupp 

avsedd för detta samt delades inom dess sociala medium är målgruppen förutom 

folkbiblioteksanvändare även facebookanvändare. Att målgruppen bestod av 

facebookanvändare var endast nödvändigt för deltagarna att få tillgång till enkäten och 

alltså ej nödvändig för studiens resultat i sig. 

 

7.2 Datainsamlingsmetod 
Eftersom undersökningens målgrupp är svåridentifierad och för att undersökningen 

även är till för att identifiera användare har jag valt att använda mig av Snowball 

sampling. Snowball sampling eller snöbollsurval är en urvalsmetod där några ur urvalet 

tillfrågas först om de vill delta i en undersökning med förhoppningen att de sedan även 

ska kunna bjuda in passande kandidater till undersökningen (Wildemuth, 2009). 

Målgruppen är svåridentifierad eftersom folkbiblioteksanvändare och 

facebookanvändare som grupp kan skilja sig mycket åt, för att urskilja dem skulle det 

även behövas undergrupperingar, till exempel genom olika slags personvariabler, men i 

detta fall skulle det som tidigare nämnt ytterligare riskera ett alltför lågt deltagarantal. 

 

7.3 Tillvägagångssätt 
Gruppen där enkäten fanns tillgänglig delades via mitt privata facebookkonto samt via 

två andra facebookgrupper, båda avsedda för litteraturintresserade. De personer som 

genom detta sätt fick tillgång till information om enkäten var personer inom mitt egna 

kontaktnät, medlemmar inom gruppen för litteraturintresserade samt övriga då gruppen 

för litteraturintresserade var öppen för andra ickemedlemmar att de dess innehåll. Jag 

bjöd även in personer från mitt egna kontaktnät inom Facebook till enkätgruppen. 

 

Min plan var att även dela enkäten via forum på andra webbplatser som jag fann 

passande men dessa hade som regel att enkäter och undersökningar inte fick delas via 

forumen, vilket jag respekterade och avstod därför att dela enkäten på dessa 

webbplatser. Jag undvek även forum med ideologiska intressen då jag antog att det 

skulle kunna påverka resultatet att bli alltför snedvridet då målgruppen ej är bestämd 

genom sådana slags intressen. De forum som var tänkta till att dela enkäten på var 

byggforum, fritids/friluftslivsforum, modeforum under ämnet övriga eller valfria 

diskussionstrådar. 
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Innehållet i enkätgruppen, det vill säga enkäten, information kring den samt andra 

inlägg var tillgänglig endast för gruppens medlemmar. Medlem blev man genom att 

någon bjöd in en eller att man själv ansökte om att bli inbjuden. Därefter kunde 

medlemmarna i gruppen bjuda in andra att delta samt dela länken till enkäten till andra 

ickemedlemmar. Genom att ha en facebookgrupp för en webbenkät fick jag en 

fingervisning om hur stort tillfrågade deltagare som fanns. Denna metod betyder dock 

inte att alla medlemmar i evenemanget deltog i enkäten eller att de var rätt målgrupp 

vilket hade kunnat ske ifall någon som har blivit inbjudna av någon annan som ej kunde 

fastställa detta innan. Under tiden enkäten fanns tillgänglig skickade jag en påminnelse i 

gruppen några dagar efter den först gjordes tillgänglig. En till påminnelse skickades i 

gruppen cirka en vecka efter enkäten blev tillgänglig samt information om att den 

kommer att stängas inom kort. Dagen efter detta stängdes enkäten och det skickades 

meddelande i gruppen om att enkäten var stängd.  

 

Gruppen för enkäten fanns kvar för de som var intresserade av att läsa resultatet och 

uppsatsen, därefter togs även gruppen bort en vecka för att säkerställa deltagarna 

anonymitet. Deltagarna kunde dock gå ur gruppen innan. (Detta är skrivet innan detta 

inom stycket genomfördes). 

 

Detta tillvägagångssätt är inspirerat från en studie om avslutade kärleksrelationer (Falck 

& Gustafsson, 2016a) där deltagare rekryterades via en facebookgrupp för att delta i en 

webbenkät och deltagarna uppmuntrades även i gruppens beskrivning att bjuda in fler 

potentiella deltagare till studien (Falck & Gustavsson, 2016b). Sammanlagt fick de 158 

deltagare till enkäten och som tillhörde rätt målgrupp att fullfölja enkäten (Falck & 

Gustavsson, 2016a). Likt denna undersökning delades Falck & Gustavssons under-

sökning (2016a) via andra facebookgrupper samt via författarnas egna facebookkonton. 

 

7.4 Utformning av enkät 
De frågor som ställs inom enkäten bygger främst på de tidigare undersökningarna som 

jag har beskrivit i kapitlet ”tidigare forskning”. Detta har jag valt att göra för att kunna 

stödja mig på tidigare studier där liknande frågeställningar har genomförts och med ett 

användbart resultat. 

 

De frågor som först ställdes i enkäten handlar om vilka deltagarna är beroende på 
sysselsättning, könstillhörighet, inkomst med mera. Detta för att kunna analysera om 

resten av resultatet blev vinklat beroende på deltagarnas variabler och på så sätt kunna 

räkna ut ifall resultatet är generaliseringsbart. En analys kring andra samband beroende 

på deltagarnas variabler kommer har dock ej gjorts.  

 

Därefter följer frågor i form av påståenden om att låna olika slags saker, bland annat 

böcker och kläder som exempel. Det som jag använder som exempel här är utifrån de 

saker som biblioteken i den tidigare forskningen har lånat ut. Jag valde dock att ej 

använda leksaker som exempel eftersom detta ofta endast används av barnfamiljer, 

vilket biblioteken i Ozanne och Ballantine (2010) hade främst som användare. Detta 

skulle innebära att målgruppen för enkäten även borde ha varit föräldrar. Påståendena 

besvaras genom att deltagaren placerar sitt svar från att hålla med påståendet till att ej 

hålla med. De exempel som används är ”verktyg”, ”kläder” och ”böcker, tidningar, 

filmer, skivor m.m.” det sistnämnda skulle representera vad biblioteken vanligtvis lånar 

ut. Samma påståenden upprepas för varje typ av exempel. Dessa frågor är till för att 

besvara frågeställningen: Hur ser användare på att låna olika slags saker? 
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De sista frågorna i enkäten ska förtydliga deltagarens biblioteksbehov samt besvara 

frågeställningarna om hur användare motiverar att låna från bibliotek och vad de vill 

låna. Enkäten avslutas med öppna frågor kring detta och dessa öppna frågor var 

frivilliga för deltagarna att besvara, i den sista frågan fick deltagarna skriva fritt en 

kommentar ifall de ville tillägga något.  

 

För att bygga enkäten samt sammanställa svaren på de flesta av frågorna har 

webbenkater.com används.  För enkätfrågor och enkätbrev, se bilaga. 

 

7.5 Analysmetoder 
Delar av resultatet, förutom appliceringen av teorin, har jag valt att analysera genom att 

göra en jämförelse främst utifrån resultaten från Söderholms undersökning (Borrowing 

tools from the public library, 2016) samt med undersökningen av Ozanne & Ballantine 

(2010), vilka jag har beskrivit under kapitlet ”Tidigare forskning”. Målet är att kunna 

bekräfta frågeställningarna genom detta sätt utifrån att finna likheter och skillnader på 
kategoriseringarna på användare från deras motiveringar av att låna utifrån den tidigare 

forskningens resultat.  

 

Resultatet i sig analyseras genom att redovisa frekvensfördelningar via tabeller och 

diagram på vissa frågor och genom en multivariat analys på andra. En multivariat 

analys där fler variabler jämförs för att finna samband (Trost, 2012) görs på de frågor 

som användarnas syn på att låna olika saker, detta genom att använda de olika 

dokumenttyperna som variabler samt jämföra dem i tabeller utifrån hur deltagarna har 

ställt sig till påståendena kring dessa. Dessa multivariat analyser i form av tabeller 

redovisas i analyskapitlet. 

