
 
 

 
 

 

 

 

Utvärdering av öppettiderna vid 

Ånge folkbibliotek 
 

Daniela Deldén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kandidatprogrammet  i Biblioteks- och informationsvetenskap, 180 högskolepoäng 

Kandidatuppsats, nr 471, 15 hp 

Ht 2011 

Handledare: Pär Sundling 
 



 
 

 
 

 

Sociologiska institutionen 

901 87 Umeå 

Telefon 090-786 50 00 

Texttelefon 090 786 59 00 

www.umu.se 

http://www.umu.se/


 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning....................................................................................................................................... 1 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

1.2 Uppsatsens upplägg ....................................................................................................................... 2 

1.3 Utvärderingsobjektet och dess kontext .......................................................................................... 2 

1.4 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 3 

2. Tidigare studier ................................................................................................................................ 5 

3. Reflektioner kring utvärderingstyp och bedömningskriterier.......................................................... 7 

4. Metod............................................................................................................................................... 9 

4.1 Datainsamling ................................................................................................................................ 9 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 10 

4.2 Problematik kring metod och urval ............................................................................................. 11 

5. Bearbetning av data ........................................................................................................................... 13 

5.1 Kodning av intervjuer .................................................................................................................. 13 

5.2 Kodning av enkäter ..................................................................................................................... 13 

5.2.1 Univariat analys .................................................................................................................... 13 

5.2.2 Bivariat analys ...................................................................................................................... 14 

6. Biblioteket i siffror ........................................................................................................................ 15 

6.1 Offentlig statistik ......................................................................................................................... 15 

6.2 Statistik från Ånge folkbibliotek ................................................................................................. 16 

7. Resultat .......................................................................................................................................... 17 

7.1 Resultat av intervjuer ................................................................................................................... 17 

7.1.1 Intervjuer med förskollärare ................................................................................................. 17 

7.1.2 Intervjuer med lärare ............................................................................................................ 19 

7.1.3 Intervju med bibliotekspersonalen ....................................................................................... 21 

7.2 Resultat av enkäter ...................................................................................................................... 24 

7.2.1 Univariat analys .................................................................................................................... 24 

7.2.2 Bivariat analys ...................................................................................................................... 29 

7.2.3 Kommentarer kring öppettiderna ......................................................................................... 31 

7.2.4 Övriga kommentarer ............................................................................................................. 32 

8. Slutsatser och rekommendationer .................................................................................................. 33 

8.1 Slutsatser ..................................................................................................................................... 33 

8.2  Rekommendationer .................................................................................................................... 34 

Referenser .............................................................................................................................................. 36 

Bilaga 1 ”Undersökning av bibliotekets öppettider” ............................................................................. 38 

Bilaga 2 ”Statistik över biblioteken i länet” .......................................................................................... 40 

Bilaga 3 ”Besökares förslag på öppettider dag för dag” ....................................................................... 41 

 



 
 

 
 

Förteckning över figurer och tabeller 

 

 

Figur 1: Åldersfördelning ......................................................................................................... 25 

Figur 2: Huvudsaklig sysselsättning, fördelning i procent ....................................................... 25 

Figur 3: Hur ofta besökarna besöker biblioteket ...................................................................... 26 

Figur 4: Besökarnas uppfattning om öppettiderna ................................................................... 26 

Figur 5: Besökarnas uppfattning om lördagsöppet .................................................................. 27 

Figur 6: Andelen som besöker biblioteket när det är lördagsöppet .......................................... 27 

Figur 7: Besökarnas uppfattning om kvällsöppet ..................................................................... 28 

Figur 8: Andelen som besöker biblioteket när det är kvällsöppet ............................................ 28 

Figur 9: Vilken dag flest besöker biblioteket ........................................................................... 29 

Figur 10: Samband sysselsättning och huruvida besökarna besöker biblioteket på kvällstid .. 30 

 

Tabell 1: Samband sysselsättning och vilken tid besökarna föredrar att besöka biblioteket ... 29 

Tabell 2: Samband sysselsättning och huruvida besökarna besöker biblioteket på kvällstid .. 30 

 

 

 



1 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med utvärderingen är att den skall kunna fungera som ett underlag för beslut om 

förändrade öppettider på Ånge centralbibliotek. Biblioteksbesökarnas och 

bibliotekspersonalens åsikter om de nuvarande öppettiderna ligger till grund för de slutsatser 

och rekommendationer utvärderingen lett till.  

