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ABSTRACT

In the last few years there has been an ongoing debate concerning the methods of assessing the
quality of public libraries and their services. This study investigates the opinions and needs of
the users at four different public libraries in Malm�: the local libraries in Bellevueg�rden,
Limhamn, and Kirseberg, and the main library in central Malm�.

The purpose was to find out whether different user groups display different patterns in their
library use and, in addition, to identify what library services they prefer.

The data were collected through interviews with users and librarians, and by means of a user
survey ccarried out at the four libraries.

The results indicate that certain differences in the usage patterns do exist between the main
library and the local libraries. At the main library the most important reason for users to visit
the library is the media collection. At the local libraries the staff and the services provided,
along with the fact the library is located in the vicinity of the usersÕ homes, are the most
important reasons for visiting the library. Among the local library users women are in the
majority, whereas the men outnumber the women among the main library users. All users
wanted more of the recently published books, fact books as well as fiction, and they also
wanted more study desks.

The study also identified other factors influencing the usersÕ choice of library. For some users,
especially the elderly, a bank, a post office and a bus stop in the immediate vicinity of the
library are more important factors than a short travelling distance.
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1. INLEDNING

Hur m�ter man verksamhetsresultat f�r ett bibliotek? Hur m�ter man kvaliteten p� bibliotekets
resurser och tj�nster? Detta �r fr�gor som debatterats mycket inom biblioteksv�rlden under
senare tid. Vissa resultat l�ter sig l�tt uttryckas och m�tas, som t.ex. antalet utl�n eller
bes�kare under ett �r. Men hur ska man f� b�ttre kunskap om hur bibliotekets verksamhet
som helhet fungerar? Ett s�tt �r att g�ra enk�tunders�kningar f�r att f� reda p� mer om vem
anv�ndarna �r, vad de anv�nder av biblioteketens tj�nster och vad de tycker om dessa. Ett
annat s�tt �r att genom intervjuer med anv�ndarna f� deras syn p� hur biblioteket fungerar.

Ofta har anv�ndarunders�kningar gjorts i syfte att f� veta mer om anv�ndaren. Resultatet har
ibland anv�nts f�r att ringa in vem icke-anv�ndaren �r och f�r att utifr�n denna kunskap kunna
g�ra riktade insatser f�r att locka �ven dessa personer till biblioteket. Man kan ocks� g�ra
anv�ndarunders�kningar med syftet att i f�rsta hand ta reda p� vad anv�ndaren verkligen
tycker om verksamheten. Mot bakgrund av de senaste �rens nedsk�rningar i den kommunala
verksamheten, �ven f�r biblioteken, k�nns detta alltmer angel�get. Hur ska man kunna avg�ra
vilka verksamheter som ska prioriteras, om man inte vet vad anv�ndarna tycker om dem och i
vilken utstr�ckning de anv�nder dem?  

Efterhand som jag f�tt inblick i denna debatt under utbildningen till bibliotekarie, har min
nyfikenhet v�ckts att ta reda p� lite mer hur det f�rh�ller sig i praktiken med dialogen mellan
anv�ndarna och bibliotekens personal. Hur ser personalens bild ut av anv�ndaren och dennes
behov? Har man tillr�cklig kunskap om anv�ndarens behov och �sikter f�r att kunna utforma
verksamheten �ndam�lsenligt? �verensst�mmer personalens bild av anv�ndarnas �sikter med
verkligheten?

Efterhand �kade min nyfikenhet att ta reda p� hur det fungerar i min hemstad Malm�.
Malm�borna har f�rh�llandevis m�nga folkbibliotek att v�lja p� inom ett ganska begr�nsat
geografiskt omr�de. Vi har ett huvudbibliotek med delvis nya byggnader som lockar m�nga
bes�kare. Vi har ocks� tio stadsdelsbibliotek. Avst�nden mellan dessa �r inte st�rre �n att man
l�tt kan ta sig till ett annat bibliotek �n det som ligger n�rmast, om man s� �nskar. Vad �r det
d� som g�r att man upplever ett visst bibliotek som attraktivt? Vilka faktorer spelar roll n�r
man g�r ett bibliotek till "sitt"? Kan man urskilja n�gra m�nster i vad olika bes�kargrupper
anser vara den v�sentligaste "trivselfaktorn"? 

Detta �r n�gra av de fr�gest�llningar jag har velat s�ka svar p� genom denna uppsats. Jag har
valt att n�rmare unders�ka n�gra bibliotek  i stadsdelar med olika befolkningsstruktur och har
d�  stannat vid stadsdelsbiblioteken i Limhamn, Bellevueg�rden och Kirseberg samt
huvudbiblioteket.
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2. BAKGRUND

Det som jag fr�mst var angel�gen om att f�rs�ka ta reda p� var vad anv�ndarna "fastnar f�r" i
biblioteket, vad som f�ngar deras intresse och bildar en positiv inst�llning till ett visst
bibliotek. Detta kan handla om konkreta saker i bibliotekets milj� eller att man tycker att
biblioteket har ett bra medieutbud. Det kan ocks� vara mer k�nslom�ssiga faktorer som skapar
en positiv eller negativ inst�llning till biblioteket. Hur mycket vet bibliotekspersonalen om
anv�ndarnas �sikter? Det �r inte s�kert att personalen f�r ta del av en mer djuplodande bild av
hur anv�ndarnas inst�llning till biblioteket och dess utbud av medier och tj�nster.  Min
hypotes �r att anv�ndarnas v�rderingar och bibliotekariernas bild av dessa inte helt �verens-
st�mmer utan delvis g�r is�r.

2.2 Beskrivning av de olika biblioteken

H�r ges en kort beskrivning av biblioteken, uppgifter om befolkningsstrukturen i omr�det
omkring respektive bibliotek, samt lite statistik om dess verksamhet. Faktauppgifterna om
befolkningen �r tagna ur Omr�desfakta f�r Malm� (Malm� Stadskontor, 1998). N�gra
personliga reflexioner om mitt eget intryck av biblioteken har jag ocks� tagit med.

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket f�r anses vara stadsdelsbibliotek f�r de tre stadsdelarna Centrum, S�dra
innerstaden och V�stra innerstaden, med sammanlagt drygt 90.000 inv�nare. Centrum och
S�dra innerstaden har en likartad befolkningsstruktur med tyngdpunkten av inv�narna i �ldern
19 - 65 �r, drygt tv� tredjedelar. Andelen personer �ver 65 �r �r h�r 16%. I V�stra innerstaden
�r befolkningen �ldre, drygt h�lften av inv�narna finns i gruppen 19-65 �r och ca 30% �r �ver
65 �r.



7

I nedanst�ende tabell visas �ldersstrukturen f�r huvudbibliotekets n�romr�de i form av ett
genomsnittligt v�rde f�r de tre stadsdelarna. 

�lder Andel

     - 16 12

16 - 18 2

19 - 24 10

25 - 44 36

45 - 64 19

65 - 79 13

80 -    8

Tabell 1: �ldersstrukturen i huvudbibliotekets n�romr�de, i procent

Andelen inv�nare med utl�ndsk h�rkomst �r mycket olika i de tre stadsdelarna, likas� andelen
arbetss�kande. Den genomsnittliga andelen inv�nare med utl�ndsk h�rkomst i huvud-
bibliotekets n�romr�de �r 24% och andelen arbetss�kande 9%.

Huvudbiblioteket ligger i ett parkomr�de i centrala Malm� och har f�tt tv� nya byggnader,
Kuben och Cylindern, som invigdes 31 maj 1997. Byggnaderna �r ritade av den danske
arkiteketen Henning Larsen. Den intilliggande gamla biblioteksbyggnaden h�ller f�r n�rvarande
p� att renoveras och kommer att vara klar under sommaren 1999, d� samlingarna med
sk�nlitteratur, barnlitteratur samt avdelningen Konst & Musik kommer att flytta dit. Dessa
tre avdelningar inryms fram till dess provisoriskt i de nya byggnaderna. N�r biblioteket blir
helt f�rdigst�llt, ber�knas det bli Sveriges st�rsta folkbibliotek med ca 1,5 miljon bes�kare om
�ret. Biblioteket var st�ngt under mars-maj 1997 och �ppnades igen i samband med
invigningen av de nya byggnaderna. Huvudbiblioteket hade under 1997 knappt 1 miljon
bes�kare och 765.000 utl�n. Eftersom biblioteket hade helt st�ngt under tre m�nader �r
siffrorna l�gre �n tidigare �r. Biblioteket hade under h�sten 1997 endast �ppet 44
timmar/vecka, j�mf�rt med 57 timmar f�r n�rvarande. F�rst efter 1998 �rs utg�ng kan man
allts� j�mf�ra bes�ks- och utl�ningssiffror med �ret f�re invigningen av de nya byggnaderna,
dvs. 1996, och se vad de nya biblioteksbyggnaderna har gett f�r effekt.
                 
Den st�rsta av de nya biblioteksbyggnaderna, Kuben, inrymmer avdelningarna Sk�nlitteratur,
Barn & Unga, Humaniora, Samh�lle och Natur & Teknik p� tre v�ningsplan. Byggnaden har
fasader helt i glas, vilket ger en fantastisk utsikt ut mot parken. Tredje v�ningsplanet best�r av
inv�ndiga balkonger l�ngs med glasfasaden med utsikt ner �ver andra v�ningsplanet, vars h�ga
takh�jd ger en oeh�rd rymd �t rummet. Den mindre nybyggnaden, Cylindern, ligger mitt
emellan den gamla biblioteksbyggnaden, Slottet, och den nya, Kuben, och fungerar som entr�
med informationsdisk och �terl�mningsapparat. Cylindern �r t�nkt att fungera som f�r-
bindande l�nk mellan gamla och nya biblioteket, och ska ha broar mellan byggnaderna p� varje
v�ningsplan. I nul�get finns en del av avdelningen Konst & Musik p� plan 2 och Nyhetsmedia
p� plan 3. P� varje avdelning finns bokautomater d�r l�ntagaren sj�lv kan l�na b�cker. Man kan
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ocks� l�na vid servicepunkterna, som ocks� finns p� varje avdelning. Biblioteket har ett
sextiotal datorer, m�nga med anslutning till Internet och m�jlighet att s�ka i databaser.

Huvudbiblioteket har �ppet 57 tim/vecka, m�ndag till kl. 21, tisdag-torsdag till kl. 20 och
fredag till kl. 18; samtliga dagar �ppnar man kl. 10. L�rdagar har man �ppet kl. 11-15 och
s�ndagar kl. 12-16.

Bellevueg�rdens stadsdelsbibliotek

Biblioteket �r bel�get i stadsdelen Hyllie som har ca 30.000 inv�nare. I stadsdelen finns flera
stora bostadsomr�den som Lorensborg, byggt i slutet av 1950-talet, och Kroksb�ck, som
tillkom under 1960-talets miljonprogram. Bostadsomr�det n�rmast biblioteket, Bellevue-
g�rden, �r fr�n 70-talet.

�lder Hyllie

     - 16 17

16 - 18 3

19 - 24 6

25 - 44 22

45 - 64 23

65 - 79 20

80 -   8

Tabell 2: �ldersstrukturen i Bellevueg�rdens biblioteks n�romr�de, i procent

Andelen personer med utl�ndsk bakgrund �r 28% och andelen arbetss�kande 8%.

Biblioteket har rymliga lokaler med sittplatser i grupper p� flera st�llen. Informationsdisken �r
centralt placerad mitt framf�r ing�ngen med en mottagningsdisk r�tt fram och en till v�nster
d�r barnavdelningen finns. Barnavdelningen �r ganska stor. Ett rum med glasv�ggar och
glasd�rr fungerar som referensrum och studierum. Golvbel�ggningen g�r att ljudniv�n kan bli
h�g n�r det �r mycket folk i lokalen.  Biblioteket hade 1997 ca 150.000 bes�kare och ca
168.000 utl�n.

Bellevueg�rden har �ppet 47 tim/vecka, med �ppet m�ndag-torsdag till kl.19 och p� fredagar
till kl. 17. Man har �ppet p� s�ndagar mellan kl. 12-16.

Limhamns stadsdelsbibliotek
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Limhamn var fr�n b�rjan ett frist�ende fiskel�ge som inf�rlivades med Malm� �r 1915.
Stadsdelen best�r mestadels av villabebyggelse. Limhamn �r den stadsdel i Malm� som har
st�rst andel unga inv�nare, en fj�rdedel �r 18 �r eller yngre.

�lder Limhamn-Bunkeflo

    - 16 21

16 - 18 4

19 - 24 5

25 - 44 25

45 - 64 27

65 - 79 15

80 -    4

Tabell 3: �ldersstrukturen i Limhamns biblioteks n�romr�de, i procent

Andelen personer med utl�ndsk h�rkomst i Limhamn �r 11% och andelen arbetss�kande 4%.

Biblioteket ligger mycket centralt i Limhamn och har funnits i nuvarande lokaler sedan 1993.
Till biblioteket h�r tv� filialer i Tygelsj� och Bunkeflostrand. P� Limhamnsbiblioteket hade
man 1997 ca 174.000 bes�kare och ca 161.000 utl�n (filialerna inte medr�knade). B�de
bes�karantalet och antalet utl�n har �kat mycket kraftigt under �ren efter flytten till den nya
lokalen. Det sista �ret i den gamla lokalen, 1992, hade biblioteket drygt 80.000 bes�kare och
drygt 90.000 utl�n. Det f�rsta �ret i de nya lokalerna, 1993, �kade b�de bes�ks- och
utl�nesiffrorna till ca 120.000. Sedan har siffrorna successivt �kat till nuvarande niv�.  

Lokalen k�nns ganska komprimerad och har pr�gel av "snabbk�p". Informationsdisken �r
placerad i centrum av lokalen, omringad av barn- och fackavdelning och vuxen- och
tidskriftsavdelning. Barnavdelningen till h�ger har ett stort tr�skepp i mitten d�r sm� barn kan
kl�ttra in i och sitta och l�sa. Tidskriftsavdelningen precis till v�nster om ing�ngen �r l�tt att
uppt�cka. H�r finns ett runt bord med stolar. L�ngre in i vuxenavdelningen finns �nnu ett runt
bord med stolar. L�ngst in i lokalen finns ett �ppet l�srum. Bakom informationsdisken finns
ett st�rre rum med skjutbara glasd�rrar som fungerar som referensrum. H�r har man ocks�
klassbes�k och sagostunder.

Limhamn har �ppet 47 tim/vecka, med samma �ppettider som Bellevueg�rden, men med
�ppet p� l�rdagar mellan kl. 10-14 och st�ngt p� s�ndagar.

Kirsebergs stadsdelsbibliotek
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Biblioteket ligger i stadsdelen Kirseberg, en av Malm�s arbetarstadsdelar som tillkom p� 1870-
talet. Kirseberg var fr�n b�rjan en f�rstad med obebyggda ytor mellan sig och Malm�, men
bebyggelsen har efterhand v�xt ihop med stadsk�rnan. Under f�rsta v�rldskrigets kris�r blev
bostadsbristen akut och m�nga arbetar- och n�dbost�der byggdes h�r. Kirsebergs
befolkningsstruktur p�minner mycket om Limhamns med ganska m�nga unga inv�nare.

�lder Kirseberg

    - 16 19

16 - 18 3

19 - 24 7

25 - 44 31

45 - 64 22

65 - 79 13

80 -    5

Tabell 4: �ldersstrukturen i Kirsebergs biblioteks n�romr�de, i procent

Andelen personer med utl�ndsk h�rkomst �r 23% och andelen arbetss�kande 8%. P� dessa
b�da omr�den kan Kirseberg j�mf�ras med stadsdelen Hyllie, d�r Bellevueg�rdens bibliotek
ligger.

Biblioteket hade 1997 ca 95.000 bes�kare och ca 87.000 utl�n. Lokalerna k�nns stora och
luftiga med m�nga sittgrupper i olika vr�r d�r man kan sitta relativt ost�rt och l�sa.
Barnavdelningen ligger i anslutning till ing�ngen och �r ganska stor och hemtrevlig med sm�
vr�r att krypa in i. I mitten av lokalen finns informationsdisken. Tidskriftsavdelningen och
avdelningen med litteratur p� invandrarspr�k �r centralt placerade.

Kirseberg har �ppet 41 tim/vecka, med �ppet m�ndag-onsdag till kl. 19, torsdag till kl. 17 och
p� fredagar mellan kl. 13-17. Man har s�ndags�ppet mellan kl. 14-17.