 

I de frågor som besvarats genom att deltagarna har svarat med fri text analyserar 

manuellt för att kunna göra en mer överskådlig sammanställning. Övriga svar 

sammanställdes automatiskt via hemsidan webbenkater.com. 

 

En diskussion huruvida resultatet är generaliseringsbart och dess giltighet görs även. 

Detta utifrån, som tidigare nämnt, deltagarnas variabler men även utifrån antalet 

deltagare i överlag och inom enkätfrågorna. Jag kommer ej att fokusera på 
deltagarvariablerna men att nämna dessa skulle vara oundvikligt. Samma gäller analyser 

kring vad som kan ha påverkat resultatet. 

 

7.6 Avgränsningar 
Studiens fokus ligger på hur användare lånar fysiska saker såsom tryckta böcker, skivor 

och så vidare och kommer därför ej att diskutera bibliotekens digitala bestånd eller 

rättare sagt medier eller information som överförs digitalt till användare. Detta gör jag 

eftersom det finns en diskussion och ett ämne i sig om digitala medier inom 

bibliotekssektorn nog utvecklad att det skulle krävas en egen studie om biblioteks 

digitala resurser. Den typ av konsumtion som används för resultatet och berörs i arbetet 

är även i ett sammanhang av fysiska ting, alltså konsumtion av fysiska produkter. 

 

Ännu en avgränsning görs kring bibliotekestyper och den bibliotekstyp som jag kommer 

att endast fokusera på är folkbiblioteken. Detta eftersom folkbibliotekens uppdrag riktar 

in sig till en allmänhet och därför kan motivationen hos användare variera mer, 

tillskillnad från ett skolbibliotek där syftet är att dess användare lånar utifrån ett 

skolsyfte. De olika bibliotekstypernas uppdrag skiljer sig även åt trots att de kan ha 
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likadana dokumenttyper (till exempel böcker) i sina samlingar men deras uppdrag styr 

då istället vilken information böcker och annat bör innehålla samt vad som bör finnas 

utöver böcker inom samlingen. Jämför till exempel ett universitetsbibliotek på en 

musikhögskola med skolbibliotek på en grundskola.  

 

Bibliotekens uppdrag kan även skiljas åt inom bibliotekstyper beroende på vilken 

institution den tillhör. Detta gäller även folkbiblioteken beroende på kommun men 

dessa är trots mer lika varandra då som sagt uppdraget inriktar sig till en allmänhet samt 

att folkbiblioteken följer samma lagar och riktlinjer. 

 

 

7.7 Etiska ställningstaganden 
Deltagarnas medverkan var frivillig samt att de är anonyma i mån om att vem som har 

deltagit och vem som har svarat vad ej kommer att avslöjas eller redovisas. Vilka som 

är medlemmar i gruppen för enkäten var synlig i en tid för andra och för medlemmarna 

sinsemellan, innan gruppen togs bort. Detta avslöjar dock ej vilka av medlemmarna i 

gruppen som besvarade enkäten eller om de tillhör målgruppen för att kunna delta. För 

att säkerställa anonymiteten hos deltagarna ytterligare redovisas resultatet endast utifrån 

de sammanställda svaren bortsett från de öppna frågorna där enskilda svar kan 

framträda, dock i så mycket omformulerat format som möjligt.  

 

8 Resultatredovisning 
Inom detta kapitel redovisas enkätresultatet, detta har delats upp via dess teman: 

deltagarvariabler, att låna, biblioteksbehov och övriga kommentarer. Delen om 

deltagarvariabler presenterar hur deltagarna beskrivit sig själva utifrån kön, inkomst, 

sysselsättning med mera. ”Att låna”-delen rör deltagarnas syn på att låna olika typer av 

saker. Resultaten om biblioteksbehoven rör vad och varför deltagarna använder 

biblioteken samt vill låna vissa saker. Rubriken ”Övriga kommentarer” rör en fråga där 

deltagarna fick fritt skriva en kommentar ifall de ville tillägga något som skulle kunna 

förtydliga deras svar. Redan i detta kapitel kommer en bortfallsanalys att redovisas 

eftersom jag anser den är nödvändig för att undvika missförståelse för resten av 

resultatet. En analys utifrån de frågor som ställdes i slutet av enkäten där deltagarna 

svarade med fritext redovisas redan i detta kapitel. Denna analys är dock endast en 

sammanställning av hur deltagarna har svarat. 

 

Det totala deltagarantalet i enkäten var 53 personer. Vissa procentenheterna har i text 

avrundats, för mer exakta siffror se diagrammen och tabellerna ovanför tillhörande text. 

De procentsiffror inom de egna sammanställda tabellerna har även avrundats. 
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8.1 Bortfall inom enkäten 
Jag vill som sagt redan här visa bortfall för att förhindra att följande siffror inom 

resultatredovisningen misstolkas. De siffror i nedanstående tabell med asterisk rör 

följdfrågor där 30 av deltagarna skulle svara på dessa utifrån svaret på den tidigare 

tillhörande frågan för följdfrågorna*. Dessa följdfrågor var även frivilliga för de 

deltagare som frågorna riktade sig till. Den sista frågan (Fråga 20) är egentligen inte en 

fråga rörande ämnet utan gav endast möjligheten till deltagarna att lämna kommentarer 

rörande deras svar eller kring annat för en ökad förståelse kring deras deltagande. 

 

Fråga deltagare per 
fråga 

obligatorisk 
eller frivillig 

Typ av fråga/or Bortfall per 
fråga 

1-14 53 obligatoriska slutna 0 

15-17 52 obligatoriska slutna 1 

18 22 frivillig öppen 8* 

19 19 frivillig öppen 11* 

20 13 frivillig öppen 40 

     

 

* Dessa frågor var endast avsedda till 42% av deltagarna. 

 

8.2 Deltagarvariabler 
Sammanfattningsvis är majoriteten av deltagare kvinnor, personer från 18 till 25 år, 

personer med hög utbildning, studenter och personer med lägre inkomster. Resultaten 

inom dessa frågor visar på en stark vridning.  

 

 

 
 

Bland de olika könstillhörigheterna är (ca) 77% kvinnor, 19% män och resterande 3 % 

identifierar sig varken som kvinna eller man.  
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2. Ålder*  

 

Ålder Antal deltagare Procent % 

18-25 30 57 

26-35 11 21 

36-45 4 7 

46-55 3 6 

över 55 5 9 

Deltagare totalt 53  

 

De flesta deltagare är som sagt inom 18-25 års ålder (ca 57 %), 21% är 26-35 år, 7 % är 

36-45 år, 6 % 46-55 år och 9 % är över 55 år. 

 

 
3. Inkomst per månad* 

 
 

Månadsinkomst (sek) Antal deltagare Procent 

under 10 000 24 45 

10 000-20 000 13 25 

21 000-30 000 8 15 

över 30 000 5 9 

Ej specificerat 3 6 

Deltagare totalt 53  

 

45 % har en månadsinkomst under 10 000kr, 25 % 10 000-20 000kr, 15% 20 000-

30 000kr och 9 % har en inkomst över 30 000kr. Övriga deltagare valde att ej 

specificera deras inkomster eller angav att den varierade. 
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Inom de olika sysselsättningarna är studenter en majoritet på 62 %, därefter arbetande 

personer på 26 %, 4 % är pensionärer. Ingen av deltagarna uppgav sig att vara 

egenföretagare. 8 % har andra slags sysselsättningar. 

 

 

 
 

Inom utbildning märks den största vridningen i resultaten inom frågor om vilka 

deltagarna är. Högskola/universitet representeras av 83 %,  sedan yrkes/folkhögskola av 

9 % och minst procentuellt gymnasium med 8 %. 