   Undersökningen bygger på följande utvärderingsfrågor:  

 

 Hur ser biblioteksbesökarna på bibliotekets öppettider – är de nöjda eller vill de se en 

förändring? När vill de att biblioteket skall vara öppet (exempelvis kvällar/helger)? 

 Hur ser bibliotekets personal på öppettiderna och hur ställer de sig till förändrade 

öppettider, exempelvis kvälls- och helgöppet?  

 Finns det något samband mellan biblioteksbesökarnas sysselsättning och vilka 

öppettider de föredrar? 

 Vilka förslag på förändrade öppettider kan jag komma med på basis av ovanstående 

frågor?  

 

Resultatet av den enkätundersökning som delades ut till bibliotekets besökare visar att de 

flesta biblioteksbesökare är nöjda med bibliotekets nuvarande öppettider, men att vissa 

förändringar skulle kunna förbättra dem. Många anser att biblioteket bör vara öppet ytterligare 

en kväll i veckan, samt att det bör öppna tidigare på förmiddagen. Det går även att se att det 

finns ett samband mellan vilken huvudsakliga sysselsättning biblioteksbesökarna har och de 

tider de föredrar att besöka biblioteket, något biblioteket bör ta i beaktande när de utformar 

sina nya öppettider.  

   De lärare och förskollärare som intervjuats anser att samarbetet med biblioteket skulle 

kunna fungera bättre, samt att det bästa vore om biblioteket kunde öppna tidigare på 

förmiddagen så att man mer flexibelt skulle kunna besöka biblioteket då det är öppet.  

   De rekommendationer utvärderingen lett fram till är att biblioteket bör gå tillbaka till de 

öppettider man tidigare haft, det vill säga med kvällsöppet två kvällar i veckan i stället för en, 

samt att man bör undersöka möjligheten att öppna tidigare på förmiddagen. I övrigt 

rekommenderas en undersökning av hur bibliotekspersonalen kan förbättra samarbetet med 

skolan och förskolorna.     
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Under sommaren och hösten 2011 planerades det inom Ånge kommun en ändring av 

öppettiderna vid centralbiblioteket. Två förslag på förändrade öppettider kom fram, det ena 

var att biblioteket skulle öppna senare på dagen och istället ha öppet längre på kvällen (12.00-

18.00), och det andra att biblioteket skulle behålla sina nuvarande öppettider men att man 

skulle utöka med att ha kvällsöppet två dagar i veckan till klockan 19.00. Bibliotekets 

nuvarande öppettider är: måndag 10.30-20.00, tisdag-fredag 10.30-16.00, lördag (oktober-

april) 11.00-14.00. Både från bibliotekspersonalens och från kommunens sida såg man att det 

fanns ett behov av att ta reda på om det finns något underlag för ett sådant beslut, och i så fall, 

vilket av alternativen som skulle fungera bäst.   

 

1.2 Uppsatsens upplägg 

Uppsatsens första kapitel beskriver utvärderingsobjektet och dess kontext, samt 

utvärderingens syfte och de utvärderingsfrågor som ligger till grund för utvärderingen. 

Kapitel 2 behandlar tidigare undersökningar inom området, medan kapitel 3 beskriver olika 

typer av utvärderingar. Kapitel 4 är ett metodkapitel och behandlar vilken metod för 

datainsamling respektive urval som använts i undersökningen. Kapitel 5 beskriver hur den 

insamlade datan behandlats och hur analysen sett ut. Kapitel 6 syftar till att genom statistik 

sätta in biblioteket i sitt sammanhang. I kapitel 7 redovisas resultaten av undersökningen och 

kapitel 8 beskriver de slutsatser och rekommendationer utvärderingen lett fram till.  