2.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med unders�kningen �r att f� en bild av anv�ndarna av n�gra bibliotek i Malm� och att
f�rs�ka f�nga upp deras �sikter om "sitt" bibliotek. Anv�ndarnas �sikter skall sedan j�mf�ras
med personalens �sikter f�r att se om de sammanfaller eller ligger l�ngt ifr�n varandra. 
Unders�kningen omfattar tre delar: intervjuer med bibliotekarier, intervjuer med anv�ndare och
en enk�tunders�kning bland anv�ndarna. 

Genom unders�kningen vill jag f� svar p� f�ljande fr�gest�llningar:  

- Vilka �r anv�ndarna och vad tycker de om bibliotekens tj�nster och verksamhet?
- Finns det n�gra m�nster i hur olika anv�ndargrupper anv�nder biblioteken och vad de            
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 attraheras av?
- Vad vill anv�ndarna f�rb�ttra och utveckla p� biblioteken?
- Hur ser personalens bild av anv�ndarna ut? St�mmer deras bild med verkligheten?
- Hur st�mmer bibliotekens m�l med anv�ndarnas behov och �sikter?

2.3 Undersökningens uppläggning, genomförande och metod

Jag valde att g�ra unders�kningen i tre steg: 1) Intervjuer med en bibliotekarie p�  vart och ett
av de fyra biblioteken, 2) Intervjuer med n�gra anv�ndare p� respektive bibliotek, och
3) Enk�t-unders�kning bland anv�ndarna. Anledningen till denna uppl�ggning var att jag ville
kartl�gga personalens uppfattning om vem som anv�nder biblioteket, vad personalen trodde
att anv�ndarna tycker om biblioteken, samt �ven f�rs�ka f� fram anv�ndarnas spontanta
�sikter genom intervjuer. Dessa kunde sedan j�mf�ras med bakgrundsfakta som kunde utl�sas
fr�n enk�terna. Unders�kningen g�ller vuxna anv�ndare, dvs. personer som �r minst 16 �r.

Jag b�rjade med att g�ra en l�ngre intervju med en personalrepresentant f�r varje bibliotek f�r
att f� deras bild av anv�ndarna och deras �sikter. Sedan gick jag vidare med 6-7 kortare
intervjuer med anv�ndare p� respektive bibliotek. Det tredje och sista steget i unders�kningen
var en anv�ndarenk�t som delades ut till sammanlagt 205 personer, fr�n 37 st p� Kirsebergs-
biblioteket, till 65 st p� huvudbiblioteket.

Intervjuerna med bibliotekarierna hade syftet att dels kartl�gga bibliotekariens egen bild av
biblioteket och hur personalen tycker att verksamheten fungerar, och dels unders�ka 
personalens bild av anv�ndarna och deras �sikter. Antalet intervjuer med personalen �r f� -
fyra  - och �ven antalet anv�ndarintervjuer - sammanlagt tjugofyra. Min avsikt med
intervjuerna �r inte i f�rsta hand att genom dessa f� en helt�ckande bild, utan de �r fr�mst
avsedda som ett tillf�lle att tr�nga lite djupare in i n�gra representanters �sikter och
v�rderingar.

Genom att g�ra b�de intervjuer och enk�ter bland anv�ndarna blandar jag kvalitativ och
kvantitativ forskningsmetod. Enk�tunders�kningen har inte den omfattningen att den kan
anses ge en s�ker bild av bibliotekens anv�ndare, men kan �nd� anses ha en god repre-
sentativitet. Jag har f�rs�kt att kompensera eventuella felk�llor med att dela ut enk�ten vid
flera tillf�llen p� varje bibliotek och ocks� vid olika tidpunkter p� dagen. Unders�kningen kan
visa p� intressanta tendenser som kan vara v�rda att fundera �ver och kanske unders�ka vidare
i framtiden.

Jag har valt ordet "anv�ndare" f�r deltagarna i unders�kningen och undvikit "bes�kare" eller
"l�ntagare". Fokus i unders�kningen ligger p� hur biblioteken anv�nds och d�rf�r anser jag
denna ben�mning vara mest helt�ckande. I sammanst�llningen av intervjuerna med biblio-
tekarierna har jag d�remot valt att anv�nda de uttryck som bibliotekarierna sj�lva anv�nde.
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3. LITTERATURGENOMGÅNG

I detta kapitel redovisas litteratur som har bidragit med utg�ngspunkter och fungerat som
inspiration i mitt arbete med anv�ndarunders�kningen.

F�rst presenteras en del rikst�ckande statistiskt material om biblioteken och deras anv�ndare,
som kan fungera som en bakgrund till min egen unders�kning. Vidare redovisas n�gra liknande
anv�ndarunders�kningar och de resultat man kommit fram till. Sist i kapitlet presenterar jag
kort tankarna i tv� arbeten av Anna-Lena H�glund. Det f�rsta arbetet handlar om att m�ta
bibliotekens verksamhet och det andra om filialernas speciella funktion. Mitt arbete ber�r inte
filialer utan stadsdelsbibliotek, men en del av Anna-Lena H�glunds tankar om filialernas roll
kan ha sin giltighet �ven f�r stadsdelsbiblioteken.
  

3.1 Biblioteksvanor och biblioteksstatistik

Utl�n

N�gra utvecklingstrender f�r bokutl�ning kan utl�sas i Statistiska Centralbyr�ns skrift
Kulturstatistik 1985-1992 (SCB, 1994). Av denna framg�r att kommunbibliotekens utl�ning
var st�rst 1983 med 77 miljoner l�n. D�refter har antalet l�n minskat och var 1991 nere i 66
miljoner l�n. Ser man i nyare statistik har det skett en liten �kning under de senaste �ren. P�
1970-talet och till mitten av 1980-talet hade de stora kommunerna flest utl�n per inv�nare men
fr�n 1987 har denna skillnad j�mnats ut. Det �r till och med s� att det l�nas minst per inv�nare
i de tre storstadskommunerna.

Biblioteksvanor

Statens Kulturr�d (Statens Kulturr�d, 1994) har f�r perioden juli 1991 - juni 1993 f�rt
statistik �ver ett antal biblioteksbes�kare och deras bakgrund. Kvinnor utnyttjar biblioteken i
h�gre grad �n m�n.Biblioteksbes�ken �r vanligast i unga �ldrar, s� gott som alla barn i
mellanstadie�ldern har varit p� bibliotek under det senaste �ret. Andelen biblioteksbes�kare
minskar ju h�gre upp i �ldrarna man kommer. Bland personer mellan 65-79 �r har 43% varit p�
bibliotek under det senaste �ret.

L�sning p� bibliotek

Statens Kulturr�d (Statens Kulturr�d, 1993) gjorde p� uppdrag fr�n regeringen 1993 en
intervjuunders�kning p� folkbibliotek i 9 kommuner. Sammanlagt gjordes 1.215 intervjuer med
anv�ndare. Syftet var att utreda hur f�r�ndrade biblioteksvanor kan ha p�verkat utnyttjandet
av folkbibliotekens bokbest�nd.  Unders�kningar av hur best�ndet utnyttjas saknades i stort
sett. Under �ren 1983-1991 hade utl�ningen av sk�nlitteratur minskat, medan utl�ningen av
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facklitteraturen �kat. Bibliotekens - och i f�rsta hand huvudbibliotekens - funktion som
l�nebibliotek f�rmodades minska i betydelse till f�rm�n f�r en anv�ndning av bibliotekens
tj�nster "p� plats".  Fler personer i alla �ldrar studerar och antalet bes�kare �kar p� de st�rre
huvud-biblioteken.

Resultatet av unders�kningen visade att det f�rekommer en relativt omfattande l�sning p�
biblioteken. Av de som  l�ser p� biblioteket �r de flesta dagstidningsl�sare - 17%.  Ungef�r
15% av bes�karna ber�knas l�sa i b�cker eller tidskrifter. En stor del av de l�sta b�ckerna �r
barnlitteratur - ca 40% - och facklitteratur - 38% - medan ungef�r en femtedel best�r av sk�n-
litteratur. Ungef�r 8% sl�r i uppslagsb�cker.

L�sandet p� bibliotek ser olika ut i olika �ldrar: av de som sl�r i uppslagsb�cker �r de flesta i
�ldern 16-24 �r. Tidskriftsl�sande finns i alla �ldrar, medan en stor del av dagstidningsl�sarna
best�r av pension�rer, 40%.
  

3.2 Tidigare gjorda användarundersökningar

Det finns m�nga unders�kningar som skulle vara intressanta att presentera. Jag har gjort ett
urval av dem som �r mest intressanta att j�mf�ra min unders�kning med. En hel del under-
s�kningar som kartl�gger studerandes anv�ndning av folkbibliotek har gjorts, men jag har valt
att inte ta upp dem utan endast unders�kningar som unders�ker folkbiblioteks anv�ndare i sin
helhet. B�de unders�kningar med liknande uppl�ggning och unders�kningar gjorda i samma
geografiska omr�de har ansetts vara viktiga att ta med. H�r nedan beskrivs kort under-
s�kningarnas syfte, metod f�r datainsamling och resultat.

Lund, 1986

Sven Ockborn (Ockborn, 1987) gjorde 1986 en unders�kning av biblioteksanv�ndarnas vanor
vid Lunds huvudbibliotek. Syftet var att f� reda p� mer om biblioteksanv�ndarna och hur de
utnyttjade bibliotekets servicefunktioner. Under tv� dagar i november, en torsdag och en
l�rdag, delades blankettintervjuer ut till ca 2.500 personer.

Av det totala antalet svarande var drygt 55% m�n och knappt 45% kvinnor. P� torsdagen var
60% studerande och p� l�rdagen 47%. F�rv�rvsarbetande var 29%  p� torsdagen, och 43% p�
l�rdagen. Icke f�rv�rvsarbetande var 11% resp. 10%. F�r 64% av de svarande var syftet med
biblioteksbes�ket att l�na b�cker. Skillnaden i siffrorna �r stor mellan olika grupper: h�gst
andel som kom f�r att l�na b�cker var icke f�rv�rvsarbetande kvinnor som bes�kte biblioteket
p� l�rdagen (91%), och l�gst studerande m�n p� l�rdagen (51%). Var tredje svarande hade som
syfte med bes�ket att l�sa tidningar och tidskrifter. Detta �r tre g�nger s� vanligt bland m�n
som bland kvinnor.   
G�teborg, 1988

Under januari-mars 1988 genomf�rdes en anv�ndarunders�kning i G�teborg p� huvud-
biblioteket och tre filialer: Hisingen, L�vg�rdet och Redbergslid (Gran�r, 1989). Syftet var att
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f� en bild av anv�ndningen av huvudbiblioteket, i vilken omfattning och i vilka syften samma
individ anv�nder flera bibliotek, samt att st�lla resultatet i relation till personalens
f�rest�llningar om anv�ndningen av biblioteken och anv�ndarnas v�rderingar av serviceutbudet.
Material samlades in genom en anv�ndarenk�t. Parallellt gjordes en unders�kning av G�teborgs
universitetsbibliotek.

P� huvudbiblioteket och Hisingen utgjorde m�nnen den st�rre andelen av bes�karna, medan
kvinnorna var i majoritet p� L�vg�rdet och Redbergslid. Ungef�r h�lften av huvudbibliotekets
bes�kare visade sig vara studerande. P� huvudbiblioteket och L�vg�rdet var mer �n h�lften av
deltagarna i unders�kningen under 31 �r, och mindre �n 10% i �ldersklassen �ver 65 �r. F�r de
tv� andra filialerna, Hisingen och Redbergslid, var �ldersf�rdelningen annorlunda: omkring 20%
av deltagarna var under 31 �r och ungef�r 25% �ver 65 �r.   

Det framkom ingen st�rre skillnad mellan hur man anv�nder och v�rderar bibliotekens tj�nster
mellan de olika biblioteken. Syftet med biblioteksbes�ket var p� samtliga unders�kta bibliotek
till stor del att l�na eller l�mna tillbaka b�cker. P� huvudbiblioteket hade 60% av anv�ndarna
uppgett detta som ett av syftena med biblioteksbes�ket, medan motsvarande siffra p�
filialerna var n�got h�gre, 77%.

Lund, 1990

Under fyra dagar delades en bes�karenk�t ut bland bes�karna p� Lunds stadsbibliotek
(Carlsson & Hylander, 1990). Syftet var att unders�ka vem som oftast bes�ker biblioteket och
vilka av bibliotekets tj�nster man anv�nder i st�rst utstr�ckning. Man ville �ven ta reda p� hur
bes�karna tyckte tj�nsterna fungerade.

Unders�kningen visade att 55% av bes�karna var m�n. De flesta bes�karna, 49%, var i �ldern
19-30 �r. Den n�st st�rsta gruppen, 37%, var mellan 31 och 64 �r. N�ra h�lften av bes�karna
uppgav att de studerade p� universitet/h�gskola. 41% av de tillfr�gade var yrkesarbetande.
L�sesalen anv�ndes tre g�nger s� mycket av de studerande, medan 14% fler av de yrkes-
arbetande bes�kte biblioteket endast f�r att l�na och l�mna tillbaka b�cker. De yrkes-arbetande
kom ocks� i st�rre utstr�ckning till biblioteket f�r att l�sa tidningar. Den h�gst v�rderade
tj�nsten p� biblioteket var ett stort bokurval och utbudet av tidningar och tidskrifter. P� tredje
plats kom bibliotekets �ppettider p� kv�llar, l�rdagar och s�ndagar.

Malm�, 1991

Malm� stadsbibliotek l�t 1991 GfK Marknadsforskning AB g�ra en attitydunders�kning
bland Malm�borna (Fremle, 1991). 200 personer - 100 ur stadsbibliotekets register och 100
slumpvis dragna ur telefonkatalogen - fick besvara fr�gor om Malm� stadsbibliotek i
telefonintervjuer. Man kom fram till att 15-29-�ringarna var mer frekventa �n genomsnittet p�
huvudbiblioteket. Bes�ksfrekvensen steg med utbildningsniv�n och m�nnen bes�kte
huvudbiblioteket n�got oftare �n kvinnorna. F�r stadsdelsbiblioteken framkom inget entydigt
m�nster betr�ffande �lder, och bes�ken var mer j�mnt spridda �ver utbildningsniv�erna.
Kvinnorna bes�kte stadsdelsbiblioteken n�got oftare �n m�nnen. Knappt h�lften av de
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tillfr�gade hade l�nat sk�n- eller facklitteratur under det senaste �ret. Ungef�r en femtedel hade
l�st dagstidningar och 16% hade l�nat musikinspelningar (f�r de 100 personerna ur bibliotekets
l�ntagarregister var denna siffra 24%). Syftet med biblioteksbes�ket var f�r ungef�r tv�
tredjedelar att s�ka efter en best�md bok eller titel alternativt ett best�mt �mnesomr�de. N�r
det g�ller v�rderingen av biblioteket fick personalen, utbudet av litteratur, tidningar och
tidskrifter h�gt betyg, medan utbudet av musikinspelningar och talb�cker fick n�got l�gre
betyg.

Ume�, 1994

Sociologiska institutionen p� Ume� universitet i samarbete med kulturf�rvaltningen i Ume�
gjorde en enk�tunders�kning som skickades ut till 1000 personer i Ume� f�r att unders�ka
deras kulturvanor och attityder till kultur. I enk�ten ingick fr�gor om stadsbiblioteket. Maria
Hammarb�ck (1994) har i sitt examensarbete vid bibliotekarieutbildningen i Ume� analyserat
resultatet genom att dela upp deltagarna i tv� grupper utifr�n om de bes�ker biblioteket ofta
eller s�llan. Hon kom fram till att det fanns stora skillnader: de som g�r s�llan eller aldrig p�
bibliotek �r i h�gre utstr�ckning �ldre och l�gutbildade. Utbildningsniv�n �r h�gre i gruppen
som bes�ker biblioteket ofta och medel�ldern j�mf�relsevis l�g. Syftet med biblioteksbes�ket
�r ocks� olika i de tv� grupperna: I gruppen som g�r ofta g�r 63% dit f�r att l�na och 22% f�r
att studera. Motsvarande siffror i gruppen som g�r s�llan till biblioteket �r 40% respektive
10%.