 

8.3 Att låna 
Resultatet från dessa svar behandlar frågan om deltagarnas syn på att låna, beroende på 

vad de lånar och om detta lånas från ett bibliotek. Som bilderna visar ställdes tre 

återkommande frågor för varje typ av dokument som används som exempel. Exemplen 

är i ordning ”böcker, tidningar, filmer skivor m.m.”, ”verktyg” och ”kläder”. De frågor 

som ställs för alla dessa typer var: ”Att äga alla sina … är bättre än att låna vissa av 

dem.”, ”Att låna … är mer riskfyllt än att köpa dem.” och ”Det är tryggt att låna … på 

bibliotek”. 
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Endast 3,8 % av deltagarna håller med detta påstående: ”Att äga alla sina böcker, 

tidningar, skivor m.m. är bättre än att låna vissa [av] dem.”. 32,1% svarade att de håller 

delvis med påstående, 7,5 % är neutrala till detta, 22,6 % håller delvis ej med och en 

majoritet på 34 % håller ej med påståendet. 

 

 
Kring påståendet ”Att låna böcker, tidningar, filmer, skivor m.m. är mer riskfyllt än att 

köpa dem.” svarade 1,9 % av deltagarna att de håller med påståendet, 13,2 % håller 

delvis med, 5,7 % är neutrala till detta, 13,2 % håller delvis ej med och 66 % svarade att 

de ej håller med påståendet.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 

 
Många av deltagarna (86,8 %) håller med påståendet ”Det är tryggt att låna böcker, 

filmer, skivor m.m. på bibliotek.”. Därefter håller 9,4 % delvis med påståendet, 1,9 % ör 

neutrala och även 1,9 % håller delvis ej med påståendet. 0 %, alltså ingen svarade 

”Håller ej med” rörande detta påstående. 

 

 

 
Om påståendet ”Att äga alla sina verktyg är bättre än att låna vissa [av] dem.” svarade 

deltagarna som sådan: 5,7 % håller med, 26,4 % håller delvis med, 22,6 % förhåller sig 

neutrala, 17 % håller delvis ej med påståendet och 28,3 % håller ej med. 

 

 

 
Huruvida deltagarna anser om att låna verktyg är mer riskfyllt än att köpa dem svarade 

13,2 % att de håller med, 20,8 % håller delvis med, 22,6 % är neutrala, 13,2 % håller 

delvis ej med och 30,2 % håller ej med detta påstående. 
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Under påståendet att verktyg är tryggt att låna på bibliotek svarade deltagarna som 

sådan: 39,6 % håller med, 24,5 % håller delvis med, 22,6 % är neutrala, 9,4 % håller 

delvis ej med och 3,8 % håller ej med. 

 

 

 
En majoritet av deltagarna (41,5 %) håller med detta påstående: ”Att äga alla sina kläder 

är bättre än att låna vissa av dem”. Vidare håller 28,2 % delvis med påståendet, 3,8 % är 

neutrala, 5,7 % håller delvis med och 20,8% håller ej med. 

 

 

 
”Att låna kläder är mer riskfyllt än att köpa dem”, kring detta påstående svarade 

deltagarna som sådan: 30,2 % håller med påståendet, 18,9 % håller delvis med, 22,6 % 

är neutrala, 9,4 % håller delvis med och 18,9 % av deltagarna håller ej med påståendet. 
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På sista påståendet som löd: ”Det vore tryggt att låna kläder på ett bibliotek” håller 17 

% av deltagarna med påståendet. 22,6 % håller delvis med, 24,5 % håller sig neutrala, 

20,8 % håller delvis ej med påståendet och resterande 15,1 % håller ej med. 

 

8.4 Biblioteksbehov 
Dessa frågor utgjorde den sista delen av enkäten och skulle ge svar på hur deltagarna 

motiverar sitt biblioteksanvändande och vad de vill låna från biblioteken. 

 

 
 

I frågan rörande anledningar till varför deltagarna använder bibliotek kunde deltagarna 

välja flera svarsalternativ för denna fråga (Jag använder folkbiblioteket, för att...) och 

svaren blev därför fler än deltagarna. Antal svar blev 124 stycken, de procentantal som 

presenteras i text för denna fråga utgår från antalet svar och inte utifrån deltagare vilket 

som ses i bilden ovanför. De procentenheter som beräknats utifrån svarsantal har även 

avrundats till heltal. Tabellen i bild visar alltså antal svar och procentantal utifrån 

deltagarantalet men visar förhållandevis samma resultat. 

 

En majoritet av svaren (35 %) resulterade i att deltagarna använder biblioteket för att 

spara pengar. Undvikandet av att köpa nya saker följde därefter (25 %), sedan 

bibliotekets utbud (23 %), följt av ”spara plats i hemmet” (11 %). 4 % av svaren 

utgjordes av deltagare som använder biblioteket för att möta andra personer. De 

deltagare som svarade ”Annat” fick även specificera sig, detta resulterade i 7 % av 

svaren. Vissa specificerade sig  genom att förklara att de föredrar biblioteksmiljön. 

Andra använder biblioteket för att upptäcka ny litteratur eller helt enkelt använda sin 

tillgång till litteratur via biblioteket. En del vill ”prova” boken genom att låna den innan 

den köps. En deltagare ifrågasätter varför man bör äga boken då den bara läses en gång. 

En annan deltagare använder biblioteket på grund av utställningar och möjligheten att 

skaffa sig gofika på plats. 
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Även i frågan som ställdes till deltagarna om vad de vill att biblioteken skall förse dem 

med tilläts fler svar per deltagare. Antalet svar för denna fråga blev 232 och även dessa 

procentantal som räknats ut för resultat från denna fråga utgår från det totala 

svarsantalet. Denna tabell visar likt den förra frågan resultatet utifrån deltagarantalet 

men kan avläsas parallellt. 

 

De flesta av svaren lades på ”Böcker, film, skivor etc.” (22 %), därefter  

”Kulturevenemang” (17 %), ”Information” (16 %), ”Mötesplats” (>16 %), ”Bokcirklar” 

(15 %), ”Kurser” (13 %) och till sist ”Annat” (1 %). De deltagare som svarade ”Annat” 

specificerar detta genom dessa ting: tidskrifter, databaser, verktygs-kit samt 

musikevenemang. 

 

 
Följande fråga ställdes huruvida deltagarna ville att biblioteken ska låna ut fler saker än 

vad de vanligtvis gör. Ca 58 % av deltagarna svarade där ”Nej” och resterande deltagare 

som svarade ”Ja” utgörs av 42 %. 

 

Följdfrågorna som sedan ställdes var avsedda för de som svarade ”Ja” på den 

föregående frågan. Dessa deltagare bads att beskriva vad de ville låna och varför de 

ville att biblioteken skulle låna ut fler saker än vad de vanligtvis gör. Den första 

följdfrågan handlar om vad deltagarna ville låna. Vad dessa deltagare vill att biblioteken 

ska låna ut är främst kläder och därefter verktyg. Andra saker förelås även: Bärbar dator 

med internetanslutning, kommunikationstjänster, symaskiner, 3D-printers, 

musikinstrument, elmätare, paraplyer och material för estetiskt skapande av olika slag. 

En deltagare föreslår ett utökat utbud från en ovanstående fråga (jag antar att det är 

frågan: Jag tycker att folkbiblioteken ska förse en med...) en annan deltagare vill 

specifikt att biblioteken ska låna ut fler serietidningar. Redan här beskriver några 

deltagare att de vill ha tillgång till dessa saker på grund av att dessa saker ej används 

ofta. Övriga deltagare visste ej vad de skulle svara eller avstod från att svara. 
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Följdfrågan därefter frågade just efter varför deltagarna ville kunna låna dessa saker. 

Jag märkte olika sammanhang bland dessa svar och dessa sammanhang handlar om 

tillgänglighet, att öka intressen, ekonomi, ideologi och även antikonsumistiska drag. 

Även i denna fråga avstod en del deltagare från att svara. 