 

1.3 Utvärderingsobjektet och dess kontext 

Utvärderingsobjektet, Ånge centralbibliotek, är huvudbiblioteket i Ånge kommun. Biblioteket 

finns i Centralhuset och är en knutpunkt i centrum. I kommunen finns även fyra filialbibliotek 

som alla är integrerade skol- och folkbibliotek, samt en bokbuss. Biblioteken har ett 

gemensamt biblioteksdatasystem, de delar katalog och cirkulation.
1
  

   Ånge kommun har 10.053 invånare, varav 2.872 bor i Ånge tätort
2
. Befolkningen minskar 

och blir samtidigt allt äldre. En fjärdedel av kommunens invånare är över 65 år.
3
 

                                                           
1
 Biblioteksplan 2012-2017, Ånge kommun, 2011, s.6 

2
 Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010, SCB, 2011 

3
 Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31 december 2010, SCB, 2011 
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   Biblioteket har utformat en biblioteksplan som väntas antas av kommunstyrelsen under 

2012. I biblioteksplanen framkommer att en prioriterad fråga är satsningen på barn och 

ungdomar, med fokus på läslust och barns lärande.
4
 Biblioteket har även utformat en 

kunskapsstege i vilken man beskriver hur samarbetet mellan skola och bibliotek bör se ut 

inom de olika årskurserna. Mellan 0 och 5 års ålder ligger fokus på språkutveckling där BVC 

och förskolorna spelar en aktiv roll. Fram till årskurs 5 handlar det om läslust och man 

introducerar barnen till biblioteket och böcker. Mellan årskurs 6 och 9 ligger fokus på 

sökprocessen och man introducerar barnen till databaser. På gymnasiet är det 

informationskompetens som är ledordet, och källkritik är ett annat viktigt ord. Tanken med 

kunskapsstegen är att den ska vara: 

 

[…] ett arbetsverktyg för hur bibliotek och skola ska samarbeta för att 

bidra till en positiv utveckling av läsning och informationskompetens 

hos barn och ungdomar i Ånge kommun.
5
  

 

Målet är att: 

[…] kunskapsstegen ska ge en helhetssyn på bibliotekts roll för 

individens lärande inom grund- och gymnasieskolan.
6
  

 

Även i kommunens kulturplan nämns en prioritering av kulturverksamhet för barn och 

ungdomar bland målen.
7
 I biblioteksplanen nämns även att ett ytterligare prioriterat område är 

service till handikappade och äldreomsorgen.
8
 

   På centralbiblioteket arbetar nio personer, varav tre bibliotekarier. Alla arbetar inte heltid, 

och alla arbetar heller inte enbart på centralbiblioteket. Fyra personer arbetar även på 

filialbiblioteken och bokbussen. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med utvärderingen är att ta reda på huruvida det finns ett behov av och/eller en vilja att 

förändra öppettiderna på Ånge centralbibliotek. Utvärderingen ska kunna fungera som 

underlag för ett eventuellt beslut om ändrade öppettider. 

                                                           
4
 Biblioteksplan 2012-2017, Ånge kommun, 2011, s.6 

5
 Biblioteksplan 2012-2017, Ånge kommun, 2011, bilaga 3 

6
 Ibid. 

7
 Kulturplan 2011-2014, Ånge kommun, 2011, s.2 

8
 Biblioteksplan 2012-2017, Ånge kommun, 2011, s.6 
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Utvärderingsfrågor:  

 Hur ser biblioteksbesökarna på bibliotekets öppettider – är de nöjda eller vill de se en 

förändring? När vill de att biblioteket skall vara öppet (exempelvis kvällar/helger)? 

 Hur ser bibliotekets personal på öppettiderna och hur ställer de sig till förändrade 

öppettider, exempelvis kvälls- och helgöppet?  

 Finns det något samband mellan biblioteksbesökarnas sysselsättning och vilka 

öppettider de föredrar? 

 Vilka förslag på förändrade öppettider kan jag komma med på basis av ovanstående 

frågor?  
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2. Tidigare studier 
 

Det har varit svårt att hitta någon forskning när det gäller just bibliotekets öppettider. Det har 

även varit svårt att hitta undersökningar som liknar denna. Oftast blir öppettiderna något av en 

delprodukt av en större undersökning. Till exempel kommer öppettiderna upp som en punkt 

när man undersöker vad som skulle behöva förändras för att fler skulle använda sig av 

biblioteket.  