Tomelilla, 1996

Lena Malmquist (1997) gjorde inom ramen f�r sitt examensarbete f�r magisterexamen i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet 1996 en unders�kning av
anv�ndare, icke-anv�ndare och bes�kare av folkbiblioteket i Tomelilla kommun.
Unders�kningen bestod av ett 160-tal telefonintervjuer med ett representativt urval av
befolkningen i Tomelilla kommun, och av ca 170 enk�ter som delades ut till bes�karna till
Tomelilla bibliotek. Unders�kningarna visade bland annat att ungef�r h�lften av inv�narna i
kommunen anv�nde biblioteket. Den vanligaste anv�ndaren �r en kvinna f�dd p� femtiotalet,
med gymnasium som sin h�gsta utbildning. Av bes�karna �r 30 % studerande, 40%
f�rv�rvsarbetande och 19% pension�rer. Biblioteksanv�ndandet i Tomelilla kommun �kar,
liksom i Ume�, med h�gre utbildning.

Deltagarna i unders�kningarna fick ocks� tillf�lle att ge synpunkter p� bibliotekets till-
g�nglighet och service. Mest n�jda �r bes�karna med personalen. N�r det g�ller medieutbudet
�r man man mest missn�jd med facklitteraturen, medan sk�nlitteratur och dagstidningar f�r ett
b�ttre betyg. �ver huvud taget �nskas fler nya b�cker och ett st�rre medieutbud.

3.3 Att mäta biblioteks verksamhet

Vad k�nnetecknar ett bra bibliotek? Naturligtvis finns det inget entydigt svar p� fr�gan. Ett



16

folkbibliotek har en m�ngskiftande verksamhet och publik. I folkbibliotekens roll ligger
sj�lvklart att det ska finnas till f�r alla. Det �r en del av tanken med verksamheten. Detta
inneb�r kanske inte sj�lvklart att alla bibliotek ska syssla med samma saker. Behoven kan se
olika ut p� olika platser utifr�n befolkningsstrukturen i bibliotekets upptagningsomr�de. Det
�r m�nga faktorer som g�r att det inte g�r att s�ga generellt hur man ska m�ta biblioteks-
verksamhetens verksamhet och kvalitet.

Anna-Lena H�glund ger i sin skrift "M�ta f�r att veta" (H�glund, 1992) n�gra principer f�r
m�tningarna som �r v�rda att beaktas. N�gra av dem �r:

- Verksamheten skall m�tas i f�rh�llande till bibliotekets m�l
- M�tningarna skall vara en integrerad del av ledningsprocessen
- M�tten skall ses i relation till givna resurser
- M�tningarna skall st�lla verksamheten i relation till l�ntagarnas krav

H�glund betonar vikten av att se verksamhetsresultatet i f�rh�llande till bibliotekets m�l. F�rst
d� kan man se om en verksamhet verkligen varit effektiv. J�mf�r man sedan resultatm�ttet med
ett m�tt f�r bibliotekets resurser, kan man se resultatet i f�rh�llande till bibliotekets givna
ramar.

3.4 Biblioteksfilialer/stadsdelsbibliotek

I en opublicerad rapport fr�n 1981 redovisar Anna-Lena H�glund f�r en unders�kning av
innerstadsfilialernas l�ntagare gjord i Norrk�pings kommun  (H�glund, 1981). Det visade sig
att 80% av l�nen vid filialerna gjordes av personer som bodde inom en radie av 500 meters
avst�nd fr�n filialbiblioteket. Upp till 90% av l�nen gjordes av l�ntagare boende h�gst 1 km
fr�n filialbiblioteket. Bokbussarnas l�ntagare unders�ktes ocks�, vilket visade att deras
l�ntagare fanns inom ett omr�de av 200 m fr�n h�llplatsen. Med utg�ngspunkt fr�n detta
resultat drog man slutsatsen fr�n bibliotekets sida att en f�rt�tning av servicepunkterna borde
g�ras. Efter en genomg�ng av Norrk�pings karta utifr�n unders�kningsresultatet kom man fram
till att det fanns m�nga "vita punkter" p� kartan, vars inv�nare inte tog sig till n�rmaste
bibliotek p� grund av att trafikerade leder och att naturliga r�relsem�nster mot aff�rer och post
motverkade biblioteksbes�k.

Utifr�n erfarenheterna fr�n Norrk�ping menar Anna-Lena H�glund att det inte endast �r
befolkningst�theten och avst�ndet som �r viktiga faktorer n�r man planerar biblioteks-
verksamhet och placeringen av denna i omr�det. Det �r ocks� andra, mer irrationella f�r-
h�llanden, som i vilka riktningar folk r�r sig, vart str�mmen g�r, och hur "hemma-
h�righetsk�nslan" i olika omr�den �r.

Anna-Lena H�glund menar att de flesta filialer �r uppbyggda som en kopia av huvud-
biblioteket, med anspr�k p� att kunna ge samma service, men med betydligt s�mre resurser.
Samtidigt har inte l�ntagarna samma efterfr�gan p� referens- och informationsservice p�
filialbiblioteket. De som efterfr�gar denna service s�ker sig till huvudbiblioteket, d�rf�r att d�r
finns utbudet. Filialbiblioteken �r inte tillr�ckligt attraktiva p� dessa omr�den. I st�llet har
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filialerna en annan uppgift, enligt H�glund. Filialen kan, och b�r, vara basen f�r en upp-
s�kande verksamhet, vilket kanske huvudbiblioteket inte kan g�ra p� samma s�tt. F�r att
filialerna ska kunna fylla denna uppgift kr�vs bland annat att man f�r ett nyare och fr�schare
bokbest�nd.
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4. BIBLIOTEKARIERNAS BILD AV ANVÄNDAREN

4.1 Bibliotekarieintervjuer - metod

F�r att f� en inblick i hur personalen ser p� sitt bibliotek och dess anv�ndare b�rjade jag med
att g�ra intervjuer med en bibliotekarie p� respektive bibliotek. P� stadsdelsbiblioteken
intervjuade jag bibliotekscheferna, och p� huvudbiblioteket chefen f�r avdelningen Humaniora.
 Syftet med intervjuerna var att f� en bild av hur mycket av anv�ndarnas �sikter de f�r ta del
av. Jag ville ocks� h�ra deras egen uppfattning om biblioteket: vad som de tyckte fungerade
bra, mindre bra, vad de sj�lva skulle vilja �ndra p�.

Intervjuerna skedde p� respektive bibliotek och varade ungef�r 45 minuter. F�r att underl�tta
f�r mig sj�lv spelade jag in intervjuerna med hj�lp av en liten bandspelare. D� detta s�tt kunde
jag delta mer aktivt och intervjun fick formen av ett samtal. H�r nedan ges en kort samman-
fattning av intervjuresultaten, redovisade i den ordning intervjufr�gorna st�lldes. P�st�enden
och synpunkter �r allts� bibliotekariernas egna. Mina egna kommentarer finns i det avslutande
stycket "Sammanfattning". Fr�gorna som anv�ndes vid intervjuerna finns i bilaga 1.

4.2 Resultat

4.2.1 Huvudbiblioteket

Vad �r din bild av anv�ndarnas �sikter om biblioteket? Vad tycker du �r bra/mindre
bra?

Det �r nog mycket en generationsfr�ga vad man tycker om det nya huvudbiblioteket, som blev
f�rdigt sommaren 1997. Det �r v�ldigt f� unga m�nniskor som klagar p� de avdelningar som �r
f�rdiga och p� plats (Humaniora, Samh�lle och Natur & Teknik) medan de lite �ldre bes�karna
inte k�nner sig hemma och l�ngtar tillbaka till det gamla biblioteket. "H�r �r inte mysigt, h�r �r
ingen atmosf�r". Men de negativa r�sterna omkring just atmosf�ren har tystnat mer och mer
eftersom tiden g�tt. N�gra stamkunder har man s�kert tappat, men de allra flesta som klagade i
b�rjan har vant sig nu. Det man fortfarande f�r mycket kritik f�r, �r att det inte finns riktigt
tysta l�splatser i biblioteket, framf�rallt studenterna saknar en tyst l�sesal. Det finns dock
inga planer p� att inr�tta en s�dan. F�r n�rvarande finns 300 l�splatser p� olika st�llen i
Kuben.

M�nga vill ha fler exemplar av nyare sk�nlitteratur och biografier, f�r att k�erna inte ska bli s�
l�nga. N�r det g�ller kurslitteratur �r det ingen som direkt kritiserar att man bara har ett eller ett
par exemplar, utan man accepterar att ett bibliotek inte kan ha ett fullt kursbibliotek.
M�jligtvis har Komvuxstuderande inte riktigt samma f�rst�else f�r detta. De �r kanske inte s�
inst�llda p� att k�pa sin kurslitteratur som en yngre student �r. Best�ndet av facklitteratur �r
gediget och har en stor bredd. Man f�r inte klagom�l p� detta, m�jligtvis p� att det �r f�r f�
exemplar av de nyare b�ckerna.
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Bibliotekets publik

Man har m�nga Komvuxstuderande h�r, �verhuvudtaget �r huvudbiblioteket ett ganska
utpr�glat studiebibliotek. Det �r ingen slagsida p� �ldre personer, som det kanske �r p� andra
bibliotek. Tyngdpunkten ligger ist�llet p� folk i arbetsf�r �lder. En hel del ungdomar kommer
ocks� hit och anv�nder datorerna mycket.

Vilket m�l/policy har ni f�r bibliotekets verksamhet?

Nuvarande riktlinjer �r skrivna 1992, allts� innan stadsdelsreformen tr�dde i kraft. En ny
m�lskrivning och policy f�r det nya huvudbiblioteket h�ller p� att arbetas fram.

I riktlinjerna sl�s fast att "bibliotekets uppgift �r att samla, organisera och f�rmedla
information oavsett medieform. Man ska ge en fri och j�mlik tillg�ng till information och
upplevelser. Biblioteket ska vara bes�karens bibliotek. Anv�ndarnas behov �r utg�ngs-
punkten f�r biblioteksarbetet. Alla ska ha tillg�ng till det samlade mediebest�ndet och
bibliotekets samlade kompetens. Biblioteket ska ha ett gener�st �ppeth�llande p� r�tt tid."

Hur tycker du sj�lv att biblioteket fungerar/inte fungerar/borde fungera?

De �ppna informationspunkterna fungerar bra. Det �r ytterst s�llan som det upplevs jobbigt
att ha l�ntagarna runt omkring sig hela tiden. Det k�nns �ppet och naturligt. N�got som
fungerar mindre bra �r skyltsystemet. Detta kommer dock att ses �ver i samband med att den
gamla biblioteksbyggnaden blir f�rdigrenoverad.

Huvudbiblioteket �r ocks� stadsdelsbibliotek f�r innerstan. Politikerna f�r inte gl�mma bort
detta. Det �r l�tt att tycka att huvudbiblioteket har f�tt mycket pengar, men ska det satsas mer
p� de olika stadsdelarnas biblioteksverksamhet, f�r man inte gl�mma bort huvudbiblioteket.
Det vore s�kert bra med n�got samarbetsprojekt med n�got stadsdelsbibliotek f�r att �ka
kontakten. Som det �r nu �r man ganska fj�rmade fr�n varandra.

4.2.2 Bellevuegårdens stadsdelsbibliotek

Vad �r din bild av anv�ndarnas �sikter om biblioteket? Vad tycker de �r bra/mindre
bra?

De som uttrycker sin �sikt s�ger ofta att det �r ett v�ldigt v�nligt bibliotek. Man har s�kert en
del l�ntagare fr�n omr�den n�rmare huvudbiblioteket. N�rheten till personalen spelar stor roll.
Det �r m�nga biblioteksovana som kommer hit, som beh�ver fr�ga mycket. Behovet av
personalens hj�lp �r mycket stort. N�r det g�ller synpunkter p� �ppettiderna, vill en del nog
fortfarande ha �ppet p� l�rdagar. Nu har man ist�llet �ppet p� s�ndagar, d� folk har mer tid
och stannar l�ngre. S�ndags�ppet startar redan i september, och forts�tter t.o.m. april.
Eftersom huvudbiblioteket har s�ndags�ppet fr�n oktober t.o.m. mars, inneb�r detta en �kad
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press h�r under september och april, d� m�nga studerande kommer hit. Man har f�rs�kt att ha
�ppet senare p� kv�llarna, men det kom v�ldigt f�.

Biblioteket �r ganska v�lf�rsett med datorer, men det �r m�jligt att bes�karna skulle vilja ha
�nnu mer. Det finns en dator f�r vuxna, d�r m�nga invandrare l�ser tidningar fr�n hela v�rlden
p� n�tet, och en f�r barn. Det finns ocks� tv� CD-ROM-spelare, en f�r barn och en f�r vuxna.
Nyligen har en ordbehandlare k�pts in, som �r efterfr�gad.

Bibliotekets publik

Bes�karna kommer fr�n alla samh�llsklasser och �ldersgrupper. M�nga �ldre bor i omr�det
n�rmast biblioteket och �r flitiga bes�kare. Det kommer ocks� mer och mer invandrare hit. En
del, som kanske aldrig g�tt till bibliotek i sitt hemland, kommer hit f�r att det �r s� n�ra. 
M�nga, b�de invandrare och svenskar, �r arbetsl�sa och utbildar sig. Kunskapslyftet och
vuxenutbildning �r n�got som m�rks mycket h�r och som man satsar uttalat p� i m�l-
s�ttningen f�r verksamheten. Detta �r ett v�ldigt livligt bibliotek. "Det kokar h�r". Samtidigt
som det kommer m�nga invandrare hit s� �r svenskarna kvar. "Det �r det nya Sverige h�r".

Vilket m�l/policy har ni f�r bibliotekets verksamhet?

Hyllie stadsdelsf�rvaltning har i m�lskrivningen f�r Bellevueg�rdens stadsdelsbibliotek
f�ljande riktlinjer f�r verksamheten:

"Hyllie stadsdelsfullm�ktiges lokala m�l f�r kultur �r att verka f�r att fr�mja eftersatta
gruppers kulturbehov och rikta s�rskild uppm�rksamhet mot barn, ungdomar och invandrare.

Bellevueg�rdsbibliotekets specifika m�l �r att vara tillg�ngligt f�r alla Hylliebor samt att vara
en j�mlikhetsfaktor genom

- satsning p� vuxenutbildning
- satsning p� l�ssvaga barn
- fortsatt satsning p� IT
- att vara en m�ngkulturell m�tesplats
- att skapa flera sm� bibliotek eller bokkafeer i samarbete med institutioner i                             
 stadsdelen

Under 1999 skall f�ljande omr�den prioriteras:

- barn och ungdom
- invandrare
- vuxenstuderande
- IT
- nya brukare"
 
Hur tycker du sj�lv att biblioteket fungerar/inte fungerar/borde fungera?

Lokalen �r bullrig, det �r h�g ljudniv� p� grund av golvet, som best�r av klinkers. Men det
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finns ett tyst rum som man �r mycket angel�gen om, s� att de som klagar kan sitta d�r. Det
finns m�nga sittplatser, "folk sitter l�nge och sysslar..."

Mycket tid g�r �t till att sk�ta maskinerna. Man skulle nog kunna f� pengar till fler datorer,
men man ska klara driften ocks�.  Personalen beh�ver f� tid att l�ra sig sk�ta alla maskiner.
Biblioteket ska ge service �t ett stort omr�de med ganska m�nga stadsdelar, vilket �r en
sv�righet. Det finns funderingar p� att �ppna en liten filial i Lindeborg, som ligger l�ngst bort
fr�n biblioteket. I en annan stadsdel, Holma, har man �ppnat ett litet bibliotek p� en skola,
som �r �ppet �ven p� kv�llstid. Det kr�ver mycket personalresurser f�r ett relativt litet antal
anv�ndare, s� det �r ett dilemma man brottas med hur man ska finna en s� bra l�sning som
m�jligt.

4.2.3 Limhamns stadsdelsbibliotek

Vad �r din bild av anv�ndarnas �sikter om biblioteket? Vad tycker de �r bra/mindre
bra?

M�nga tycker nog att l�get �r v�ldigt bra. Limhamn �r som en stad i staden, biblioteket finns i
centrum, med m�nga aff�rer i n�rheten. Det �r l�tt att slinka in hit i samband med att man g�r
sina �renden h�r. De flesta tycker nog att det �r ett trevligt bibliotek och att det �r bra
st�mning h�r. Biblioteket flyttade till nya lokaler f�r fem �r sedan. Bes�karantalet �kade
mycket i samband med detta.

M�nga l�nar de nya b�ckerna p� snabbl�n p� en vecka, och har l�st de nya b�ckerna ganska
snabbt. M�nga reserverar ocks� b�cker. �ldre nummer av tidskrifter l�nas ut, och det upp-
skattas mycket. Man l�nar ocks� ut CD-ROM-skivor. 