 

En deltagare menar att saken i fråga är svårtillgänglig och därför önskas en utökning av 

detta. Vikten av tillgängligheten hos vissa ting nämns av några deltagare, till exempel 

att kunna låna ett paraply ifall det börjar plötsligt regna. En deltagare menar att 

biblioteken kan på så sätt möta fler behov hos användare. Enligt en annan deltagare 

skulle en ökad tillgänglighet till kläder underlätta resor då dessa ej skulle behövas 

fraktas med i samma grad. Såsom i den tidigare frågan om vad biblioteken bör låna ut 

utöver det vanliga motiverar deltagarna även i denna fråga varför att det är bättre att 

låna det som sällan används. 

 

En deltagare svarade som sådan att ett större utbud skulle även kunna öka intresset för 

bibliotekets övriga utbud. Liknande motiveringar inom denna kategori handlar om att 

öka intresse för andra användare för en viss sak eller att deltagaren själv skulle kunna 

prova på nya saker. Att ett större utbud skulle bli uppskattad menar även en annan 

deltagare. 

 

Denna kategori utgörs av många deltagare samt att kostnader nämns ofta i sammanhang 

med hur ofta tinget i fråga brukar användas och att saken i fråga var dyr att istället 

köpas. Det är även många deltagare som menar att det skulle vara bra för miljön om 

biblioteken lånar ut fler saker och vissa menar även att detta skulle vara bra för 

samhället i stort. Dessa svar tydde alltså på en ideologisk eller samhällsnyttig anledning. 
 
Några av svaren visar på tydliga antikonumistiska drag utifrån begränsning och 

recirkulation. En deltagare menar att låna saker ger en positiv effekt på 

konsumtionsmönster, en annan deltagare specificerar detta genom att denne menar att 

lån av saker skulle förhindra slit- och slängbeteende. Övriga svar från deltagare som gav 

svar inom denna kategori som visade på antikonsumistiska drag vill spara plats eller 

undvika att köpa ett visst ting eftersom det är en aktivitet som denne ”avskyr”. En annan 

deltagare motiverar i denna fråga om varför med att detta är kort sagt ”vettigt”. 

 

9 Analys 
Analysen till enkätens resultat berör frågorna kring ”att låna” och ”biblioteksbehov” 

vars resultat presenterades under resultatkapitlet. Deltagarvariablerna kommer att senare 

diskuteras i diskussionskapitlet för att fastställa studiens giltighet. Här kommer som sagt 

även jämförelsen med den tidigare forskningens resultat att göras samt en applicering 

utifrån teorin av Lee et al. (2011). 

 

9.1 Att låna 
Resultatet kring de olika påståendena om att låna olika saker, exempelvis böcker, 

verktyg och kläder har här ställts upp i tabeller genom en multivariat analys. Följande 

tabeller rör alltså dessa påståenden från enkäten där y-axeln (lodrät) står för de olika 

typerna av saker eller dokument om så vill som påståendet rör. Siffrorna inom axlarna 

representerar procentenheten på hur deltagarna har förhållit sig till påståendet inom 

varje dokumenttyp, förutom de nedersta siffrorna i tabellerna som står för den totala 
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procentenheten för alla dokumenttyper. Ovanför dessa siffror ser ni de olika 

svarsalternativen. 

 
9.1.1 Att äga alla sina y är bättre än att låna vissa av dem. 

 Håller med Håller 
delvis med 

Är neutral 
till detta 

Håller 
delvis ej 

med 

Håller ej 
med 

Böcker 
m.m. 

4 % 32 % 7 % 23 % 34 % 

Verktyg 6 % 26 % 23 % 17 % 28 % 

Kläder 41 % 28 % 4 % 6 % 21 % 

Totalt 17 % 29 % 11 % 15 % 28 % 

 

 

Rörande böcker m.m. (vad folkbiblioteken vanligtvis redan lånar ut) samt verktyg håller 

de flesta av deltagarna ej med påståendet. Då påståendet ställdes kring kläder höll en 

majoriteten med påståendet. Totalt sätt håller deltagarna delvis med påståendet. 

 

Detta visar att de flesta anser att böcker och verktyg ej är bättre att äga allt av, motsatt 

resultat fick samma påstående fast rörande kläder. Denna fråga handlar även om 

begränsning utifrån definitionen av Lee et al. (2011) och som tabellen visar är 

deltagarna mest positiva till begränsning av böcker. Att personer är mer mån om att äga 

sina kläder är fullt förståeligt då en måste ha tillgång till dessa varje dag, man vill vara 

säker på att de kläder som bärs är relativt rena. Detta kan även kopplas till Baumans syn 

om trender (2007/2008) och att trycket till att konsumera nya kläder är större än att 

konsumera nya böcker eller verktyg. Böcker och verktyg används ej vanligtvis i samma 

omfattning och dessa blir ej lika snabbt ”omoderna” som kläder. Liknande mönster 

kring ägande syns i resultaten från enkätens andra påståenden. 

  
9.1.2 Att låna y är mer riskfyllt än att köpa dem. 

 Håller med Håller 
delvis med 

Är neutral 
till detta 

Håller 
delvis ej 

med 

Håller ej 
med 

Böcker 
m.m. 

2 % 13 % 6 % 13 % 66 % 

Verktyg 13 % 21 % 23 % 13 % 30 % 

Kläder 30 % 19 % 23 % 9 % 19 % 

Totalt 15 % 18 % 17 % 12 % 38 % 

 

 

Likt det förra påståendet är det en majoritet av deltagarna som ej håller med påståendet 

då det rör sig om böcker m.m. och verktyg. Även här i ett sammanhang om kläder som 

variabel håller de flesta med påståendet. Sammanlagt håller majoriteten ej med 

påståendet, detta även utan variabeln ”böcker m.m.”, vars egna starka majoritet skulle 

kunna förvrida en sådan totalsiffra. 
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Kläder anses alltså vara mer riskfyllt att låna än de andra sakerna, följt av verktyg. Detta 

förklarar några deltagare som tidigare nämnt senare i enkäten att kläder och verktyg är 

mer ömtåliga samt att verktyg kan vara farliga att hantera. Samma risker nämns i 

Söderholms studie (2016) där verktygsbibliotekets användare menar att avancerade 

verktyg medförde större risker vid användning och bedömning ifall de var säkra att 

använda beroende på hur den används tidigare. En skadad bok kan i jämförelsevis inte 

skada en läsare såsom ett verktyg kan skada en hantverkare. Kläder används även som 

sagt i större omfattning och att låna en vit blus inför en middag skulle vara något som 

höjer risken att smutsa ner den och därför behöva ersätta den om den ej går att bli ren 

igen. Att böcker m.m. i mycket större grad anses i denna enkätstudie tryggt att låna kan 

även bero på en vanesak, biblioteksanvändare är vana att låna just böcker då biblioteken 

främst lånar ut dessa. 

 

 
9.1.3 Det är/vore tryggt att låna y på bibliotek. 

 Håller med Håller 
delvis med 

Är neutral 
till detta 

Håller 
delvis ej 

med 

Håller ej 
med 

Böcker 
m.m. 

87 % 9 % 2 % 2 % 0 % 

Verktyg 40 % 24 % 23 % 9 % 4 % 

Kläder 17 % 23 % 24 % 21 % 15 % 

Totalt 48 % 19 % 16 % 11 % 6 % 

 

Inom detta påstående syns den starkaste majoriteten och även de största skillnaderna, 

främst inom variabeln ”böcker m.m.” där en stark majoritet håller med påståendet och 

där ingen fullständigt ej håller med i detta. Även inom variabeln ”verktyg” finns en 

majoritet som håller med påståendet. Inom variabeln ”kläder” ställer sig de flesta 

neutrala kring detta. Totalt sett håller en majoritet med påståendet. 