   En undersökning utförd vid Färgelanda bibliotek hade som syfte att ta reda på vad man från 

bibliotekets sida kunde göra bättre för att locka fler besökare. Telefonintervjuer genomfördes 

med invånare som inte var upptagna i bibliotekets låneregister för att fråga dem varför de inte 

besökte biblioteket. En del i de svar som kom fram var att invånarna önskade att biblioteket 

skulle ha öppet längre på kvällarna och på lördagar.
9
 Möjligen har biblioteket tagit fasta på 

åsikterna för i november 2011 började biblioteket med att ha öppet på lördagar. Det finns 

dock ingen information om när undersökningen gjordes och om det finns något samband 

mellan de ändrade öppettiderna och undersökningens resultat.  

   En annan undersökning gjordes 2005 vid Brandbergens bibliotek där personalen under 

några månader delade ut enkäter till besökarna. Syftet med undersökningen var att ta reda på 

vad bibliotekanvändarna tyckte om bibliotekets service. En av frågorna gällde prioritering av 

öppettider, där alternativen var fastställda av personalen, antingen kl. 14-18 eller kl. 15-19. 

Majoriteten (54%) föredrog den senare tiden
10

.  

   På huvudbiblioteket i Haninge delade personalen ut enkäter till besökarna under två veckor 

2007. Syftet var att ta reda på huruvida biblioteket levde upp till de servicegarantier gällande 

utbud, bemötande och tillgänglighet som kommunen antagit.
11

 Besökarna fick i enkäten bland 

annat svara på när de besökte biblioteket. Resultatet visade att grupperna ”arbetar eller 

studerar ej” och ”65 år eller äldre” hellre besökte biblioteket på förmiddagen än på kvällen. 

Det visade sig även att grupperna ”arbetar” och ”16-24 år” hellre besökte biblioteket på 

kvällen än på förmiddagen.
12

 

   En studie beställd av The Museums, Libraries and Archives Council i Storbritannien 

utfördes 2010. Studien utfördes av Shared Intelligence (ett konsultföretag) och Ipsos MORI 

(UK research company). Målet med studien var att ta reda på vad det är som får människor att 

besöka bibliotek, och vad det är som skulle kunna locka de som inte besöker biblioteket att 

                                                           
9
 Färgelanda bibliotek. Rapport Färgelanda bibliotek, s.5 

10
 Haninge kommun. Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen, 2005, s.6 

11
 Fagerberg, Karin & Wester, Lena Vad tycker besökarna?, 2007, s.1  

12
 Ibid., s.9 
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komma dit. Man ville få en uppdaterad bild av allmänhetens syn på bibliotek, vad 

allmänheten vill ha av bibliotekets service. Både kvalitativa och kvantitativa metoder 

användes; dels intervjuades fokusgrupper av användare och icke-användare, och dels utfördes 

en enkätundersökning. Undersökningen utfördes i England och resultatet visade att 

användargruppen inte är homogen. Det fanns en mängd olika anledningar till att deltagarna i 

undersökningen valde att besöka biblioteket. Det fanns också en mängd olika anledningar till 

att de inte besökte biblioteket. Både användare och icke-användare klagade på bibliotekens 

öppettider. I enkätundersökningen framkom att när det gällde att ange huvudsaklig anledning 

till att inte besöka biblioteket angav 6 % av icke-användarna bibliotekets öppettider.
13

 Även i 

fokusgrupperna framkom en önskan om att biblioteket skulle vara öppet oftare och under tider 

som bättre passade dem.
14

 29 % av användarna svarade ”längre öppettider” på frågan om vad 

som skulle locka dem att besöka biblioteket oftare. Det framkom också att många önskade att 

biblioteket skulle vara öppet på kvällar och helger.
15

 Av de som tidigare varit användare av 

biblioteket, men inte räknade sig till biblioteksbesökare när undersökningen ägde rum 

(såkallade lapsed users) angav 27 % att längre öppettider skulle göra att de mer troligt skulle 

komma tillbaka till biblioteket.
16

  

   Studien konkluderar att alla har sina orsaker till att besöka eller inte besöka biblioteket. Man 

rekommenderar biblioteken att undersöka hur just deras användargrupp ser ut, och utifrån det 

jobba för att förbättra sin verksamhet.
17

  

   I det material jag tagit del av framkommer att många vill att biblioteket ska vara öppet på 

kvällar och helger, och gärna så mycket som möjligt. Det tycks också som att det finns ett 

visst samband mellan sysselsättning och hur man vill att biblioteket ska vara öppet. Jobbar 

man heltid finns en önskan om att biblioteket ska vara öppet på kvällar och helger, medan 

exempelvis pensionärer föredrar att biblioteket är öppet på förmiddagen. Detta är något jag 

tycker är intressant, och jag har därför valt att undersöka om det finns något samband mellan 

sysselsättning och önskade öppettider på Ånge folkbibliotek.  