Bibliotekets publik

Det �r m�nga �ldre som bes�ker biblioteket regelbundet. De kan �ka fr�n hela stan hit, f�r att
de tycker att det �r trevligt h�r. Det �r l�tt att fr�ga personalen om hj�lp. Det �r ganska m�nga
som l�nar p� huvudbiblioteket, men som tycker det �r besv�rligt att l�mna tillbaka d�r - man
vet inte hur automaten fungerar - och tycker det �r tryggare att l�mna b�ckerna h�r, d�r
personalen "drar dem" manuellt. M�nga barnfamiljer kommer ocks� hit. F�rh�llandevis m�nga
m�n finns det ocks� h�r, t.ex. unga pappor som kommer med sina barn. En hel del ungdomar
kommer hit och l�nar CD-skivor. En grupp som �r mindre representerad h�r �r invandrare,
beroende p� att det inte bor m�nga i omr�det. Det finns inte heller s� stor arbets-l�shet h�r.
Detta m�rktes mer 1996, d� biblioteket utnyttjades v�ldigt mycket i samband med att
arbetsl�sheten b�rjade. Kunskapslyftet m�rker man inte av s� mycket.

Vilket m�l/policy har ni f�r bibliotekets verksamhet?

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsf�rvaltning har bl.a. f�ljande m�l f�r biblioteksverksamheten:

"Biblioteken ska
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- ge fri och j�mlik tillg�ng till information
- ge biblioteksservice i hela upptagningsomr�det
- ge service till befolkningen i stadsdelen genom ett aktuellt mediebest�nd
- str�va efter att ha ett gener�st �ppeth�llande p� r�tt tid
- vara v�lbes�kta
- efterstr�va h�g utl�ning
- utformas efter befolkningens behov och bidra till att fr�mja ett lokalt kulturengagemang

M�ngfald och kvalitet ska k�nneteckna samlingarna."

Hur tycker du sj�lv att biblioteket fungerar/inte fungerar/borde fungera?

Nackdelen med den nya lokalen �r att det �r mycket tr�ngre nu. Bokbest�ndet  fick gallras
ganska h�rt n�r man flyttade och antalet sittplatser minskades drastiskt. Man gjorde om ett
arbetsrum till l�splatser f�r n�gra �r sedan f�r att avhj�lpa detta. Det �r fortfarande v�ldigt
tr�ngt vid tidnings- och tidskriftsavdelningen. Det g�r inte att ha n�gra utst�llningar, vilket man
hade �nskat. Det �r �nd� m�nga f�rdelar med flytten.

4.2.4 Kirsebergs stadsdelsbibliotek

Vad �r din bild av anv�ndarnas �sikter om biblioteket? Vad tycker de �r bra/mindre
bra?

Folk gillar nog biblioteket i allm�nhet. Personalen m�ter v�ldigt lite klagom�l. H�r �r en trevlig
atmosf�r. Speciellt p� s�ndagarna m�rker man att folk kommer hit f�r att tr�ffas, ha det mysigt
och ta det lugnt. P� vardagarna �r det lite annat folk som kommer, m�nga arbetsl�sa och folk
som jobbar skift. �ven en hel del studerande kommer hit.

Som helhet �r nog bes�karna n�jda med lokalerna. Biblioteket byggdes om f�r tv� �r sedan, och
d� s�g man till att f� gott om sittplatser och lite avskilda vr�r. Det man kanske inte lyckades
med var ungdomsavdelningen. Den blev lite tr�kig. Barnavdelningen �r inte heller idealisk, den
k�nns f�r liten. N�r f�rskolor kommer p� bes�k, �r det v�ldigt tr�ngt vid in-g�ngen till
biblioteket, och detta har bes�kare kritiserat, bl.a. genom ins�ndare i tidningen.

Bibliotekets ekonomi har f�rs�mrats dramatiskt, sedan stadsdelsreformen inf�rdes. Detta har
inneburit att man inte har r�d att k�pa mycket nya medier. Detta f�r man kritik p� fr�n
bes�karna. Nu f�rs�ker man h�mta igen detta.

Bibliotekets publik

De grupper som �r d�ligt representerade �r framf�rallt ton�ringar och m�n mellan 20 och 30 �r.
De kommer om de studerar, men g�r inga spontana bes�k. Det har m�rkts en �kning p� senare
tid genom Kunskapslyftet. Barn, familjer och �ldre kommer d�remot flitigt hit. Mycket
l�sande kvinnor, naturligtvis, i alla �ldrar. Man funderar p� att �ppna ett bokcaf� i ett omr�de
med mycket invandrare, f�r att l�ttare kunna n� ut till denna grupp.
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Vilket m�l/policy har ni f�r bibliotekets verksamhet?

Kirsebergs stadsdelsfullm�ktiges m�l f�r biblioteket f�r 1999 inneh�ller f�ljande punkter:

"-  Biblioteket ska vara ett lokalt kunskapscentrum och ge snabb och s�ker tillg�ng till s�kt     
    information. Biblioteket ska vidare ge tillf�lle till f�rstr�else och konstn�rliga upp-               
    levelser. Mediebest�ndet skall vara ett alternativ till massmarknadskulturen.

 - Biblioteket ska erbjuda Kirsebergsborna m�jligheter att anv�nda IT, s�rskilt Internet.           
   Under �ret ska en CD-ROM-spelare f�r barn k�pas.

 - Biblioteket ska vara tillg�ngligt och h�llas �ppet s� att stadsdelens inv�nare ges                     
   m�jlighet att utnyttja sin fritid f�r biblioteksbes�k.

 - Biblioteket ska vara en naturlig m�tesplats och ett lokalt kulturcentrum.

 - Biblioteket ska genom samverkan med skolan och fritidsverksamheten st�dja eftersatta        
   grupper bland barn och unga.

 - Biblioteket ska vara stadsdelens minne - lyfta fram och bevara stadsdelens historia.Ó

Hur tycker du sj�lv att biblioteket fungerar/inte fungerar/borde fungera?

Det skulle k�pas in �nnu mer nya b�cker. �ven mer kassettb�cker, som det finns ett sug efter.
�ven mer CD-skivor skulle beh�vas. Folk klagar p� att det inte k�ps in fler CD-skivor. Video
k�ps in en del, men det �r n�dv�ndigt att h�lla igen p� grund av den d�liga ekonomin, och d�
blir det ingen f�rnyelse. IT-omr�det �r v�ldigt eftersatt h�r. Det skulle absolut beh�vas en CD-
ROM f�r barn, det �r egentligen en n�dv�ndighet. Utl�ningen skulle vara automatiserad. Det �r
ocks� synd att biblioteket inte har n�gra egna pengar till programverksamhet, s� att det kunde
anordnas programkv�llar med f�rfattarbes�k regelbundet.

"Egentligen �r det hur mycket som helst jag skulle vilja ha annorlunda, men nu har jag l�rt mig
att t�nka ekonomiskt... att man till slut h�ller nere sina behov..."

4.3 Sammanfattning

Mitt intryck av bibliotekariernas medvetenhet om anv�ndarnas �sikter �r att man �r ganska
medveten om den negativa kritik som finns, men �r mer vaga om vad anv�ndarna tycker �r bra
p� biblioteket. Bibliotekarierna f�r del av anv�ndarnas �sikter genom den dagliga kontakten i
biblioteket. N�gra speciellt utarbetade kanaler f�r att ta reda p� mer om anv�n-darnas �sikter
finns inte. De anv�ndar�sikter bibliotekarierna �terger r�r oftast den fysiska milj�n,
mediebest�ndet och tillg�ngen till IT.

Bibliotekarien p� huvudbiblioteket �r v�l medveten om negativ kritik mot det nya biblioteket,
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eftersom hon m�tt anv�ndarnas �sikter genom direktkontakt. N�r det g�ller positiva syn-
punkter direkt fr�n anv�ndarna verkar de lysa med sin fr�nvaro. Som i s� m�nga sammanhang
kan man v�l f�rmoda att h�lsan tiger still...

Gemensamt f�r stadsdelsbiblioteken �r att man �r medveten om att ink�pen av nya medier �r
och har varit otillr�ckliga. H�r utg�r bibliotekens knappa ekonomi en avg�rande faktor f�r att
anv�ndarnas behov inte tillm�tesg�s i h�gre utstr�ckning.

F�r b�de Bellevueg�rden och Limhamn utg�r ocks� lokalerna en sv�righet enligt biblio-
tekarierna. P� Bellevueg�rden utg�r den h�ga ljudniv�n p� grund av golvbel�ggningen ett
problem. P� Limhamn �r det de tr�nga lokalerna som till viss m�n begr�nsar verksamheten -
man kan inte ha utst�llningar eller programverksamhet. 

Samtliga m�lskrivningar talar om vikten av en j�mlik och fri tillg�ng till biblioteket och dess
mediesamlingar. Kirseberg �r det enda bibliotek i unders�kningen som talar om att "biblioteket
ska ge tillf�lle till konstn�rliga upplevelser."  Anm�rkningsv�rt �r att Kirsebergs
stadsdelsn�mnd samtidigt inte ger biblioteket n�gra pengar till s�dan verksamhet.

I m�lskrivningen f�r Bellevueg�rdens bibliotek kan man se att man vill ut�ka verksamheten
genom att skapa fler sm� bibliotek i stadsdelen, dvs. "filialer" �t stadsdelsbiblioteket. Liknande
tankeg�ngar finns i Kirseberg. Limhamn har ju redan tv� mindre bibliotek i omr�den som ligger
l�ngt ifr�n stadsdelsbiblioteket i Limhamn. Man kan allts� se en utveckling mot mindre
biblioteksenheter med ett mindre upptagningsomr�de och kort geografiskt avst�nd till sina
anv�ndare.

Samtliga tre stadsdelsbibliotek tycker att de vunnit p� stadsdelsreformen med n�rheten till
politikerna och kontakter i �vrigt med omv�rlden i form av myndigheter och f�reningsliv. F�r
Kirseberg har stadsdelsreformen inneburit minskade ekonomiska resurser f�r biblioteket, men
trots detta uppv�ger det positiva.



25

5. VAD SÄGER ANVÄNDAREN OM BIBLIOTEKET ?

5.1 Användarintervjuer - metod och bortfall

N�sta steg i unders�kningen var att intervjua n�gra anv�ndare. Syftet med dessa var att f� fram
spontana �sikter om hur de trivs med biblioteket, vilka faktorer som har betydelse f�r att de
ska g� dit, om de �ven g�r till andra bibliotek. Intervjuerna skulle kunna genomf�ras p� h�gst
femton minuter. Jag gjorde ett par provintervjuer p� n�gra bibliotek i Lund f�r att testa
intervjufr�gorna (se bilaga 2) och se hur l�ng tid som kr�vdes f�r intervjun. N�gra sm�
justeringar av fr�gorna gjordes.

P� de tre stadsdelsbiblioteken gjordes intervjuerna vid tv� tillf�llen p� olika tidpunkter under
dagen f�r att f�rs�ka f�nga in olika typer av bes�kare. N�gra intervjuer gjordes p� �ppettider
under helgen (s�ndag f�r Kirseberg och Bellevueg�rden, l�rdag f�r Limhamn och Huvud-
biblioteket) och n�gra p� en vardag. Intervjuerna spelades in med hj�lp av en liten bandspelare
och skrevs sedan ut.

Eftersom jag inte hade tid att g�ra mer �n sex eller sju intervjuer per bibliotek, kan det inte bli
tal om att f� n�gon representativ bild av anv�ndarnas �sikter. Det var inte heller min avsikt.
Anv�ndarintervjuerna var t�nkta att ge sm� "titth�l" in i anv�ndarnas verklighet och ge dem en
m�jlighet att tala ut fritt om biblioteket. N�r jag gick runt i biblioteken f�r att v�lja ut
"intervjuoffer", var min str�van att f�rs�ka f� med personer i olika �lderskategorier.
Naturligtvis har jag gjort ett urval �ven p� ett annat s�tt: jag har undvikit personer som verkat
stressade.  

Det var �nga sv�righeter med att f� folk att st�lla upp f�r en intervju. Endast tv� personer av
totalt 28 tillfr�gade avb�jde. Totalt gjordes allts� 26 anv�ndarintervjuer.

5.2 Resultat

5.2.1 Huvudbiblioteket

P� huvudbiblioteket �r bokbest�ndet den viktigaste anledningen till att man kommer, men �ven
atmosf�ren h�r n�mns som en anledning. N�gra har uppgett ett annat bibliotek som sitt
hemmabibliotek dit man g�r f�r att l�sa tidningar och s�ka efter en speciell bok. Till
huvudbiblioteket g�r man mer f�r att fritt g� p� uppt�cktsf�rd bland hyllorna. H�r �r det
m�ngfalden i utbudet man �r ute efter. Det �r ocks� l�ttare att f� tag p� nyare sk�nlitteratur
h�r. Ett annat sk�l till att bes�ka huvudbiblioteket kan vara att l�sa en specialtidskrift som
bara finns h�r. Flera av de intervjuade har uppgett att de b�rjat g� till huvudbiblioteket igen
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efter ett l�ngt uppeh�ll, sedan de nya byggnaderna kommit till.

Det framkommer inte s� m�nga negativa synpunkter. Man �r n�jd med det mesta. Personalen
�r mycket tj�nstvillig. Det �r relativt l�tt att hitta, skyltningen fungerar bra i stort sett. N�gra
vill att biblioteket skall �ppna kl. 9 p� f�rmiddagen. En person har synpunkter p� inredningen,
framf�rallt stolarna av plast, som �r kalla att sitta p�. Luftkonditioneringen g�r ocks� att det �r
kallt att sitta och l�sa. Flera personer uppger ett annat bibliotek som sitt hemmabibliotek, men
s�ger att de g�rna g�r till huvudbiblioteket ibland "f�r att det �r s� stort och fint h�r, man kan
g� omkring och strosa h�r och leta efter saker". En annan anledning �r att det �r l�ttare att f�
tag p� nyutgiven litteratur h�r.

5.2.2 Bellevuegårdens stadsdelsbibliotek

N�rheten �r genomg�ende den viktigaste faktorn till att man v�ljer att g� hit. Man trivs med
lokal och personal. "Man k�nner sig hemma h�r". N�gon vill ha �ppet �ven p� l�rdagar, en
annan tycker att det borde vara s�ndags�ppet �ven p� sommaren. En del �nskem�l om mer
nya b�cker och barnvideofilmer framkommer. Dagstidningarna �r ganska mycket upptagna.
N�gon tycker att det �r f�r mycket gamla b�cker som borde gallras. En person tycker att det
inte �r tillr�ckligt avskilt s� att man kan sitta och l�sa i lugn och ro. Det �r inte tillr�ckligt tyst.
Kanske hade det varit tystare om bokhyllorna varit h�gre. 

5.2.3 Limhamns stadsdelsbibliotek

Den allra viktigste faktorn f�r att komma hit �r n�rheten och bekv�mligheten, men �ven
kontakten med personalen n�mns som en viktig trivselfaktor. Limhamn �r det bibliotek som
bes�karna ger mest blandade kommentarer om. En del �r n�jda, det �r mysigt h�r och l�tt att
hitta. "Bra lokalisering och vettiga �ppettider f�r de som arbetar, det �r det viktiga." Flera
personer uttrycker dock missn�je med b�de lokalerna och bokutbudet. Biblioteket �r tr�ngt
och stimmigt och ljudniv�n �r h�g. En del gillar inte heller det moderna, lite kala utform-ningen
som biblioteket har, lite av snabbk�psatmosf�r. En bes�kare uttrycker sig s� h�r: Man f�r
budskapet "kom hit, l�na en bok och stick snabbt!" n�r man kommer in hit. "Sitt inte h�r och
ha det mysigt och vik sidorna i b�ckerna!"  Flera anm�rker p� att bokutbudet k�nns gammalt
och f�r litet, speciellt facklitteraturen. �ven utbudet av CD-skivor �r f�r litet och har f�r d�lig
kvalitet. En person tycker att biblioteket borde ha �ppet l�ngre p� kv�llarna och l�rdags�ppet
�ven p� sommaren.

5.2.4 Kirsebergs stadsdelsbibliotek

�ven p� Kirseberg �r den geografiska n�rheten den viktigaste faktorn f�r att man ska g� hit. En
person anser dock att personalen har st�rst betydelse, och en annan tidningsutbudet. Man �r
n�jd med lokalerna i allm�nhet. "Biblioteket �r lagom stort f�r att man ska k�nna sig hemma".
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De flesta tycker att det �r mycket lugnt h�r. Det �r bra tillg�nglighet p� datorer h�r. Det g�r att
man lockas att anv�nda det. �ven �ppettiderna �r i stort sett bra, men en person vill ha �ppet
till kl. 19 varje dag, en annan s�ndags�ppet �ret om. Att biblioteket �r s�ndags-�ppet verkar
vara uppskattat. "Jag upplever det lyxigt g� hit p� s�ndagar. Det �r ett n�je!!"