 

Resultatet kring denna fråga visar på en stor tillit till biblioteken då riskerna enligt 

deltagarna procentuellt avtar från enkätens förra påstående i jämförelse med denna 

utifrån dess siffror. Alltså, riskerna upplevds utifrån siffrorna att vara mindre ifall tingen 

lånas från ett bibliotek och totalt sätt är det fler som anser att det är tryggt att låna på 
bibliotek än de som ej anser att det är mer riskfyllt att låna istället för att köpa. 

 

9.2 Bibloteksbehov 
Som tidigare nämnt svarade de flesta att de använder biblioteken för att spara pengar, 

vilket kan bero på att de flesta av deltagarna har relativt låga inkomster. Att många svar 

efter ”Spara pengar” hamnade på alternativet ”Undvika att köpa nya saker” visar att 

många av deltagarna vill begränsa sitt ägande utifrån vad de vill ha tillgång till, något 

som ofta kan förknippas i resultatet huruvida något används ofta. Detta visar även att 

biblioteken är främst en ekonomisk resurs för många deltagare och därefter en 

begränsande resurs(!) där en slipper att äga och där användare kan undvika köp. Detta är 

något som tyder på begränsning utifrån definitionen av Lee et al. (2011), dock genom 

recirkulation eftersom ett bibliotekslån bryter mot den normativa konsumtions-

processen. Vad detta undvikande kan bero på återkommer i resultatet vilket redan i 

samma fråga under svaret ”annat” redogjordes då en deltagare ifrågasätter varför en bör 

äga något som bara används en gång.  
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Det är relativt få av deltagarna som använder biblioteket för att träffa andra vilket skiljer 

sig ifrån Ozanne & Ballantines studie (2010) där en majoritet av användarna ser 

biblioteket som en social plats, men denna undersöknings deltagargrupp har störst 

behov av biblioteket ekonomiskt sätt. I likhet med Söderholms studie (2016) är det även 

många utifrån denna enkät som använder biblioteket utifrån ekonomiska skäl. 

 

Att några deltagare vill prova på ny litteratur via biblioteken, ibland innan den köps, kan 

vara ett sätt att reducera riskerna med ett köp genom att kostnadsfritt undersöka ifall 

saken i fråga är värd att spendera pengar på. Att deltagarna kan prova ny litteratur i 

biblioteket kan även ha ett samband med att biblioteken har ett bra utbud av litteratur, 

vilket enkäten visade på utifrån frågan om varför deltagarna använder bibliotek. Här kan 

även den tilltro som finns bland deltagare som resultatet visade spela in, att deltagarna 

väljer biblioteket för att ”prova” litteratur i en trygg miljö. 

 

Majoriteten av deltagarna är nöjda med bibliotekens omfång kring dess samling då  

58 % ej anser att biblioteken bör låna ut fler saker än vad de vanligtvis gör. Vad resten 

av deltagarna som anser att biblioteken borde bredda sitt omfång kring dess bestånd så 

varieras förslagen från att utöka beståndet av befintliga saker eller dokumenttyper som 

biblioteken redan lånar ut, från saker som enkäten har nämnt såsom verktyg och kläder, 

till ej tidigare nämnda ting. Att verktyg och kläder föreslås i hög grad bland dessa 

deltagare visar återigen att de är positiva till att låna dessa ting, dock som en minoritet i 

frågan om biblioteken bör låna ut fler saker. Ifall de hade föreslagit andra saker i hög 

grad beroende på om påståendena hade exemplifierats med andra ting än verktyg och 

kläder tål att diskuteras. De andra förslagen kan på så sätt tänkas väga i högre vikt 

eftersom de enkätfrågorna ej uppmuntrat på samma sätt till dessa. 

 

Motiveringar kring varför deltagarna vill låna fler saker har som sagt många gånger 

under enkätens gång handlat om att ha tillgång till något utan att själv behöva äga det 

och ofta på grund av i vilken mängd saken är tänkt att användas. I samband med detta 

blir tillgängligheten till tingen viktig eftersom om detta ägs är tillgängligheten större än 

om tinget i fråga måste lånas från ett bibliotek, lämnas igen och som en deltagare 

uttryckte sig finns det en risk att exempelvis boken redan är utlånad. Dock, ju mer sällan 

en behöver ha tillgång till något minskar denna risk och ett ägande kan då istället bli 

överflödigt. Denna överflödiga tillgång kan i sin tur innebära att saker och ting tar plats 

utan att tillföra något. Liknande överläggningar gjordes av deltagare i studien om 

verktygsbibliotek (Söderholm, 2016) kring graden av användande och ifall det vore 

bättre att låna eller köpa utifrån detta. 

 

Huvudsakligen kan allt detta liknas vid Lee et als definition (2011) av antikonsumtion i 

form av begränsning, alltså att konsumenten vill begränsa sitt ägande och i detta fall 

utifrån hur behovet av tingets tillgänglighet artar sig. Som tidigare nämnt visar andra 

svar tendenser hos deltagare på antikonsumtion utifrån recirkulation eftersom vissa 

anser att lånande utmanar andra konsumtionsmönster, ibland ur miljöperspektiv och ur 

ett samhällsperspektiv. Dessa drag märktes även i studierna av Ozanne och Ballantine 

(2010) och Söderholm (2016). Det syntes det tecken på avvisning som en form av 

antikonsumtion i mycket större grad i Ozannes och Ballantines studie (2010) där 

avvisning utgjordes av en grupp än i denna studie då endast en deltagare uttryckte sig 

något avvisande till köp av kläder. Dock är kläder en nödvändighet vilket gör avvisning 

i detta fall omöjligt. Vidare framgick det inte i resultatet om deltagarna avvisar vissa 

märken eller liknande av varor. 



  
 

28 

 

Likt biblioteket i Linköping där frön lånas ut för ett miljöperspektiv finns där även ett 

syfte att öka intresse för odling så fanns det i enkätens resultat samma slags 

motiveringar till att öka intresse genom bibliotekslån. Detta genom att det skulle bli 

lättare för användare att prova på nya saker. Vilket biblioteken anses göra för användare 

som vill prova på ny litteratur.  

 

9.3 Bortfallsanalys 
En tabell om bortfallet om enkätsvaren har tidigare redan redovisats, se 

resultatredovisning. Dessa siffror visar att enkätens obligatoriska frågor har en bra 

svarsfrekvens trots att några få valde att avbryta sitt deltagande innan hela enkäten 

besvarades, deras svar är dock med i resultatet såsom tabellen visade. Att de frivilliga 

frågorna har en mycket lägre svarsfrekvens kan bero på att deltagarna skulle med egna 

formuleringar besvara dessa och en del deltagare svarade genom att berätta att de inte 

visste vad de skulle svara i dessa frågor. 

 

Svårigheten med en bortfallsanalys om deltagarantalet i detta fall är på grund av att 

personer utöver målgruppen blev tillfrågade att delta och därför är det svår att veta ifall 

personer avstod från att medverka utifrån brist på intresse och liknade orsaker eller om 

de helt enkelt inte tillhörde den tilltänkta målgruppen. Eftersom tillfrågade personer 

kunde dela enkäten till andra potentiella deltagare är det även svårt att veta hur många 

som tillfrågades på detta sätt, facebookgruppen som var avsedd för enkäten ger dock en 

fingervisning då deltagare uppmuntrades även till att bjuda in andra till denna grupp där 

medlemmarantalet syntes tydligt. 

 

Totalt deltog 53 personer i enkäten och utifrån antalet gruppmedlemmarna svarade ca 

66 % då antalet medlemmar höll sig kring 80 personer. Antalet gruppmedlemmar 

varierade dock litet då vissa personer lämnade gruppen och fler lades till i efterhand 

därav totalt fanns var mer än 80 personer någon gång medlem i gruppen. De som totalt 

blev tillfrågade att delta i enkäten är dock många fler då länken till gruppen och enkäten 

delades på fler ställen och av andra tillfrågade personer (se metodkapitlet). 