 

  

                                                           
13

The Museums, Libraries and Archives Council. What do the public want from libraries? A user and non-user 

research – full research report, 2010, s.31 
14

 Ibid. s.36 
15

 Ibid., s.44 
16

 Ibid., s.46 
17

 Ibid., s.67-69 
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3. Reflektioner kring utvärderingstyp och bedömningskriterier 

 

Weiss skiljer i sin bok Evaluation – Methods for studying programs and policies mellan 

resultat (outcome) och process- utvärderingar. I det första fallet studerar utvärderaren vad som 

blev resultatet av ett projekt, både väntade och oväntade resultat. I en processutvärdering 

ligger fokus mer på vad projektet egentligen innebär, vad det gör, det kan till exempel handla 

om att man vill ta reda på om deltagarna är nöjda med hur projektet ser ut.
18

  

   Då en utvärdering av ett biblioteks öppettider inte handlar om en utvärdering av ett projekt i 

den mening att det pågår under en viss tid och har vissa uppsatta mål är det lite svårt att ringa 

in om det handlar om en resultat- eller processutvärdering. Men eftersom syftet med 

utvärderingen var att ta reda på huruvida biblioteksanvändarna är nöjda med de nuvarande 

öppettiderna eller om en förändring efterfrågas, och eftersom det har handlat om att utvärdera 

något som är pågående och inte avslutat liknar det mest en processutvärdering. Utvärderingen 

är inte inriktad på att ta reda på resultatet av att ha de öppettiderna biblioteket har, utan fokus 

ligger på hur biblioteksbesökarna upplever bibliotekets öppettider.  

   Weiss skiljer också mellan formativ och summativ utvärdering där utvärderaren i en 

formativ utvärdering har som intention att hjälpa till att utveckla projektet, medan 

utvärderaren i en summativ utvärdering har som intention att förklara om ett projekt varit bra 

eller dåligt.
19

 Den här utvärderingen har en formativ inriktning i och med att intentionen med 

arbetet har varit att kunna komma med rekommendationer för en utveckling av nya, 

förbättrade öppettider.  

   När det gäller bedömningskriterier har jag utgått ifrån ett brukarperspektiv i utvärderingen. 

Det blir inte relevant att ha några objektiva kriterier av vad som är bra öppettider och vad som 

är dåliga öppettider då det är användarnas subjektiva omdöme som är i fokus. Det är åsikterna 

hos de som berörs av bibliotekets öppettider som är i centrum för utvärderingen. Poängen är 

att låta allmänheten få vara med att bestämma över sitt bibliotek och vad som händer med det. 

   Karlsson skiljer i Utvärdering – mer än metod mellan tio olika utvärderingsmodeller där 

huvudskillnaden är ur vilket perspektiv utvärderingen sker. När det handlar om att göra en 

utvärdering utifrån användares, eller brukares, perspektiv skiljer han mellan vad han kallar för 

konsumentmodell, brukarmodell och intressentmodell, varav de två förstnämnda var relevanta 

för mig. Enligt konsumentmodellen utvärderas resultat utifrån mål som kunden, eller 

                                                           
18

 Weiss, Carol. Evaluation – Methods for studying programs and policies. Upper Saddle River, N.J.: Prentice 

Hall, 1998, s.8-9 
19

 Ibid., s.32-33 
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brukaren, satt upp. Det är kundens behov och nytta som är i centrum. Brukarmodellen är en 

interaktiv utvärdering som bygger på att olika berörda parter får vara med att delta i 

utvärderingens utformning.
20

  

   Den här utvärderingen är en blandning av dessa två modeller på så sätt att den utgår från ett 

brukarperspektiv där det är personalen och biblioteksanvändarna som utformar 

bedömningskriterierna av vad som är bra öppettider. Att ha bra öppettider blir på sätt och vis 

också målet. En del av utvärderingen är att se om biblioteket lever upp till målen eller om 

verksamheten behöver förändras.  