Det st�rsta missn�jet r�r bokutbudet, som k�nns gammalt. Det skulle k�pas in mer nya
b�cker. Barnlitteraturen upplevs till en del som slitet och i d�ligt skick. Det b�rjar dock
komma en del nya b�cker. Kanske skulle det ocks� finnas mer aktuell referenslitteratur. En
person skulle vilja ha mer samh�llsinformation h�r. Flera av de intervjuade anv�ndarna uppger
att de har b�rjat v�ga anv�nda datorn s� sm�tt, "h�r �r det l�ttare att komma till datorn �n p�
huvudbiblioteket".

5.3 Sammanfattning

Min fundering efter intervjuerna med anv�ndarna var i vilken utstr�ckning de verkligen
uttrycker sin egentliga �sikt. Framf�rallt p� huvudbiblioteket framkom f� negativa synpunkter
utan "allt �r bra". Fr�gan �r d� om man svarar s�, f�r att man tror att jag som intervjuare vill
ha det svaret, eller kanske f�r att det �r enklast och snabbast f�r dem att svara s�.

Gemensamt f�r de tre stadsdelsbiblioteken �r klagom�len p� medieutbudet. Man vill ha mer
nyutgiven litteratur, b�de sk�n-, fack- och barnlitteratur. Utbudet av CD-skivor p� Limhamn
kunde g�rna f�rb�ttras och p� Bellevueg�rden vill anv�ndarna ha fler dagstidningar. � andra
sidan anges n�rheten till stadsdelsbiblioteket som en mycket positiv faktor.

Det �r uppenbart efter anv�ndarintervjuerna att Limhamnsbibliotekets milj� inte tilltalar alla.
Flera av de personer jag intervjuade, uttryckte sitt missn�je och ber�ttade om "sitt barn-
domsbibliotek" i lyriska ordalag. Deras idealbild av ett bibliotek var motsatsen till Limhamn:
tyst, stort, med mycket b�cker och m�nga krypin att kunna sitta och l�sa l�nge i lugn och ro. 

Om man j�mf�r resultatet fr�n anv�ndarintervjuerna med bibliotekariernas bild av anv�ndarna
kan man konstatera f�ljande:

Huvudbibliotekets anv�ndare verkar vara n�jda i h�gre utstr�ckning �n vad  bibliotekarien     
trodde. Antagligen har personalen f�tt m�ta s� mycket negativ kritik under den f�rsta tiden i
den nya byggnaden, att kritiken f�tt st�rre proportioner �n vad den i verkligheten har.
Bibliotekariens teori om att vissa "stamkunder" f�rsvunnit, kan ocks� vara riktig. Kvar finns
nu de anv�ndare som funnit sig tillr�tta i de nya lokalerna och som �r n�jda. Ingen av de
intervjuade anv�ndarna upplevde det heller som n�got st�rre problem att hitta i lokalerna.
Skyltsystemet var inget som man n�mnde.

P� alla tre stadsdelsbiblioteken �r f�r gammalt mediebest�nd en vanlig orsak till kritik,      
precis som bibliotekarierna befarade.  �ven lokalernas brister p� Bellevueg�rden och         
Limhamn �terkommer i anv�ndarintervjuerna.

P� samtliga fyra bibliotek uttrycks �nskem�l om ut�kade �ppettider. Den enda bibliotekarien
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som tog upp �ppettiderna som en m�jlig anledning till kritik var Bellevueg�rdens biblio-
tekarie. De �vriga n�mnde inte �ppettiderna �ver huvud taget.

Limhamns anv�ndare ger uttryck f�r diametralt motsatta synpunkter p� biblioteket.
En del gillar att g� hit, medan andra uttrycker mycket starka negativa k�nslor inf�r milj�n.    
Det �r synpunkter av upplevelsem�ssig karakt�r mer �n kritik av sj�lva verksamheten.
Bibliotekarien gav inte uttryck f�r medvetenhet om dessa motstridiga �sikter hos anv�ndarna.



29

6. VEM ÄR ANVÄNDAREN?

6.1 Enkätundersökningen - metod och avgränsningar

F�r att f� mer information om anv�ndarna valde jag att g� vidare med att g�ra en enk�t-
unders�kning p� de fyra biblioteken. P� detta s�tt kunde jag f� in mer detaljerad information
om anv�ndarens biblioteksvanor och �sikter f�r att anv�nda som kompletterande fakta till
anv�ndarintervjuerna.

Enk�tformul�ret (bilaga 3) best�r mestadels av fr�gor med slutna svarsalternativ. Avsikten med
detta var fr�mst att besvarandet av enk�ten skulle g� fort och l�tt. Det f�renklar ocks�
sammanst�llandet av enk�tresultatet. Utdelandet av enk�ten har skett vid ing�ngen till
biblioteket (p� huvudbiblioteket vid ing�ngen till v�ningsplan 2). D�rf�r var fr�gorna
utformade s� att anv�ndarna svarade p� vad de kommer att g�ra p� biblioteket under bes�ket.

Enk�tformul�ret pilottestades f�rst p� n�gra personer av tv� sk�l: dels  f�r att se om  fr�gorna
var l�tta att besvara och att det inte fanns n�gra oklarheter i utformningen, dels f�r att se hur
l�ng tid som beh�vdes f�r att besvara enk�ten. Tiden f�r att fylla i enk�ten fick vara h�gst 10
minuter. Pilottestet visade att enk�ten gick fort och l�tt att besvara och inga omarbetningar
beh�vde g�ras.

Enk�ten delades ut vid tre olika tillf�llen p� resp. bibliotek. Tillf�llena f�rlades vid olika
tidpunkter p� dagen f�r att f�rs�ka f� med olika grupper av anv�ndare med olika bes�ksvanor.
Varje bibliotek unders�ktes p� en f�rmiddag, en eftermiddag/kv�ll och en  l�rdag/s�ndag.
Enk�ten delades ut till ungef�r var fj�rde bes�kare som antogs vara minst 16 �r. Ett visst
bekv�mlighetsurval har skett av den orsaken att personer som var v�ldigt stressade hade en
tendens att smita f�rbi.

Jag valde att st� s� centralt placerad som m�jligt. P� stadsdelsbiblioteken stod jag i n�rheten av
informationsdisken och delade ut enk�ten n�r bes�karen hade klarat av sitt �rende vid disken.
Beroende p� vilken avdelning de skulle till, gick de till v�nster eller h�ger om
informationsdisken, t.ex. till tidningsavdelningen eller sk�nlitteraturavdelningen. Detta gjorde
att jag fick flytta mig fr�n den ena sidan till den andra f�r att inte missa de anv�ndare som
mycket m�lmedvetet och snabbt styrde sina steg direkt till t.ex. tidningsavdelningen, och sedan
stannade d�r under hela bes�ket. I vilken m�n jag lyckats utj�mna en t�nkbar snedf�rdelning �r
tveksamt. P� huvudbiblioteket var jag placerad p� andra v�ningen vid trappan som leder upp
fr�n ing�ngen. Anledningen till att jag inte stod p� entr�planet var att avdelningarna d�r �r
provisoriskt ordnade i avvaktan p� f�rdigst�llandet av den gamla biblioteksbyggnaden. Jag ville
i st�rsta m�jliga m�n undvika att f� synpunkter som hade med detta att g�ra i min
unders�kning och valde d�rf�r att st� p� andra v�ningen, d�r alla avdelningar �r f�rdiga. Min
placering gjorde dock att jag missade alla de personer som tog hissen direkt till t.ex.
avdelningarna Nyhetsmedia eller Konst & Musik.

I de f�ljande avsnitten redovisas resultatet av enk�tsvaren i samma ordning som fr�gorna har i
enk�ten, se bilaga 3.
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6.2 Bortfall
Bortfallet blev totalt ca 20%, vilket �r ett tillfredsst�llande resultat. I tabellen nedan kan man
se hur bortfallet f�rdelar sig mellan de olika biblioteken.

                     Tillfr�gade     Deltagit            Avb�jt         Bortfall

Huvudbiblioteket   65  47       15      23%
Limhamn   52  44         8      15%
Bellevueg�rden   51  41       10      20%
Kirseberg   37  30         7      19%
__________________________________________________________________

Totalt 205 162       40      20%

Den vanligaste orsaken till att man inte ville fylla i enk�ten var tidsbrist. Detta g�llde ca h�lften
av bortfallet, 21 personer. Andra orsaker var att  man bes�kte biblioteket mycket s�llan och
d�rf�r inte kunde uttala sig  (12 personer). Bristf�lliga kunskaper i svenska spr�ket var en
annan anledning  (4 personer). N�gon enstaka person v�grade pga att fr�gorna k�ndes f�r
n�rg�ngna.

Det �r sv�rt att avg�ra om bortfallet har haft n�gon betydelse f�r resultatet av
enk�tunders�kningen.
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6.3 Resultat
6.3.1 Anv�ndaren: k�n, �lder, utbildning och syssels�ttning
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             Diagram 1: K�nsf�rdelning

Av diagrammet framg�r att huvudbiblioteket har st�rst andel m�n bland anv�ndarna, medan
kvinnorna dominerar p� stadsdelsbiblioteken.

�LDERSF�RDELNING

�lder HB Limhamn Bellevueg�rden Kirseberg

Bef.
%

Anv.
 %

Bef.
%

Anv.
%

Bef.
%

Anv.
%

Bef.
%

Anv.
%

16 - 18 2 11 4 7 3 3 7

19 - 24 11 15 5 5 6 8 7 7

25 - 44 36 39 25 21 22 41 31 55

45 - 64 19 33 27 33 23 31 22 17

65 - 79 13 2 15 31 20 20 13 14

80 -    8 4 3 8 5

Tabell 5: �ldersf�rdelning hos anv�ndarna (anv.) j�mf�rt med �ldersf�rdelningen hos
befolkningen (bef.) i respektive omr�de, i procent

N�gra intressanta skillnader mellan �ldersstrukturen i bibliotekens n�romr�den och
biblioteksanv�ndarnas �ldersf�rdelning kan urskiljas i de siffror tabell 5 redovisar.

Andelen inv�nare i �ldern 16-18 �r ligger i samtliga unders�kta stadsdelar p� siffror mellan 2
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och 4%, vilket skulle inneb�ra att denna �ldersgrupp �r �verrepresenterad p� huvud- 
biblioteket (11%), Limhamn (7%) och Kirseberg (7%). Bellevueg�rden hade inga som deltog i
unders�kningen i denna �lderskategori.

�ldersgruppen 25-44 �r �r kraftigt �verrepresenterad p�  Bellevueg�rden och Kirseberg.
�ldersgruppen 45-64 �r �r �verrepresenterad p� huvudbiblioteket, Limhamn och
Bellevueg�rden.

Huvudbiblioteket har en mycket liten andel anv�ndare �ver 65 �r, 2%.  Detta ska j�mf�ras med
andelen personer �ver 65 �r i stadsdelarna runt huvudbiblioteket, som ligger p� drygt 20%. Ett
liknande resultat kom man fram till i G�teborg (Gran�r, 1989). En liten del av f�rklaringen i
min unders�kning kan vara att jag stod placerad vid fackavdelningarna och inte i n�rheten av
avdelningen sk�nlitteratur, som kan t�nkas ha m�nga anv�ndare �ver 65 �r. Det �r troligtvis
inte hela f�rklaringen. Se vidare i avsnitt 7.2.

Andelen anv�ndare �ver 65 �r p� Bellevueg�rden �r 20%, medan andelen personer boende i
omr�det i denna �ldersgrupp �r h�gre, ca 28%. Limhamn har en h�g siffra f�r personer �ver 65
�r i unders�kningen, 34 %,  vilket inte f�rklaras av den demografiska strukturen i stadsdelen.
Limhamn har bara 19% av sin befolkning �ver 65 �r. Kirsebergs siffra f�r anv�ndare �ver 65 �r
i unders�kningen, 14%, �r n�got mindre �n �ldersgruppens storlek i stadsdelen, 18%.
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             Diagram 2: Utbildningsniv�

Majoriteten av huvudbibliotekets anv�ndare har universitets- eller h�gskoleutbildning, 54%.
F�r stadsdelsbiblioteken �r denna siffra l�gre. P� samtliga bibliotek har dock mer �n 80% av
anv�ndarna minst gymnasieutbildning. Andelen anv�ndare med endast grundskoleutbildning �r
liten, allra minst p� huvudbiblioteket, 7%. Utbildningsniv�n f�r anv�ndarna p� Bellevue-
g�rden �r betydligt h�gre �n utbildningsniv�n hos befolkningen i stadsdelen. Andelen inv�nare
med enbart grundskoleutbildning �r ca 30%, medan de bland biblioteksanv�ndarna �r 15%.
Andelen inv�nare med universitets-/h�gskoleutbildning �r ca 20%, att j�mf�ras med
anv�ndarna, 45%. F�rh�llandet �r liknande f�r Kirseberg. F�r Limhamn motsvarar anv�ndarnas
utbildningsniv� ungef�r befolkningens.
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SYSSELS�TTNING

50

14 15

27

6 7

15
10

35

45 45 47

9

34

25

16

0

10

20

30

40

50

HB Limhamn BG Kirseberg

Bibliotek

Studerande

Arbetss�kande

F�rv�rvsarbetande

Pension�r

                Diagram 3: Syssels�ttning

Diagram 3 visar att h�lften av huvudbibliotekets anv�ndare �r studerande. I unders�kningen av
Lunds stadsbibliotek 1990 (Carlsson, Hylander, 1990) var motsvarande siffra 56%. Kirseberg
har ocks� en r�tt stor andel studerande, ungef�r en dryg fj�rdedel. De arbetss�kande �r �ver-
representerade p� samtliga bibliotek utom p� huvudbiblioteket.  P� de tre stadsdelsbiblioteken
�r det de yrkesarbetande som �r den st�rsta gruppen, knappt h�lften av anv�ndarna.
Huvudbiblioteket har en v�ldigt l�g andel anv�ndare som �r pension�rer, 9%. I Lunda-
unders�kningen var motsvarande siffra 8% (Carlsson & Hylander, 1990), likas� i G�teborg
(Gran�r, 1989).  Det enda bibliotek d�r pension�rer inte �r underrepresenterade �r Limhamn,
j�mf�r med tabell 5.
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6.3.2 Användarens biblioteksvanor
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                      Diagram 4: Bes�ksfrekvens

Diagram 4 visar att mer �n h�lften av huvudbibliotekets anv�ndare bes�ker biblioteket minst
en g�ng i veckan. I G�teborgsunders�kningen var det en dryg tredjedel (Gran�r, 1989). P� de
tre stadsdelsbiblioteken g�r majoriteten av anv�ndarna till biblioteket n�gon g�ng i m�naden
eller mer s�llan. En liten del anv�ndare har uppgett att de g�r dagligen till biblioteket, st�rst
siffra har Limhamn, 12%, medan de tre andra biblioteken har siffror mellan 2 och 5% f�r denna
grupp.
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                          Diagram 5: Bes�kets l�ngd

Samtliga bibliotek har en majoritet av anv�ndare som stannar 30-90 minuter vid varje bes�k.
Av huvudbibliotekets anv�ndare stannar knappt en fj�rdedel mer �n en och en halv timme. Det
enda stadsdelsbibliotek som har en liten del anv�ndare, 3%, som stannar s� l�nge �r
Bellevueg�rden. Limhamns anv�ndare stannar kortare tid p� biblioteket �n �vriga biblioteks,
knappt h�lften stannar mindre �n 30 minuter.
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SYFTE MED BES�KET
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Diagram 6: Syftet med biblioteksbes�ket

P� samtliga bibliotek �r det mer �n h�lften av anv�ndarna som t�nker l�na eller l�mna tillbaka
b�cker under bes�ket. Bellevueg�rden har st�rst andel bokl�nare, 83%. Det n�st vanligaste
�rendet �r tidnings- eller tidskriftsl�sande. F�r stadsdelsbiblioteken �r andelen ungef�r lika
stor, omkring en tredjedel av anv�ndarna, medan huvudbiblioteket har minst andel tidnings-
och tidskriftsl�sare bland sina anv�ndare, ungef�r en fj�rdedel.  Resultatet f�r huvud-
biblioteket kan vara missvisande, och siffran b�r vara betydligt h�gre. F�rklaringen till detta �r
f�rmodligen min placering i biblioteket vid utdelandet av enk�terna, se 6.1
Enk�tunders�kningen - metod och avgr�nsningar.