 

10 Diskussion 
I detta kapitel kommer diskussioner föras kring viktiga punkter utöver själva 

enkätresultatet. Dessa punkter rör metod, teori, huruvida denna studie kan anses ha ett 

giltigt resultat och utifrån detta samt analysen dra slutsatser kring resultatet. 

Teorikritiken diskuteras under delen om resultatets giltighet. Eftersom uppsatsens syfte 

är att finna folkbibliotekens roll utifrån användarnas syn kring ämnet kommer det att 

läggas ner mest vikt på en diskussion om folkbibliotekens ansvar kring detta. 

 

10.1 Folkbibliotekens ansvarsområde? 
Enkäten visar att majoriteten av deltagarna anser att biblioteken ej borde låna ut fler 

saker än vad de vanligtvis gör och om majoriteten får bestämma är det därför inte 

folkbibliotekens område att låna ut fler saker utöver den vanliga samlingen. Detta tåls 

dock att diskuteras vidare kring eftersom folkbiblioteken skall rikta sig till alla (och 

denna diskussion hade nog annars blivit alldeles för kort). Dock kan majoriteten från 

resultatet i denna fråga leda till att argumenten mot att just folkbiblioteken ska ta sig an 

ett större utbud väger lite tyngre än de argument för, beroende på vad en vill prioritera 

förstås.  
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Att låna ut saker såsom verktyg eller kläder uppfyller ej kravet om främjandet av 

kunskap kring informationsteknik. Några deltagare föreslår utlåning av bärbara datorer 

samt så upplyfte en annan deltagare vikten av arbetet kring informationskunskap i 

biblioteken. Att låna ut IT-prylar i syftet av detta skulle då vara till nytta för 

användarens kunskapsbildning. Utifrån vad deltagare i enkäten uttryckte sig, att 

tillgången till olika ting kunde innebära att man tryggt kan prova på det en inte skulle ha 

råd med. Dock antar jag att ett större inköp av datorer och liknande skulle bli något för 

dyrt för många bibliotek i dagens läge. 

 

Verktyg och kläder är ej heller något läsfrämjande men som tidigare skrivet är 

folkbibliotekens syfte att verka för det demokratiska samhället genom kunskapsbildning 

(SFS 2013:801 § 2), en formulering som enligt mig skapar fler frågor än svar. Menas 

där att kunskapsbildning enbart nås genom läsning? Kan olika typer av 

kunskapsbildning ta plats i biblioteksmiljöer utan att de konkurrerar med varandra eller 

kan man kombinera dessa genom att till exempel komplettera böckernas innehåll med 

andra saker, till exempel frön och botanikböcker? En växtintresserad person kanske får 

då även upp ögonen för läsning och vice versa. 

 

Enligt kungliga bibliotekets handledning kring biblioteksplaner bör frågan huruvida 

bibliotekets egna plan kan kopplas till några av kommunens andra planer ställas. Om 

folkbiblioteken ej ska ta sig an att låna ut mer än vad deras uppdrag argumenterar för 

och någon annan inom kommunens verksamhet tillgängliggör en samling i 

utlåningssyfte antar jag därför att ett samarbete kan ske eller att biblioteken lånar ut 

vissa saker för att andra av kommunens planer ska kunna genomföras. Som tidigare 

skrivet har biblioteken med icke-traditionella samlingar specifika syften med dess 

samling. Vektygsbiblioteket i Berkeley hade som målgrupp personer med låga 

inkomster för att möta deras behov. Frön i Linköping och kläder i klädbiblioteket i 

Umeå har ett miljösyfte. Dessa olika syften skulle kunna kopplas till kommuners övriga 

planer, men vad som bör prioriteras i och med detta är en alltför politisk fråga inom 

detta utrymme av text.  

 

Biblioteken i sig utmanar normativa konsumistiska mönster genom att låna ut istället för 

att sälja och de därför något antikonsumistiska genom recirkultation. Detta lyfter vissa 

bibliotek upp med att marknadsföra deras egna syften, till exempel klädbiblioteket som 

strävar efter att vara ett miljövänligt alternativ. Frågan återstår dock likt folkbibliotekens 

förhållande till kommunplaner om biblioteken bör marknadsföra sig som sådan då detta 

sträcker sig utanför de syften biblioteken bör ha enligt lag. Jag anser dock att en sådan 

marknadsföring har potential att locka fler användare som tidigare ej lagt märke till 

denna recirkulation inom biblioteken om de vill söka sig till användargrupper som 

förhåller sig positiva till begränsning av sin konsumtion. 

 

I förhållande till Baumans syn om konsumtionssamhället (2007/2008) där vi 

konsumerar för att bland annat upprätthålla vår sociala status så bryter även biblioteken 

mot detta ideal. När någon väljer bort köp och ägandet av en massa ting, exempelvis 

såsom en minimalist gör, så tror jag att gränsen bland människor kan rent socialt jämnas 

ut med de som tvingas att leva begränsat samtidigt som tingen tillgängliggörs åt dem 

båda på samma villkor. För att ta Baumans modeexempel så kan dessa båda slags 

användare har tillgång till samma statusplagg och ett klädbibliotek kan vara ett sätt att 

möjliggöra detta. Om det bör överhuvudtaget finnas något som ett statusplagg eller 

liknande anser jag är en viktig diskussion men tillhör den nog ett annat ämne än detta. 
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10.2 Metodkritik 
Att använda sig av en Snowball sampling, alltså att låta de tillfrågade deltagare för en 

studie värva fler deltagare är något riskfullt. Enligt Wildemuth (2009) kan denna typ av 

samplings metod riskera att deltagargruppen ej representerar den önskade målgruppen. 

Denna studie hade ej många kriterier om deltagarna, de skulle ha använt folkbibliotek 

under det senaste året. Därför var risken att ej nå den rätta målgruppen liten men dock 

medför det en större risk att slumpmässiga liknelser bland deltagare inom målgruppen 

finnas vilket kan göra deltagarna mindre representativa som målgrupp i helhet. För att 

närmre undersöka om hur en viss grupp av användare förhåller sig till bibliotekslån 

utifrån olika saker behövs det en snävare målgrupp. En snävare målgrupp skulle 

exempelvis vara användare till ett specifikt bibliotek eller invånare inom en kommun 

samt en annan metod för insamling för att säkerställa ett bra deltagarantal när 

målgruppen är snävare. Detta skulle underlätta för biblioteken kring hur de kan 

marknadsföra icke-traditionella samlingar så att deras syften för att låna ut och 

användarnas syften till att låna möts åt. 

 

De exemplen på saker inom enkätfrågorna skulle kunnat ha påverkat deltagarnas 

attityder till dessa eftersom frågorna själva lyfte upp dem. Detta skulle behöva testas 

med en jämförelse med andra exempel än verktyg och kläder. Att använda sig av några 

exempel var dock nödvändigt för att se om det fanns skillnader på attityder kring att 

låna olika saker. Fler exempel skulle dock innebära att fler skulle avbryta enkäten innan 

den fullgjordes vilket det syntes tendenser på i enkäten, den var kanske istället redan för 

lång då några valde att avbryta ditt deltagande innan alla frågor besvarades. 
 

10.3 Studiens giltighet 
Hur stort ett deltagarantal bör vara beror enligt Wildemuth (2009) på hur väl stickprovet 

av deltagare representerar målgruppen och detta gör det svårt att veta hur stor ett 

deltagarantal bör vara för att ge ett giltigt resultat. Deltagarna utgjordes dock av en 

väldigt homogen grupp inom målgruppen och detta kan ha påverkat resultatet. Hur 

deltagarna har svarat i vissa frågor kan ha påverkats utifrån deras levnadsförhållanden, 

vissa av dessa förhållanden bekräftar dock vilka som vanligtvis brukar använda 

bibliotek enligt SOM-undersökningar. Dessa vridningar på grund av vilka som deltagit i 

enkäten belyste vissa mönster som jag anser kan vara av betydelse men dock så drar 

detta ner graden på hur mycket resultatet går att generalisera. 