   Jag har försökt ta med så många olika intressenter som möjligt: bibliotekspersonal- och 

besökare, och eftersom en för biblioteket prioriterad grupp är barn och ungdomar vände jag 

mig även till förskolor och skolan.  

  

                                                           
20

 Karlsson, Ove. Utvärdering – mer än metod. Stockholm: Svenska Kommunförbundet, 1999, s.57-58 
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4. Metod 
 

4.1 Datainsamling 

Utvärderingen bygger på både kvalitativa och kvantitativa metoder. Tanken var att använda 

intervjuer i så stor utsträckning som möjligt eftersom utvärderingsfrågorna besvaras enklast 

genom intervjuer där möjligheten finns att ställa följdfrågor. Både bibliotekspersonal, 

förskolepersonal och lärare intervjuades.  

   Förskolepersonalen och lärarna genomförde jag enskilda intervjuer med, men när jag skulle 

intervjua bibliotekspersonalen valde jag att använda mig av en fokusgrupp. Fokusgrupper är 

ett bra redskap då man vill ha fram många olika åsikter i en viss fråga. Deltagarna kan bli 

uppmärksammade på saker de annars inte skulle ha tänkt på genom att de får höra varandras 

åsikter och funderingar. Mer utrymme lämnas för reflektion hos deltagarna, de får 

möjligheten att resonera sig fram till varför de tycker som de tycker, och även lära av 

varandra.
21

 Det som är i fokus under en fokusgruppintervju är interaktionen mellan 

deltagarna, deltagarna blir till viss del intervjuare och kan ställa frågor till varandra. Tanken är 

att det inte ska vara en samling enskilda intervjuer utan det är den diskussion som gruppen 

tillsammans formulerar som är av intresse för forskaren.
22

 

   Vad gäller biblioteksbesökarna så använde jag mig av enkäter som jag delade ut på 

biblioteket. Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att fördelen med enkät i 

jämförelse med intervju är att enkäter är snabba att administrera och det gör att man kan dela 

ut ett stort antal enkäter på en gång.
23

 Eftersom jag ville försöka få med så många besökare 

som möjligt, och ge alla möjligheten att uttrycka sina åsikter även när jag inte fanns på plats 

på biblioteket, så valde jag att använda mig av denna metod. Bryman skriver också att det 

faktum att det inte finns någon intervjuare närvarande vid enkätbesvarandet kan ha en positiv 

effekt, det kan underlätta för respondenterna att svara så ärligt som möjligt, utan att känna sig 

stressade eller pressade.
24

 Min förhoppning var därför att denna metod skulle leda till större 

ärlighet, och att respondenterna skulle känna sig väl tillmods när de besvarade min enkät.  

   Bryman påpekar att det tenderar att vara lättare att besvara slutna frågor än öppna frågor i 

enkäter. Detta för att det endast krävs av respondenten att kryssa i redan färdiga 

svarsalternativ istället för att behöva skriva fritt. En enkät med slutna frågor kräver mindre tid 

av respondenten, dock är slutna frågor inte lika uttömmande som öppna. Bryman skriver 

                                                           
21

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2011, s.449 
22

 Ritchie, Jane & Lewis, Jane Qualitative research practice London: Sage, 2003, s.171 
23

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.228 
24

 Ibid., s.229 
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också att enkäten skall vara enkel att förstå och följa – annars riskerar man att respontenten 

inte besvarar vissa frågor. Enkäten bör även vara kort så att den inte har en uttröttande effekt 

på respontenten, även detta kan leda till att vissa frågor inte besvaras
25

.  

   Jag använde mig av mestadels slutna frågor med givna svarsalternativ i min enkät. Det var 

viktigt att enkäten skulle få plats på ett papper för att det inte skulle se tungt och tidskrävande 

ut. Jag fick därför anpassa mina frågor och svarsalternativ till att inte ta upp mer plats än två 

sidor. Det resulterade i en enkät med 12 frågor (se bilaga 1). 