Tittar man n�rmare p� de anv�ndare som uppgett att de ska l�na eller l�mna tillbaka b�cker
under biblioteksbes�ket, visar det sig att denna grupp domineras av kvinnor p� stadsdels-
biblioteken - minst tv� tredjedelar - medan denna k�nsskillnad utj�mnas p� huvudbiblioteket.
N�r det g�ller den grupp som l�ser tidningar eller tidningar p� biblioteken �r det m�nnen som
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dominerar starkt.

Huvudbiblioteket har h�gst siffra f�r andelen anv�ndare som l�nar/l�mnar tillbaka video eller
CD-skivor, 15%. I Lundaunders�kningen fr�n 1990 var andelen anv�ndare som uppgav sig
l�na CD-skivor eller video 2% (Carlsson & Hylander, 1990).

Limhamn �r det enda bibliotek som har anv�ndare som angett att de kommer till biblioteket f�r
att tr�ffa bekanta, 2%. Limhamn har ocks� h�gst siffra f�r andelen anv�ndare som ska h�mta
reserverad bok, 9%.

Vid en unders�kning av huvudbiblioteket som gjordes 1994 (f�re den nya byggnadens
tillkomst) var siffrorna f�r de som uppgav sig sitta och l�sa/studera 27%, medan det nu �r 24%
(Fremle, 1991).
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     Diagram 7: Bes�k p� andra bibliotek

Diagram 7 visar att 43% av huvudbibliotekets anv�ndare inte bes�ker n�got annat bibliotek.
Kirseberg �r det bibliotek som har st�rst grupp trogna anv�ndare som aldrig bes�ker n�got
annat bibliotek. Det �r ocks� det stadsdelsbibliotek vars anv�ndare i minst utstr�ckning
bes�ker �ven huvudbiblioteket.
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6.3.3 Användarens värderingar
Vad �r det i bibliotekens utbud som �r den fr�msta anledningen till att man vill g� dit?

HB BG Limhamn Kirseberg

Lugn och ro 49 34 10 33

Hj�lpsam personal 49 80 73 55

Bra utbud av litteratur 73 46 62 48

Mycket

tidningar/tidskrifter

27 14 22 14

�ppettider som passar mig 29 23 32 37

Biblioteket ligger n�ra 20 71 54 37

Trivsamma lokaler 24 3 16 4

M�nga datorer 7 9 4

Annat 4 6 5 4

Tabell 6: Den viktigaste "attraktionen" i bibliotekets utbud. Procentuell andel av totala antalet
svarande

F�r huvudbibliotekets anv�ndare �r det litteraturutbudet som �r den viktigaste anledningen till
att bes�ka biblioteket. F�r de tre stadsdelsbibliotekens anv�ndare har personalen st�rst
betydelse. F�r Bellevueg�rdens anv�ndare har �ven det geografiska avst�ndet mycket stor
betydelse f�r att man ska v�lja att bes�ka biblioteket.

Betyg p� biblioteket

Vad tycker anv�ndarna om bibliotekets utbud n�r de v�l har kommit till biblioteket?
P� fr�ga 10 i enk�ten fick anv�ndarna s�tta betyg p� bibliotekets resurser och service. F�r att
kunna j�mf�ra betygs�ttningen av biblioteken har jag r�knat om betygen till po�ng. Betyget
V�l godk�nt ger 3 po�ng, Godk�nt 2 po�ng och Underk�nt 1 po�ng. Efter att ha lagt ihop
po�ngsumman f�r varje svarsalternativ i fr�ga 10 och delat med det antal som besvarat fr�gan,
f�r jag fram ett medelbetyg p� varje biblioteks resurser. Jag har ocks� r�knat ut det totala
medelbetyget f�r alla fyra biblioteken, som kan anv�ndas som ett j�mf�relsev�rde, f�r att se
hur ett visst biblioteks betygssiffra ligger i f�rh�llande till medelv�rdet.
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H�r nedan finns de svarsalternativ som fick h�gst po�ng p� respektive bibliotek, samt ett
sammanlagt resultat f�r de fyra biblioteken tillsammans. 

Huvudbiblioteket   Limhamn

1) Bibliotekets l�ge   1) Bibliotekets l�ge
2) Personalen, tidskrifter   2) Personalen
3) Sk�nlitteratur, �ppettiderna, lokalerna  3) �ppettiderna

Bellevueg�rden   Kirseberg

1) Personalen   1) Bibliotekets l�ge, personalen
2) Bibliotekets l�ge   2) Dagstidningar, kopiering
3) Dagstidningar, �ppettider, lokalerna   3) Sk�nlitteratur, �ppettider, lokaler, sittplatser

Totalt

1) Bibliotekets l�ge
2) Personalen
3) �ppettider, tidskrifter

Bibliotekets l�ge och personalen f�r p� alla biblioteken mycket h�gt betyg.
N�r det g�ller �ppettiderna har Limhamn h�gre betyg �n �vriga bibliotek. L�rdags�ppet verkar
vara en lyckad satsning.

Betyget f�r sk�nlitteraturbest�ndet ligger n�got �ver godk�nt p� samtliga bibliotek, medan
facklitteratur f�r lite l�gre betyg. Bellevueg�rdens anv�ndare ger facklitteraturen allra l�gst
betyg. Den utl�ndska litteraturen f�r knappt godk�nt p� samtliga bibliotek.

N�r det g�ller utbudet av CD-skivor har de tre stadsdelsbiblioteken f�tt underk�nt, medan
huvudbiblioteket f�r godk�nt. Huvudbiblioteket f�r underk�nt f�r antalet sittplatser, d�r
stadsdelsbiblioteken f�tt h�gre betyg. Antalet tysta l�splatser f�r underk�nt p� huvud-
biblioteket och i Limhamn. Limhamn f�r ocks� underk�nt p� utbudet av videofilmer, vilket inte
�r s� underligt, eftersom man inte har n�gra videofilmer till uthyrning. Att 15% av deltagarna i
unders�kningen �nd� valt att utttrycka sitt missn�je med detta, f�r v�l ses som en �nskan om
att biblioteket skall erbjuda denna service.

Vad vill man f�rb�ttra?

P� fr�ga 11 i enk�ten fick anv�ndarna ange vad de ville att biblioteken skulle f�rb�ttra i sin
verksamhet. M�nga utnyttjade tillf�llet. I tabellen nedan har jag angett p� vilken plats
�nskem�let har kommit, dvs. det alternativ som f�tt flest r�ster har f�tt plats nr 1 osv. 
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�nskelista

Plats HB BG Limhamn Kirseberg Totalt

1  L�splatser Datorer Sk�nlitt. �ppettider Facklitt.

2 Facklitt. Sk�nlitt. Facklitt. Facklitt. Sk�nlitt.

3 Sittplatser Facklitt. L�splatser Datorer L�splatser

4 Sk�nlitt. Sittplatser Tidskrifter Sk�nlitt. Datorer

5 Utl. litt. L�splatser Dagstidn. L�splatser �ppettider

6 �ppettider Utl. litt. CD-skivor Dagstidn. Sittplatser

7 Lokalerna �ppettider Lokalerna Tidskrifter Utl. litt.

8 Datorer Tidskrifter Datorer Utl. litt. CD-skivor

9 Videofilm CD-skivor �ppettider CD-skivor Lokalerna

10 CD-skivor Videofilm Videofilm Videofilm Tidskrifter

11 Personal Lokalerna Utl. litt. Bibl:s l�ge Videofilm

12 Dagstidn. Kopiering Personal Lokalerna Dagstidn.

13 Tidskrifter Bibl:s l�ge Sittplatser Sittplatser Personal

14 Kopiering Personal Bibl:s l�ge Personal Kopiering

15 Bibl:s l�ge Dagstidn. Kopiering Kopiering Bibl:s l�ge

Tabell 7: �nskelista �ver vad anv�ndarna vill f�rb�ttra p� biblioteken. 

Ett st�rre utbud av facklitteratur hamnar h�gt p� �nskelistan p� samtliga bibliotek. �ven
sk�nlitteratur vill man ha mer av. Tidningar och tidskrifter kommer h�gre upp p� �nskelistan
p� Limhamn och Kirseberg, medan Bellevueg�rden och huvudbiblioteket hellre vill ha mer
utl�ndsk litteratur. N�r det g�ller �kade �ppettider �r detta det allra h�gsta �nskem�let f�r
Kirsebergsbibliotekets anv�ndare. F�r huvudbibliotekets anv�ndare placerar sig fler tysta
l�splatser h�gst p� �nskelistan, vilket ocks� kommer h�gt upp p� de andra bibliotekens
�nskelistor. �ven �vriga sittplatser �r ett hett �nskem�l p� huvudbiblioteket och p� Bellevue-
g�rden. N�r det g�ller datorer �r det Bellevueg�rden och Kirseberg som har h�ga placeringar p�
�nskelistan.



41

6.4 Sammanfattning

En kort sammanfattning av enk�tresultatet varje bibliotek f�r sig ger f�ljande bild:

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket har flest m�n bland sina anv�ndare av de unders�kta biblioteken. Troligen
g�r en stor del av dem till huvudbiblioteket f�r det stora utbudet av tidningar och tidskrifter,
och har tidningsl�sandet som sitt enda �rende p� biblioteket. Biblioteket har m�nga bes�kande
bland ungdomar och personer i arbetsf�r �lder, men �ldre personer g�r i liten utstr�ckning hit.
�ver h�lften av anv�ndarna har universitetsutbildning, och mindre �n en tiondel har endast
gymnasieutbildning. Studerande i olika kategorier utg�r h�lften av anv�ndarna, och f�r-
v�rvsarbetande ungef�r en tredjedel. De flesta bes�ker biblioteken en g�ng i veckan och stannar
ungef�r en timme. M�nga bes�ker ocks� n�got annat bibliotek. Det stora litteratur-utbudet �r
den mest avg�rande faktorn f�r att man ska g� till huvudbiblioteket. Samtidigt f�r inte
litteraturutbudet det allra h�gsta betyget utan bibliotekets l�ge, personalen och utbudet av
tidskrifter kommer f�re. Det man �r mest missn�jd med �r antalet tysta l�splatser. Det vill
man helst av allt f�rb�ttra p� biblioteket, tillsammans med utbudet av facklitteratur.

Bellevueg�rden

Bellevueg�rden har anv�ndare i alla �ldrar, och �ldersf�rdelningen st�mmer ganska bra �verens
med �ldersf�rdelningen i stadsdelen. De h�gutbildade g�r till biblioteket i h�gre utstr�ckning �n
l�gutbildade. De flesta anv�ndarna �r p� biblioteket n�gon g�ng i m�naden och stannar ungef�r
en timme. M�nga l�nar b�cker p� Bellevueg�rdsbiblioteket, den h�gsta andelen anv�ndare av
alla fyra unders�kta bibliotek. Tre fj�rdedelar av anv�ndarna bes�ker ocks� n�got annat
bibliotek. De viktigaste anledningarna till att man g�r till Bellevueg�rden �r personalen och
bibliotekets geografiska l�ge, och som man ocks�  ger h�gsta betyg. �ven utbudet av
dagstidningar uppskattas mycket. Det man helst av allt vill f�rb�ttra �r antalet datorer och
utbudet av sk�n- och facklitteratur. �ven antalet sittplatser och tysta l�splatser vill man ha
mer av.

Limhamn

Limhamn har en stor andel kvinnor bland sina anv�ndare, flest av de unders�kta biblioteken.
Det �r en viss �verrepresentation av personer �ver 65 �r (27%). Majoriteten bes�ker
biblioteket en g�ng i m�naden, men samtidigt finns en grupp som g�r till biblioteket mycket
ofta, en g�ng om dagen, 12%, och en g�ng i veckan, 34%, vilket �r de h�gsta siffrorna f�r
samtliga bibliotek. M�nnen g�r oftare, och bes�ksfrekvensen �kar ocks� ju h�gre utbild-
ningsniv� man har. Bes�ket tar oftast inte s� l�ng tid, n�stan h�lften av anv�ndarna stannar
mindre �n en halvtimme. M�nga l�ser tidningar h�r, n�stan 40%, ocks� detta den h�gsta siffran
bland biblioteken. Tre fj�rdedelar g�r ocks� till n�got annat bibliotek. Personalen och
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litteraturutbudet betyder mest f�r att man ska bes�ka biblioteket. H�gsta betyg f�r dock inte
litteraturutbudet utan b�de bibliotekets l�ge, �ppettiderna och utbudet av dagstidningar och
tidskrifter kommer f�re i listan, tillsammans med personalen. Det �r utbudet av sk�n- och
facklitteratur man helst av allt vill f�rb�ttra p� biblioteket, f�ljt av antalet tysta l�splatser. 

Kirseberg

Kirseberg har liksom de andra stadsdelsbiblioteken en �vervikt av kvinnar bland sina
anv�ndare. Personer i �ldrarna 31-64 �r dominerar ganska starkt, 67%. De h�gutbildade g�r i
h�gre utstr�ckning till biblioteket �n l�gutbildade. Kirseberg har ganska m�nga studerande
bland sina anv�ndare, 27%, vilket �r den h�gsta siffran bland stadsdelsbiblioteken. Det
vanligaste �r att man bes�ker Kirseberg en g�ng i m�naden. Samtidigt har man en stor grupp
anv�ndare som g�r ofta och endast har ett �rende, f�rmodligen att l�sa tidningar.
Biblioteksbes�ket varar ungef�r en timme. Anv�ndarna �r mycket trogna Kirsebergs-
biblioteket, h�r �r det bara en tredjedel som bes�ker huvudbiblioteket. Personalen och
litteraturutbudet �r viktigaste faktorer f�r att man ska komma hit, men sk�nlitteraturen f�r inte
h�gsta betyg, utan b�de bibliotekets l�ge, utbudet av dagstidningar och kopieringsm�jlig-
heterna kommer tillsammans med personalen f�re i listan. �nd� �r sk�nlitteraturen inte riktigt
i topp p� listan �ver det man vill f�rb�ttra, utan �ppettiderna kommer f�re, och ocks� utbudet
av facklitteratur och antalet datorer.
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7. ANALYS OCH DISKUSSION

Intervjuerna med bibliotekarierna visade allts� att personalen har en god bild av vad
anv�ndarna inte tycker om p� biblioteken, men att de vet mindre om anv�ndarnas positiva
�sikter.

Intervjuerna med anv�ndarna bekr�ftade en del av vad bibliotekarierna n�mnt som upplevdes
negativt, framf�rallt utbudet som �r f�r gammalt. Anv�ndarintervjuerna visade ocks� p�
synpunkter som bibliotekarierna inte f�ruts�g, som t.ex. de �verv�gande positiva syn-
punkterna om huvudbiblioteket, samt de motstridiga �sikterna om Limhamnsbiblioteket, se
avsnitt 5.3, sidan 24.

Resultatet av anv�ndarenk�ten visade att bibliotekarierna hade en ganska god bild av vilka
anv�ndare de olika biblioteken har, men �ven h�r �verensst�mmer inte bibliotekariernas bild
helt med verkligheten, som t.ex. huvudbibliotekets l�ga andel �ldre anv�ndare.

F�r att konkretisera och sammanfatta resultatet i hela unders�kningen (intervjuerna och
enk�ten) har jag tagit fram en typbes�kare f�r varje bibliotek. Det �r inte majoriteten av
bibliotekets anv�ndare som ser ut s� h�r, utan mer den anv�ndare som �r lite speciell f�r det
h�r biblioteket och som kanske finns h�r i h�gre utstr�ckning �n "normalt".

Huvudbibliotekets "typanv�ndare"

... �r en man f�dd p� 1960-talet. Han �r studerande, kanske p� Komvux eller p� universitet.
Hans fr�msta syfte med biblioteksbes�ket �r att l�na och �terl�mna b�cker, men ibland l�ser
han ocks� tidningar eller s�ker efter n�gon bok i datorkatalogen. Han bes�ker biblioteket
ungef�r en g�ng i veckan och stannar en timme. Ibland bes�ker han ocks� n�got annat bibliotek,
som t.ex. universitetsbiblioteket i Lund. Han uppskattar huvudbibliotekets centrala l�ge och
dess stora utbud av litteratur och tidningar, men han vill samtidigt helst att biblioteket skaffar
mer facklitteratur. Han skulle ocks� �nska att det fanns fler l�splatser.