 
De flesta som deltog i enkäten var kvinnor (77 %). Detta skulle kunna bero på att 

kvinnor använder folkbiblioteken mest. En SOM-undersökning (Annerstedt et al. 2016) 

visade att statistiskt sätt använde kvinnor biblioteken mer än män (år 2015). Fler delar 

av resultatet från denna studie inom delen om deltagarvariablerna bekräftar SOM-

undersökningens resultat då även i SOM-undersökningens resultat fann att personer i 

lägre åldrar använder biblioteken mer än övriga, samma gällde deltagare med hög 

utbildning. Dock skiljer sig detta resultat från SOM-undersökningen kring inkomster 

och biblioteksanvändande där SOM-undersökningen fann att de med hög inkomst 

använder biblioteken mer än de med låga inkomster. I SOM-undersökningen framgår 

det dock ej vilka slags bibliotek som omfattas i statistiken vilket skulle kunna påverka 

dess resultat. 

 

Att en majoritet av deltagarna hade relativt låna inkomster kan bero på att de flesta av 

deltagarna studerar samt att de flesta var inom 18- och 25års ålder. De låga inkomsterna 

hos deltagare kan i sin tur även ha påverkat en del av resterande resultat i enkäten där 
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användandet tydliggjordes utifrån ekonomiska faktorer. I frågan kring varför deltagarna 

använder biblioteken var en majoritet av svaren ”spara pengar” som motivation till 

användande och många deltagare hade samma slags motivation kring frågan om varför 

fler saker bör lånas ut av biblioteken. 

 

De teorier som har används för denna uppsats har handlat om hur vi förhåller oss till 

konsumtion. Detta gör studien mångvetenskaplig då ämnet i övrigt rör biblioteks- och 

informationsvetenskap inom inriktningen användarstudier och med teorierna som hör 

hemma inom samhällsvetenskap, vilket dock har gemensamma nämnare med 

humaniora där biblioteks- och informationsvetenskap ingår i. Den typ av teori samt 

resten av källorna som har använts har en geografisk spridning och därför antar jag även 

en kulturell variation, men den är långt ifrån heltäckande. 

 

10.4 Framtida studier 
Förslagsvis för framtida studier inom detta göras genom en snävare målgrupp, vilket har 

redan redogör för i metodkritiken. Andra frågor som återstår att ställa är hur biblioteken 

förhåller sig till de konsumtionsideal som Bauman (2007/2008) tar upp och hur synen 

på biblioteksanvändare ser ut utifrån detta. Vilka är biblioteksanvändare i detta 

sammanhang enligt bibliotekarier, säljande företag eller politiker? 

 

11 Slutsatser 
Deltagare i enkäten motiverar sitt biblioteksanvändande främst utifrån ekonomiska skäl 

och behovet av tillgänglighet till olika saker. Deltagarna har även antikonsumistiska 

drag i sina motivationer, främst i det begränsande slaget. Fler motiveringar såsom att i 

biblioteksmiljö kunna prova på till exempel litteratur, ibland innan något köps visar att 

vissa deltagare reducerar risker med köp genom att kostnadsfritt se om saken i fråga är 

värd att köpa. God tilltro till folkbiblioteken visar sig även finnas bland många av 

deltagare. 

 

När behovet av tillgänglighet av ett ting är litet blev intresset till att äga även litet men 

intresset för att kunna låna det blev större och därav en anledning till begränsning. 

Graden kring hur riskfyllt något anses vara att låna bland deltagarna skiljde sig främst 

beroende på vad tinget i fråga var för något. Majoriteten av deltagarna anser att 

folkbiblioteken redan tillgängliggör det bestånd som bör finnas i ett bibliotek. De 

deltagare som är positiva till att fler saker lånades föreslog främst verktyg därefter 

kläder. Dessa förslag kan dock ha påverkats att dessa ting togs upp i enkätfrågorna dock 

visar dessa enkätfrågor varför verktyg var ett populärare förslag än kläder. 

 

Utifrån detta har folkbiblioteken en begränsande roll inom antikonsumtion utifrån de 

användare som deltagit i denna undersökning och användare kan därför begränsa sig 

genom bibliotekens recirkulation. Detta genom att beståndet tillgängliggörs för 

användare som använder biblioteket för att slippa äga eller köpa saken i fråga utifrån 

olika skäl, i detta fall har det visat sig vara främst vara på grund av ekonomiska skäl. De 

flesta deltagarna begränsar alltså sitt ägande och köp av vissa saker genom 

bibliotekslån. 
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Sammanfattning 
För att undersöka folkbibliotekens roll inom antikonsumtion utifrån ett 

användarperspektiv har det gjorts en enkätundersökning med folkbiblioteksanvändare 

som målgrupp. 

 

Kollektivt ägande har på senare tid uppmärksammats främst utifrån miljöskäl. Dock 

glöms ofta biblioteken bort i allt detta trots att biblioteken har mycket gemensamt med 

olika former av kollektivt ägande. Många bibliotek, även utanför Sverige, lånar ut icke-

traditionella samlingar. Ibland görs detta utifrån ett miljösyfte, för att skapa ett intresse 

hos användarna eller för att sprida kunskap. Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken 

ha ett kunskapsbildande syfte, anpassas till användare, verka läsfrämjande samt så ska 

det skrivas en plan för hur detta ska genomföras och denna plan bör förslagsvis kunna 

kopplas till en kommuns övriga planer. 

 

Det finns dock en kunskapslucka enligt vissa forskare kring användarnas syften till att 

använda biblioteket trots att biblioteken ofta måste framföra sitt syfte, något som kan 

påverka förhållandet mellan bibliotek och användare. För att uppfylla studiens syfte 

diskuteras folkbibliotekets förmågor och ansvar samt att dessa frågeställningar används 

för att fylla den kunskapslucka som finns i ämnet: 

 
- Vad motiverar användare till att låna saker på bibliotek? 

- Hur ser användare på att låna olika slags saker? 

- Vad vill användare låna från biblioteken? 

 

Undersökningen har begränsats till att endast handla om folkbibliotekens samlingar av 

fysiska objekt. Detta på grund av att de andra bibliotekstyperna ej har samma bredd av 

användare eller i sitt syfte samt för att undersökningen ska kunna hållas inom ramen för 

storleken av detta arbete. 

 

Tidigare studier visar att användare överväger att använda bibliotek utifrån olika 

synvinklar, till exempel beroende vad de lånar, hur mycket det skulle kosta att istället 

köpa saken i fråga eller så har de mer direkta antikonsumistiska motiv, till exempel 

avvisande av köp. Söderholms studie (2016) som genomfördes med intervjuer med 

verktygsbiblioteks användare fann att den ekonomiska faktorn kring ett övervägande av 

biblioteksanvändande är större än ideologiska skäl. Ozanne & Ballantine (2010) fann i 

sin studie där föräldrar som använder leksaksbibliotek eller lekotek fick besvara en 

enkät att användare med låg inkomst och många barn är den grupp som använde dessa 

bibliotek mest. Detta kan visa att dessa föräldrar har störst behov av biblioteken. Enligt 

Hedemark (2005) påverkar bibliotekens syn på dess användare relationen mellan 

bibliotek och användare. Detta kan i sin tur påverka användarens syn på biblioteken och 

varför denne använder biblioteket. 

 

Utifrån en definition av Lee et al. (2011) är konsumtion en process där något erhålls, 

används och sedan blir detta något avlägsnats av en konsument. Antikonsumtion kan 

definieras utifrån tre olika typer: avvisning, begränsning och recirkulation. 

Antikonsumtion kan även innebära att maktförhållanden utmanas genom ett konsument-

motstånd, dock innebär antikonsumtion främst hur konsumenter förhåller sig till 

konsumtion. Då biblioteken tillgängliggör saker utan att de byter ägande och därför 

utmanar de konsumtionsideal som vi lever bland enligt Bauman (2007/2008) räknar jag 

in bibliotekslån som en form av antikonsumtion. 
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För att samla in data för ett resultat delades en webbenkät ut i ett socialt medium. 