Bellevueg�rdens "typanv�ndare"

... �r en kvinna f�dd p� 1940-talet. Hon �r f�rv�rvsarbetande och g�r till biblioteket n�gon g�ng
i m�naden. Ibland bes�ker hon ocks� huvudbiblioteket inne i stan. Hon stannar p� biblioteket
ungef�r en timme och l�nar och l�mnar tillbaka b�cker och l�ser ibland tidningar och tidskrifter.
Hon uppskattar mycket att biblioteket ligger n�ra hennes bostad. F�r henne �r det ocks�
viktigt att personalen har tid att hj�lpa henne hitta den litteratur hon s�ker. Hon �nskar helst
att biblioteket skaffade in mer av nyutgiven sk�nlitteratur.

Limhamns "typanv�ndare"

... �r en kvinna f�dd omkring 1930. Hon �r pension�r och g�r till biblioteket varannan vecka
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och stannar en knapp halvtimme. Det h�nder att hon bes�ker huvudbiblioteket n�gon g�ng
ibland, men bara om hon s�ker n�gon bok som Limhamn inte har. Hon l�nar och l�mnar
b�cker, och l�ser lite i tidningar. Ibland st�ller hon sig p� k� f�r n�gon nyutgiven roman. Hon
tycker att det �r v�ldigt praktiskt att g� p� Limhamnsbiblioteket, eftersom l�get �r centralt vid
bussh�llplatsen och med aff�rerna i n�rheten. Hon kan g�ra sitt biblioteksbes�k samtidigt som
 hon utr�ttar andra �renden i Limhamn. Hon uppskattar ocks� mycket att biblioteket har
�ppet p� l�rdagar under aff�rstid. H�gst p� hennes �nskelista st�r mer nyutgiven
sk�nlitteratur och �ven mer facklitteratur.

Kirsebergs "typanv�ndare"

... �r en kvinna f�dd p� 1940-talet. Hon �r f�rv�rvsarbetande och g�r till biblioteket varannan
vecka. Hon l�nar och l�mna tillbaka b�cker och l�ser tidningen. Hon stannar ungef�r en timme.
Hon bes�ker inte n�got annat bibliotek. Hon tycker att personalen p� biblioteket betyder
mycket, hon k�nner dem v�l och v�gar fr�ga dem om hj�lp. Hon skulle �nska att biblioteket
hade �ppet mer.

7.1 Bibliotekens användare

Syftet med denna unders�kning var bland annat att f�rs�ka f� en bild av de fyra bibliotekens
anv�ndare och vilka m�nster som kunde urskiljas i deras utnyttjande av bibliotekens tj�nster.
Resultatet av anv�ndarenk�terna visade bland annat att m�n dominerar bland huvud-
bibliotekets anv�ndare, medan kvinnorna �r i majoritet bland stadsdelsbibliotekens anv�ndare.
Denna tendens kan man ocks� se i Lisa Gran�rs unders�kning av G�teborgs stadsbibliotek och
de b�da unders�kningarna av Lunds stadsbibliotek (Ockborn, 1987) (Carlsson & Hylander,
1991). P� st�rre bibliotek brukar m�nnen vara i majoritet bland anv�ndarna. En orsak som
n�mnts �r att m�n i st�rre utstr�ckning utnyttjar andra tj�nster �n utl�ning av b�cker, t.ex.
tidnings- och tidskriftsl�sande, och att man d� v�ljer att g� till huvudbiblioteket, som har det
st�rsta utbudet p� detta omr�de.

Ett annat resultat som kunde utl�sas ur enk�tsvaren var att huvudbiblioteket har m�nga
anv�ndare med universitetsutbildning, medan stadsdelsbiblioteken har anv�ndare n�got mer
j�mnt spridda �ver utbildningsniv�erna. B�de Bellevueg�rden och Kirseberg har dock en
�verrepresentation av h�gutbildade om man j�mf�r med befolkningsstrukturen i stadsdelarna.
Endast p� Limhamnsbiblioteket �verensst�mmer anv�ndarnas utbildningsniv� med
befolkningens.

Antalet studerande p� huvudbiblioteket �r stort, de utg�r h�lften av anv�ndarna i under-
s�kningen. Detta resultat st�mmer v�l �verens med unders�kningen fr�n Lunds stadsbibliotek
1990 (Carlsson, Hylander). Om man ser p� hur �ldersf�rdelningen �r bland huvudbibliotekets
anv�ndare, uppt�cker man att endast en dryg tredjedel av anv�ndarna har uppgett att de �r 30
�r eller yngre. M�nga studerande �r allts� betydligt �ldre. Studerande �r man inte l�ngre endast
n�r man �r ung utan �ven n�r man �r �ldre. I Malm� finns det ca 5.000 elever inskrivna p�
Komvux-utbildningar och ca 4.000 deltar i Kunskapslyftet. Troligen s�ker sig dessa i en viss
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utstr�ckning till huvudbiblioteket. 

Grupperna "Ofta" och "S�llan"

Som ett led i bearbetningen av unders�kningsresultatet har jag slagit ihop svarskategorierna till
tv�: Gruppen "Ofta" best�r av de som svarat att de bes�ker biblioteket s� gott som dag-ligen
eller en eller tv� g�nger i veckan. Gruppen "S�llan" best�r av de som svarat att de bes�ker
biblioteket en eller ett par g�nger i m�naden eller mer s�llan. En av anledningarna till att jag
gjorde p� detta s�tt var att det gav mig m�jlighet att g�ra j�mf�relser med unders�kningen i
Ume� (Hammarb�ck, 1996), som har denna uppdelning.

GRUPPERNA "OFTA" OCH "S�LLAN"
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Diagram 8: Andel anv�ndare som bes�ker biblioteket ofta eller s�llan, i procent

Denna uppdelning visar att majoriteten av huvudbibliotekets anv�ndare kommer ofta, medan
det �r tv�rtom p� stadsdelsbiblioteken.
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Ser man p� k�nsf�rdelningen mellan grupperna "Ofta" och "S�llan", f�r man resultatet att
m�nnen �verv�ger i gruppen som g�r ofta p� bibliotek. Undantaget �r Limhamn, d�r 55% av
gruppen "Ofta" �r kvinnor.  Unders�kningen i Ume� hade motsatt resultat (Hammarb�ck,
1996). P� huvudbiblioteket och Limhamn �kar bes�ksfrekvensen ju h�gre utbildningsniv� man
har.

�r anv�ndaren som g�r ofta till biblioteket ocks� den som anv�nder biblioteket mest allsidigt?
Nej. Siffrorna �r ganska likartade mellan grupperna "Ofta" och "S�llan". Undantaget �r
Kirseberg, som har en mycket stor andel anv�ndare som g�r ofta och endast har ett �rende.
Troligtvis best�r denna grupp av tidningsl�sare.

7.2 Användarnas bibliotek

Syftet med unders�kningen var ocks� att f�rs�ka se m�nster i hur anv�ndarna ÓattraherasÓ av
biblioteket och hur man v�rderar bibliotekens tj�nster, samt att j�mf�ra med bibliotekariernas
bild av vad anv�ndarna uppskattar mest i bibliotekets verksamhet.  

Huvudbibliotekets och stadsdelsbibliotekens anv�ndare ÓattraherasÓ  av biblioteket p� olika
s�tt. Huvudbibliotekets fr�msta attraktionskraft ligger i det stora medieutbudet, medan
personalen och den geografiska n�rheten till biblioteket �r viktigare f�r att stadsdels-
bibliotekets anv�ndare ska lockas att bes�ka biblioteket. H�r st�mmer bibliotekariernas
antaganden ganska v�l �verens med verkligheten.

Samtliga biblioteks anv�ndare ger personalen och bibliotekets l�ge mycket h�gt betyg. 
Sk�nlitteraturbest�ndet f�r n�got �ver godk�nt p� samtliga bibliotek, medan facklitteratur och
utl�ndsk litteratur f�r l�gre betyg. Antalet tysta l�splatser p� huvudbiblioteket f�r underk�nt,
vilket bibliotekarien ocks� befarade. Antalet datorer underk�ndes p� samtliga bibliotek.
Bibliotekarierna p� Bellevueg�rden och Kirseberg trodde mycket riktigt att anv�ndarna skulle
vara missn�jda p� detta omr�de. P� dessa tv� bibliotek hamnar datorerna ocks� h�gt uppe p�
�nskelistan �ver f�rb�ttringar p� biblioteket. Huvudbibliotekets och Limhamns bibliotekarier
har inte n�mnt datorerna som en orsak till missn�je hos anv�ndarna.

Tre av de fem mest �nskade f�rb�ttringarna �r gemensamma f�r de unders�kta biblioteken
�ven om rangordningen varierar. I �nskem�len om facklitteratur, sk�nlitteratur och l�splatser
f�renas alla anv�ndarna. Bibliotekarierna n�mner anv�ndarnas �nskem�l om ny sk�nlitteratur i
bibliotekarieintervjuerna, men n�mner inte mer facklitteratur som ett uttalat �nskem�l fr�n
anv�ndarna. Bibliotekarierna verkar ha underskattat denna efterfr�gan hos anv�ndarna.

Sk�nlitteraturen fick betyget n�got �ver godk�nt, men har samtidigt en v�ldigt h�g placering p�
�nskelistan �ver f�rb�ttringar och utvecklingar p� biblioteken. 

Huvudbiblioteket har v�ldigt f� anv�ndare �ver 65 �r, 2% i denna unders�kning. Beror denna
l�ga siffra enbart p� brister i min unders�kning (min placering i biblioteket bland annat) eller
finns det andra orsaker? �r det milj�n i det nya biblioteket som skr�mmer? Mitt intryck fr�n
anv�ndarintervjuerna �r, att de pension�rer som g�tt ett tag till det nya huvudbiblioteket �r
enbart positiva. Bibliotekarien p� huvudbiblioteket misst�nkte att man f�rlorat en del
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stamkunder sedan ombyggnaden, troligen d� �ldre personer. Anv�ndarintervjuerna vid
huvudbiblioteket ger dock inte n�got bel�gg f�r denna uppfattning. D�remot pekar enk�t-
resultatet i denna riktning, eftersom en oproportionerligt liten andel �ldre anv�ndare kommer
till huvudbiblioteket, medan Limhamnsbiblioteket har en �verrepresentation av �ldre
anv�ndare, som kan t�nkas komma fr�n bland annat huvudbibliotekets upptagningsomr�de.

Limhamnsbiblioteket skiljer sig fr�n de andra stadsdelsbiblioteken p� n�gra punkter.
Biblioteket har en h�g andel anv�ndare �ver 65 �r, 27%, som inte f�rklaras av befolknings-
strukturen i stadsdelen. Kan det vara s� som bibliotekarien h�r s�ger, att �ldre fr�n hela stan
�ker ut till Limhamn? Anledningarna till detta kan vara flera. Man slipper  konfronteras med
alla nya bokautomater p� huvudbiblioteket. Biblioteket �r litet och ganska l�tt�versk�dligt,
man l�r sig fort att hitta d�r. Personalen har tid att hj�lpa till. Men orsakerna till att man v�ljer
att bes�ka Limhamnsbiblioteket kan ocks� bero p� faktorer som inte har med bibliotekets
verksamhet och utbud att g�ra, utan fr�mst p� bibliotekets l�ge. Limhamn har ett samlat
centrum med aff�rer, post, bibliotek och apotek samlade med sm� avst�nd emellan och  med
bussh�llplats intill. Allt detta g�r det l�tt att g�ra m�nga �renden p� kort tid. Bibliotekariens
erfarenhet vittnar om detta.

Limhamnsbiblioteket �r det bibliotek som gav starkast reaktioner fr�n anv�ndarna i
intervjuerna. Flera var ganska avogt inst�llda till bibliotekets utformning: "Jag blir
okoncentrerad h�r. H�r �r v�ldigt tr�ngt. Man f�r inte ro n�gonstans." Anv�ndare stannar
kortare tid p� detta bibliotek �n andra, men Limhamnsbiblioteket �r samtidigt det bibliotek
som har st�rst andel anv�ndare som g�r dit dagligen. Biblioteket passar en stor grupp
anv�ndare som g�r sina biblioteks�renden snabbt och som inte �r intresserade av att sitta p�
biblioteket l�nge. Det viktigaste f�r denna grupp, som gissningsvis best�r av yrkesarbetande i
h�g grad, �r �ppettider som passar dem, g�rna kv�llar och l�rdagar. F�r den grupp anv�ndare
som vill stanna l�nge p� biblioteket och sitta d�r och l�sa i lugn och ro, skapar Limhamns-
biblioteket med sin "snabbk�pskarakt�r" motstridiga k�nslor.

Bellevueg�rdens bibliotek verkar att ha lyckats med att n� ut till invandrarna i n�romr�det,
enligt bibliotekarien. Jag har inte kunna bekr�fta detta i min unders�kning, men det skulle vara
intressant att unders�ka detta n�rmare. Det kan vara �mnet i en framtida unders�kning att ta
reda p� i hur h�g utstr�ckning man har personer med utl�ndsk bakgrund bland sina anv�ndare
och j�mf�ra det med befolkningsstrukturen i omr�det.

Bellevueg�rdens bibliotek lyckas i h�gre grad locka till sig personer med h�gre utbildning.
Anv�ndare med enbart grundskoleutbildning �r underrepresenterade om man j�mf�r med hur
det ser ut i upptagningsomr�det. Med tanke p� att man i m�lskrivningen f�r Bellevueg�rdens
bibliotek kan l�sa att biblioteket ska vara "en j�mlikhetsfaktor" verkar det som att det finns
mer att g�ra f�r att n� nya grupper. Detta t�nker man ju ocks� medvetet satsa p�, enligt
m�lskrivningen bland annat genom att starta en "filial" i ett bostadsomr�de med l�ngt avst�nd
till stadsdelsbiblioteket.

Kirsebergsbiblioteket har liksom Bellevueg�rdens bibliotek en f�rh�llandevis liten andel
anv�ndare med enbart grundskoleutbildning. Unders�kningarna fr�n Ume� (Hammarb�ck,
1996) och Tomelilla (Malmqvist, 1997) visade att l�gutbildade g�r mer s�llan till biblioteket.
Ska detta m�nster brytas, kr�vs ett l�ngsiktigt arbete med upps�kande verksamhet, t.ex. med



48

barn och ungdom. I Kirseberg t�nker man �ppna ett bokcaf� i ett bostadsomr�de i periferin av
bibliotekets upptagningsomr�de som ett led i sitt upps�kande arbete. Samtliga tre stadsdels-
bibliotek kan allts� s�gas arbeta med upps�kande verksamhet p� det s�tt som Anna-Lena
H�glund tar upp i sin unders�kning om filialer i Norrk�ping (H�glund, 1981). Man kanske
skulle kunna s�ga att erfarenheterna nu �r desamma h�r i Malm�; f�r ett upps�kande arbete
kr�vs en geografisk n�rhet till anv�ndarna i ett omr�de och de presumtiva anv�ndarna d�r.

7.3 Slutsatser

Gav unders�kningen det resultat jag hade v�ntat mig? B�de ja och nej. Jag hade v�ntat mig att
det geografiska avst�ndet till biblioteket skulle spela st�rre roll f�r anv�ndarna som
"attraktionskraft". Svaren p� fr�gan om vilka faktorer som var viktiga f�r att anv�ndarna
skulle g� till biblioteket gav ett lite motstridigt intryck. F�r Bellevueg�rden och Limhamn har
m�nga uppgett att n�rheten till biblioteket �r en av de fr�msta anledningarna till att de v�ljer att
bes�ka just dessa bibliotek. Bibliotekets l�ge f�r ocks� h�ga betyg av anv�ndarna. Samtidigt
visar unders�kningen att fr�mst �ldre personer troligen reser ganska l�ngt f�r att bes�ka
Limhamnsbiblioteket. Det geografiska avst�ndet styr inte biblioteketsvalet i detta fall, utan
bibliotekets centrala l�ge i Limhamn, med bra busskommunikationer och m�nga aff�rer i
n�rheten �r det som avg�r, tillsammans med faktorer inne p� biblioteket i Limhamn: hj�lpsam
personal, en mindre lokal d�r man snabbt l�r sig hitta bland hyllorna. Detta unders�k-
ningsresultat bekr�ftar Anna-Lena H�glunds resonemang om att naturliga "r�relser" i omr�den
spelar stor roll f�r var n�gonstans biblioteksbes�ket sker.

F�r huvudbibliotekets och Kirsebergsbibliotekets anv�ndare spelar det geografiska avst�ndet
mindre roll f�r att man ska bes�ka biblioteket. Huvudbibliotekets och Kirsebergs anv�ndare
ger samtidigt bibliotekets l�ge h�gst betyg. Detta resultat kan j�mf�ras med att Kirseberg �r
det bibliotek som har mest "trogna" anv�ndare, dvs. m�nga bes�ker inget annat bibliotek i
Malm�. Detta beror d� troligen inte bara p� att man har n�ra till biblioteket, utan �ven andra
faktorer bidrar, som t.ex. personal som man trivs med, eller som Anna-Lena H�glund uttrycker
det "hemmah�righetsk�nslan" i stadsdelen, som �r stor i stadsdelen Kirseberg.

Huvudbibliotekets roll �r speciell; det �r ett huvudbibliotek f�r hela Malm� och samtidigt
stadsdelsbibliotek i tre stadsdelar. Efter att ha gjort den h�r unders�kningen har min personliga
st�ndpunkt mer och mer blivit, att detta egentligen �r en motstridig och n�st intill om�jlig
uppgift. Efter att ha sett hur stadsdelsbiblioteken arbetar med att ge en n�ra och personlig
service i s� stor del av sitt upptagningsomr�de som m�jligt - �ven geografiskt n�ra - st�ller jag
mig fr�gan: Hur skulle denna typ av upps�kande arbete vara m�jligt p� huvudbiblioteket? Om
det �r s�, att �ldre personer inte s�ker sig till huvudbiblioteket, vad beror det p�? Min egen
�sikt �r, att huvudbiblioteket inte fyller en del av de funktioner som ett stadsdelsbibliotek g�r:
n�rhet till anv�ndarna, personlig service. Detta �r inte m�jligt p� huvudbiblioteket, som ist�llet
har andra uppgifter att fylla. Men - att tre stadsdelar i innerstaden med m�nga inv�nare inte
har n�got stadsdelsbibliotek, skapar ett tomrum f�r anv�ndarna som inte huvudbiblioteket helt
f�rm�r fylla - och inte heller beh�ver fylla, enligt min mening. D�remot kan man fundera �ver
om det inte finns utrymme f�r �tminstone ett stadsdelsbibliotek inom huvudbibliotekets
upptagningsomr�de som ett komplement. Det skulle vara intressant att unders�ka
biblioteksanv�ndandet lite djupare i de tre stadsdelar som har huvudbiblioteket som sitt
n�rmaste bibliotek. Detta skulle kunna vara utg�ngspunkt f�r framtida arbeten.
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F�r min egen del har det varit mycket stimulerande och nyttigt att f� inblick i Malm�s
biblioteksanv�ndande. Det har stimulerat till fortsatt engagemang i utformningen av framtidens
biblioteksverksamhet. Min �vertygelse om bibliotekens viktiga roll i dagens samh�lle har
st�rkts och utmanat mig till att t�nka vidare �ver hur biblioteken ska upplevas attraktiva f�r
allt fler. 

Bibliotekens m�ls�ttningar beskriver p� olika s�tt hur deras verksamheter skall vara goda
resurser som st�lls till anv�ndarnas f�rfogande. Anv�ndarna ser ocks� ofta p� sitt bibliotek
som en stor tillg�ng. M�nga av de personer jag intervjuat har gett uttryck f�r hur viktigt
biblioteket �r f�r dem. Jag v�ljer att l�ta n�gra av dem f� sista ordet:

"Biblioteket �r den viktigaste samh�llsinr�ttning som finns! Att f� g� p� uppt�cktsresa i tid
och rum, uppt�cka nya b�cker hela tiden, det �r underbart!"

"Biblioteken ska ha mer �ppet f�r att locka fler m�nniskor. Det �r viktigt f�r demokratin att
s� m�nga m�nniskor som m�jligt bes�ker biblioteken. Det �r h�r man f�r kunskap och
inspiration!"

"Biblioteket m�ste vara gratis och vara till f�r alla. Grunden f�r all demokrati �r att bibliotek
och kunskap �r tillg�nglig  f�r alla m�nniskor. Skulle man spara pengar p�  biblioteket
betyder det att man besk�r demokratin."



50

Bilaga 1: INTERVJUFRÅGOR BIBLIOTEKARIERNA   

- Vad �r din bild av anv�ndarnas �sikter om biblioteket?
  Vad tycker de �r bra/mindre bra?

- Hur ser bibliotekets publik ut? Vilka grupper ser ni inte p� biblioteket?

- Hur ser befolkningsstrukturen ut i omr�det?

- Vilket m�l/policy har ni f�r bibliotekets verksamhet?

- Hur tycker du sj�lv att biblioteket fungerar/inte fungerar/borde fungera?
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Bilaga 2: INTERVJUFRÅGOR TILL ANVÄNDARNA        

-  Brukar du g� till detta bibliotek? R�knar du detta bibliotek som ditt                      
"hembibliotek"?

-  Vad tycker du �r positivt med att g� hit? Vad �r mindre positivt? Finns det n�got som du
skulle vilja kunna g�ra h�r som du inte kan idag? (lokaler, service/personal, �ppettider,
studieplatser, boksamling, data)

-  Vad brukar du g�ra h�r? �r det s� att du har ett best�mt �rende n�r du g�r hit? H�nder det att
du g�r �ven andra saker h�r, som inte �r planerade innan? Hur ofta brukar du g� hit? Hur l�nge
brukar du stanna?

-  Vilken faktor spelar st�rst roll f�r dig n�r du v�ljer att g� hit - och f�r att trivas h�r? 
(geografiskt avst�nd, personal/service, milj�n, boksamlingen)

-  Brukar du �ven bes�ka andra bibliotek?
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Bilaga 3: ANVÄNDARUNDERSÖKNING

1. Kvinna (   )   Man (   ) 2. F�delse�r:  ...................................
  
3. �r du f�r n�rvarande: S�tt bara ett kryss! V�lj det som b�st motsvarar din situation!

    Studerande (  )    F�rv�rvsarbetande (  )
    arbetss�kande (  )      Pension�r (  )
    annat, n�mligen:  ...........................................................................

4. Vilken skolutbildning har du? Kryssa f�r den h�gsta utbildningen!

    Folkskola/grundskola/grundvux   (  )
    Realskola/folkh�gskola/gymnasium eller liknande   (  )
    Universitet/h�gskola (  )
    annat, n�mligen:  ............................................................................

5. Hur ofta bes�ker du detta bibliotek?

    S� gott som dagligen                     (  )         Minst en g�ng i veckan (  )
    En eller ett par g�nger i m�naden   (  )         Tre - fyra g�nger om �ret   (  )

6. Hur l�nge brukar du stanna?
   
    Mindre �n 1/2 timme  (  )
    1/2 timme till 1 1/2 timme  (  )
    Mer �n 1 1/2 timme  (  )

7. Vad t�nker du g�ra p� biblioteket idag? Kryssa f�r de alternativ som g�ller f�r dig!

    L�na/l�mna tillbaka b�cker (  )
    L�na/l�mna tillbaka video eller CD-skivor (  )
    L�sa tidningar eller tidskrifter (  )
    �gna mig �t studier (  )
    Tr�ffa bekanta (  )
    S�ka i datorkatalogen/anv�nda dator f�r Internet eller CD-rom (  )
    Kopiera (  )
    Sitta och l�sa (  )
    H�mta best�lld bok/b�cker                       (  )
    annat, n�mligen: ..............................................................................
   ....................................................................................................

8. Brukar du bes�ka n�got/n�gra andra bibliotek?

    Nej (  )
    Ja, n�mligen:  ..............................................................................
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9. Vad �r viktigast f�r att du ska tycka om att komma hit? 
      Kryssa f�r max tre alternativ!

    Lugn och ro s� att man kan sitta och l�sa (  )
    Trevlig och hj�lpsam personal (  )
    Ett bra utbud av litteratur (  )
    Mycket tidningar och tidskrifter (  )
    �ppettider som passar mig (  )
    Att biblioteket ligger n�ra min bostad (  )
    Trivsamma lokaler (  )
    M�nga datorer                       (  )
    Annat, n�mligen:  ........................................................................                                       

10. S�tt betyg p� biblioteket! Vad tycker du om f�ljande:
     

V�l godk�nt  Godk�nt Underk�nt Vet ej

 1)  Utbudet av sk�nlitteratur     
 2)  Utbudet av facklitteratur  
 3)  Utbudet av dagstidningar                                                                     
 4)  Utbudet av tidskrifter                                                                                  
 5)  Utbudet av litteratur p� andra sprak                                                                         
 6)  Utbudet av videofilmer                                                                         
 7)  Utbudet av CD-skivor
 8)  Bibliotekets l�ge                                                           
 9)  �ppettiderna                                                                                          
10)  Personalens tj�nstvillighet                                                                           
11)   Lokalernas utformning                                                                              
12)  Antal sittplatser
13)  Antal tysta l�splatser        
14)  Antal datorer
15)  Kopieringsm�jligheter

11. Vad tycker du �r viktigast att utveckla och f�rb�ttra?
      V�lj h�gst 5 av de 15 alternativen i fr�ga 10!

alternativ nr:   ....................     .....................    ....................     ..................... .............

12. Skriv g�rna egna synpunkter pa vad som �r bra, vad som saknas eller vad som skulle kunna
vara b�ttre pa biblioteket!
...................................................................................................................................................
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Bilaga 4: GRUNDLÄGGANDE SV ARSSTATISTIK FRÅN ENKÄTEN -
SAKNAS!!
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 Bilaga 5: ANVÄNDARNAS KOMMENTARER OM BIBLIOTEKEN

   Huvudbiblioteket

Flera exemplar p� manga b�cker f�r att underl�tta tillg�ngligheten till b�cker.
Mindre st�kigt. V�nligare personal, s�rskilt p� skivavdelningen. B�ttre kontroll p� utgangen sa
att personer som stj�l b�cker inte har m�jlighet att g� ut p� samma gang som n�gon annan.
Saknas i n�rmast skandal�s utstr�ckning: tysta l�splatser och facklitteratur p� det
samh�llsvetenskapliga omradet.
F�r stort, f�r flackt, f�r sterilt, f�r "modernt".
D�lig isolering, f�r h�g ljudniv�.
Mycket eko n�r man ska l�sa och studera.
H�j v�rmen! D�lig isolering.
Fler b�cker som folk l�ser mycket - till exempel deckare, Biblioteket �r inget smakr�d.
Prioritera dessutom b�cker p� bekostnad av datorer och skivor. Biblioteket har faktiskt b�cker
som sin huvudsakliga uppgift - och det �r INTE konservativt att h�vda.
Ibland �r det lite svart att hitta r�tt.
Uppdatera datorprogram Netscape 3.01. �r p� tok f�r gammalt.
Facklitteratur i psykologi inget vidare.
Tycker att det ska finnas mer b�cker av den sk�nlitter�ra delen. annars �r det bra.
Har saknat hyllm�rkning - sv�rt att hitta aktuell bok - har b�ttrats n�got p� senare tid.
M�jlighet att l�sa mer tidningar (utl�ndska) p� Internet. Mer utl�ndsk litteratur.
Skandal att ett bibliotek inte �r tyst, lugnt och l�sv�nligt. H�r spelas meddelande i h�gtalare,
hissen v�snas och klackar ekar i parketten.
Det �r alltid trevligt att komma hit!
Caf�t och restaurangen borde ligga i entr�n, borde vara mycket b�ttre - en viktig del att kunna
g� och fika bra. Tillbakal�mningsdisken ytterst t�ntig, ful och ineffektiv.
Det �r bra att de �ntligen har satt upp klocka i huset.
Jag ogillar de stora glasytorna som d�dar m�ngder av f�glar. H�ng upp gardiner!!!
Ett bibliotek d�r man kan ta en paus i exempelvis sina studier i form av ett fik, restaurang med
r�kpauser. I �vrigt anser jag att allt �r bra.
B�ttre register och information om var man hittar information.
Mycket tj�nstvillig och tillm�tesg�ende personal med stor kunskap. Trevlig mijl�.
Det maste finnas ett caf�!
Saknar l�ttillg�ngligheten p� Limhamns bibliotek. allt �r s� spritt och r�rigt h�r!

Limhamn

Jag saknar inget, �r helt n�jd, passar mina behov.
Utbudet f�r barn av CD-skivor borde ut�kas. Videofilmer f�r barn borde ocks� finnas h�r.
G�rna kv�lls�ppet n�gon dag i veckan eller s�ndags�ppet.
Det har h�nt mig att jag f�tt krav p� redan tillbakal�mnad bok. F�rst efter ett halv�r hittade
personalen den p� biblioteket - D�LIGT! Utbudet av ungdomstidskrifter �r d�ligt.
Jag tycker att det skulle finnas �nnu mer barnlitteratur. Fler exemplar av nya b�cker.
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Nya lokaler och fler b�cker. Alldeles f�r tr�ngt och futtigt.
Mer nyutkommen sk�nlitteratur.
N�gon g�ng i m�naden kunde man informera om utkomna b�cker p� biblioteket. Det skulle ge
inspiration till att l�sa och s�ka sig till biblioteket.
Kunde varit mer trivsamma lokaler, med lite mer "kulturell" atmosf�r.
Mycket bra l�ge!
St�rre lokaler (2 personer).
Positivt med m�jlighet till best�llningar fr�n andra bibliotek. Bra personal.
Videofilmer skulle finnas b�de f�r barn och vuxna.
G�rna �ppet n�gon s�ndag i kvartalet (4 g�nger per �r).
Jag tycker att detta biblioteket �r lagom stort, och har en tillm�tesg�ende personal.
M�nga b�cker beh�ver bytas ut, ex. barnb�ckerna. D� man var yngre hade man l�st de allra
flesta. �ven st�rre utbud av b�cker p� andra sprak. annars mycket mysigt och trivsamt
bibliotek!
Tipsbilagor f�rsvinner fr�n dagstidningar.
H�r �r tr�ngt, m�nga bes�kare. Lekplatsen f�r barnen ofta st�rande d� m�nga dagmammor
samlas h�r.

Bellevueg�rden
I stort sett verkar allting bra.
Trevlig och hj�lpsam personal.
Borde vara �ppet mer kv�llstid resp. veckoslut. Dagstidningar viktigt f�r barnen i n�rliggande
bostadsomr�den d�r f�r�ldrar ofta inte har n�gon dagstidning. Upps�kande verksamhet i
skolorna.
Skulle vilja ha mer New Age-litteratur.
Ett bra bibliotek som ocks� har intressanta utst�llningar, olika kulturevenemang och en mycket
engagerad personal och driftig chef.
Det skulle finnas en liten h�rsal (max 100 pers.).
Absolut viktigaste - n�rhet till biblioteket. Bor i Sofielund d�r vi tidigare haft b�de
Heleneholmsbiblioteket och biblioteket vid Nobeltorget n�ra. Nu finns det inget bibliotek i
n�rheten.
Studerandeplatser och fikah�rna eller caf� saknas. Personalens tj�nstvillighet utm�rkt.
�vertidsavgifterna f�r h�ga och l�netiderna f�r korta.
Fler ex. av nya, mycket omskrivna b�cker. Mer lugn och ro. Mer flexibla l�netider, vissa
l�ttl�sta b�cker beh�ver ej ligga hemma hos l�ntagare i veckor.
Det borde vara lite isolerat mellan barn- och vuxenavdelningarna.
Personal ska kunna mer om datorer och Internet. S�tt dagstidningar ute innan biblioteket
�ppnar.
Personalen mycket bra. Totalutbudet bra. Ljudniv�n f�r h�g (barn g�r omkring och pratar
�verallt. Ge dem en egen avsk�rmad avdelning.)
Trevligt med mysh�rna f�r barnen.

Kirseberg
�r n�jd som det �r. Uppfyller alla mina krav.
En lagbok borde finnas h�r.
Mer facklitteratur.
Mer engelska och amerikanska dagstidningar, t.ex. New York Times eller USA Today.
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Kanske �r utbudet av facklitteratur inte s� stort, men personalens tj�nstvillighet g�r att det �r
b�de trevligare och ibland t.o.m. g�r snabbare att best�lla h�rifr�n �n fr�n huvudbiblioteket.
G�rna en till Internetdator att bara anv�ndas vid snabbs�kning utan f�rbokning.
Fler nyutkomna b�cker. Affischering med nya b�cker, l�stips. G�rna fler bokst�ll.
Fler datorer.
St�rre lokal.
Ett riktigt tyst l�srum (storlek ganska oviktigt).
Bra med hj�lpsam personal, f�r lite datorer, f�r lite sittplatser, f�r h�gljutt ganska ofta.
V�lutrustat f�r att vara stadsdelsbibliotek. Bra aktiviteter ex. Backanatten.