Målgruppen var folkbiblioteksanvändare och snowball sampling användes som metod 

för att samla deltagare till undersökningen. Analysen av resultatet har gjorts genom en 

multivariat analys för att sammanställa resultatet och finna mönster, en jämförelse 

mellan enkätens resultat och tidigare forskning har även gjorts samt en bortfallsanalys. I 

analysen appliceras även teorin från Lee et al. (2011). 

 

Resultatet visade att det var 53 deltagare som besvarade enkäten. Majoriteten av 

deltagare är kvinnor, personer mellan åldrarna 18-25, är studenter, har hög utbildning 

och är personer med låga inkomster. De flesta av deltagarna håller delvis med 

påståendet om att äga alla sina ting är bättre än att låna vissa av dem, resultatet visade 

även att deltagarna i majoritet anser att lån ej är mer riskfyllt än köp och att låna saker 

via bibliotek är tryggt. Böcker m.m. anses mest positivt att låna, därefter verktyg och 

sist kläder. Majoriteten av deltagare använder biblioteket av ekonomiska skäl, 

bibliotekens samling samt att en majoritet anser att bibliotekens samlingar var 

tillräckliga. Ytterligare motiveringar kring bibliotekslån resoneras utifrån: ökad 

tillgänglighet, hur ofta något används, intressen, ideologi, ekonomi och antikonsumtion. 

 

Deltagarantalet var relativt litet men målgruppen representerade en del av vad tidigare 

undersökningar visat om vilka som använder bibliotek. De låga inkomsterna bland 

deltagarna kan bero på att del flesta är i yngre åldrar samt att de flesta studerar vilket 

kan ha varit en faktor att de flesta motiverade bibliotekslån utifrån ekonomiska skäl, likt 

deltagarna från tidigare forskning hade dessa ekonomiska motiv. Att deltagarna var mer 

positiva till att låna böcker än verktyg och minst kläder kan bero på de olika typer av 

risker en tar på sig när en lånar dessa. Övervägningar kring bibliotekslån kunde även 

definieras utifrån sambandet mellan behovet av tillgänglighet och trygghet. 

 

Att biblioteken lånar ut mer än bara böcker talar inte för dess syfte såsom läsfrämjande 

men kan bemöta kunskapsbildande (beroende på ens syn på kunskap) och övriga 

sammarbeten inom kommunen samt bemöta fler användarbehov. Folkbiblioteken är i 

sig något antikonsumistiska genom recirkulation genom att de utmanar det ideala sättet 

att konsumera i dagens läge som Bauman menar finns idag, vilket vissa bibliotek väljer 

att marknadsföra. 

 

De slutsatser som drogs var att folkbiblioteken har en begränsande roll inom 

antikonsumtion enligt deltagarna. Majoriteten av deltagarna var nöjd med vad 

biblioteken redan tillgängliggör och resonerar främst om hur behovet av tillgänglighet 

ser ut kring ett ting samt utifrån ekonomiska skäl. Att kunna prova sig fram inom till 

exempel litteratur kostnadsfritt var även en motiverande faktor hos en del deltagare.  
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Bilaga -Enkätbrev och enkätfrågor 
 
Hej! 
 
Jag heter Margot Nilsson och studerar biblioteks- och informationsvetenskap på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på med mitt examensarbete, en uppsats 
om folkbibliotekens roll inom antikonsumtion utifrån ett användarperspektiv och om hur 
biblioteksanvändare motiverar sina val av att låna på bibliotek.  
 
Därför har jag gjort denna enkätundersökning som riktar sig in till dig som någon gång 
under det senaste året har lånat hem t.ex. böcker, film, tidningar osv. från ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbibliotek, är ett bibliotek som är tillgängligt för allmänheten kan även bland annat 
kallas för stadsbibliotek, kommunbibliotek eller filialbibliotek. 
 
Enkäten har 20 st frågor och tar ca 5 min att besvara. 
 
Enkäten är frivillig och ni som deltar i enkäten kommer att vara anonyma, vem som har 
svarat vad kommer ej att avslöjas och vem som har deltagit kommer ej heller att 
redovisas. 
 
Jag är mycket tacksam för alla er som deltar i denna enkät och/eller delar den vidare, 
ni är till en oerhört stor hjälp och nödvändiga för att detta uppsatsarbete ska kunna 
genomföras. Om ni vet fler som passar in som deltagare bjud gärna in dem till 
Facebook-gruppen där denna enkät är publicerad. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Margot Nilsson 
 
Vid frågor, skicka gärna ett mail: mn222ww@student.lnu.se 
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[Frågorna med en asterisk är obligatoriska för att fullfölja enkäten. Detta inom klamrar 

är rättelser eller förklaringar som gjorts i efterhand.] 

 

Först några frågor om dig som deltar. 

 

Könstillhörighet* 
- Kvinna 

- Man 
- Identifierar mig ej med de två ovanstående 

 

Ålder* 

[öppen fråga] 

 

Inkomst per månad* 

[öppen fråga] 

 

Sysselsättning* 
- Arbetar 

- Studerar 

- Pensionär 

- Egenföretagare 
- Annat 

 

Utbildning* 
- Grundskola 
- Gymnasium 

- Yrkes/Folkhögskola 

- Högskola/Universitet 
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Här kommer några påståenden om att låna saker med exempel på bibliotekens mer 

traditionella samling (t.ex. böcker, tidningar, skivor) därefter med exempel på saker som 

folkbiblioteken traditionellt inte har. 

 

Att äga alla sina böcker, tidningar, filmer, skivor m.m. är bättre än att låna vissa 

[av] dem.*  
- Håller med 

- Håller delvis med 
- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 

- Håller ej med 

 

Att låna böcker, tidningar, filmer, skivor m.m. är mer riskfyllt än att köpa dem.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 

- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 

- Håller ej mer 

 

Det är tryggt att låna böcker, tidningar filmer, skivor m.m. på bibliotek.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 

- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 
- Håller ej med 

 

Att äga alla sina verktyg är bättre än att låna vissa [av] dem.* 
- Håller med 
- Håller delvis med 

- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 

- Håller ej med 

 

Att låna verktyg är mer riskfyllt än att köpa dem.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 
- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 

- Håller ej med 

 

Det vore tryggt att låna verktyg på ett bibliotek.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 

- Är neutral till detta 
- Håller delvis ej med 

- Håller ej med 
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Att äga alla sina kläder är bättre än att låna vissa av dem.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 
- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 

- Håller ej med 

 

Att låna kläder är mer riskfyllt än att köpa dem.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 

- Är neutral till detta 
- Håller delvis ej med 

- Håller ej med 

 

Det vore tryggt att låna kläder på ett bibliotek.* 
- Håller med 

- Håller delvis med 

- Är neutral till detta 

- Håller delvis ej med 
- Håller ej med 
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Dessa resterande frågor handlar om dina biblioteksbehov. 

 

Jag använder folkbiblioteket, för att…(välj en eller fler).* 
- Spara pengar 

- Träffa andra människor 
- Spara plats i hemmet 

- Undvika att köpa nya saker 

- Bibliotekets utbud 

- Annat [öppet svar] 

 

Jag tycker att folkbiblioteken ska förse en med…(välj en eller fler).* 
- Böcker, film,skivor etc. 

- Information 
- Kulturevenemang 

- Bokcirklar 

- Kurser 

- En mötesplats 
- Annat [öppet svar] 

 

Vill du att folkbiblioteken ska låna ut fler saker än vad de vanligtvis gör?* 
- Ja 
- Nej 

 

Om ja, vad? 

[öppen fråga] 

 

…och varför? 

[öppen fråga] 

 

Har du någon kommentar som skulle kunna öka förståelse[n] utifrån dina svar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 