   Då jag inte hade en klar bild av hur populationen ser ut, det vill säga vilka som besöker 

biblioteket, kändes det bäst att använda sig av besöksenkäter som jag delade ut på plats i 

biblioteket.
26

 Att enkäten besvaras på plats är att föredra då man vill minska bortfallet, 

besvaras enkäten senare för att återsändas ökar risken för bortfall.
27

 För att få ett bättre 

underlag för under vilka tider som flest besökare besöker biblioteket har jag tagit del av 

besöksstatistik som biblioteket fört. 

   Att göra en totalundersökning var inte möjligt eftersom individerna i populationen 

(biblioteksbesökarna) inte är kända. Uppgifterna om låntagare är sekretessbelagda och det 

förs inga uppgifter om vilka som besöker biblioteket. Således var jag tvungen att göra ett 

urval. 

 

4.2 Urval 

Urval i kvalitativ forskning kan vara baserat på olika tekniker. En urvalsteknik som ofta 

rekommenderas vid forskning som grundar sig på intervjuer är målinriktat urval. Målinriktat 

urval innebär att utvärderaren gör sitt urval baserat på de forskningsfrågor hon/han ställt upp. 

Man vill intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna.
28

 

   Jag utgick från mina forskningsfrågor när jag gjorde mitt urval. När det gällde att intervjua 

bibliotekspersonalen angående deras syn på bibliotekets öppettider valde jag att använda mig 

av en fokusgrupp. Eftersom det inte är så många som jobbar på biblioteket kunde samtliga 

delta i fokusgruppen.   

   Vad gäller förskolepersonalen så kontaktade jag rektorn för samtliga förskolor i Ånge tätort 

och bad henne om kontaktpersoner som jag skulle kunna intervjua. Rektorn hänvisade till fem 

                                                           
25

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.228 
26

 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur, 2005, s.88 
27

 Ibid. 
28

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.434 
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förskollärare, en på varje förskola, som jag därefter kontaktade och samtliga ställde upp på en 

intervju.  

   Liknande urvalsmetod använde jag mig av när jag skulle kontakta lärare på grundskolan. 

Jag bad barnbibliotekarien om kontaktpersoner hon trodde skulle vara bra att prata med. Båda 

två ställde upp på en intervju, den ena via telefon.   

   När det gäller urval av enkätrespondenter bestämde jag mig för att försöka få in så många 

som möjligt. Då jag inte på förhand visste hur den undersökta populationen såg ut, det vill 

säga biblioteksbesökarna, såg jag inget annat val än att dela ut enkäterna på plats på 

biblioteket. Dahmström påpekar att det då är viktigt att man delar ut enkäten under olika 

tidsperioder.
29

 Under den veckan jag var i Ånge för att dela ut enkäter såg jag till att befinna 

mig på biblioteket under olika tider olika dagar så att besökare både på förmiddag, 

eftermiddag, kväll samt lördag skulle finnas representerade i mitt urval. Jag satt vid 

bibliotekets ingång och bad folk som kom in att besvara enkäten. Under den tid jag inte var i 

biblioteket lämnade jag en bunt enkäter på plats, där jag även satt upp en skylt, och bad 

personalen ta emot de enkäter som eventuellt skulle komma in. Personalen gjorde dock mer 

än vad jag bad om, och verkade aktivt för att samla in så många enkäter som möjligt under 

den tid jag inte var där. Detta gjorde att jag säkert fick in fler enkäter än vad jag skulle ha fått 

annars.  

 

4.2 Problematik kring metod och urval 

Något som kan vara svårt vid fokusgruppintervjuer är att se till att alla får chansen att uttrycka 

sina åsikter. Risken är att en eller ett fåtal deltagare tar över diskussionen helt medan andra 

inte får chansen att säga något. Det är forskarens ansvar att se till att alla ges möjlighet att 

uttrycka sig. Det kan till exempel innebära att man tillåter långa pauser av tystnad för att få de 

som inte sagt något att känna sig bjudna att göra det. Forskaren kan även använda sig av 

kroppsspråk och ögonkontakt med sina deltagare för att få alla att känna sig involverade i 

diskussionen.
30

  

   Ett annat möjligt problem vid användandet av fokusgrupper är att deltagare inte vågar 

uttrycka åsikter som avviker från normen. Men om forskaren lyckas skapa en miljö där 

deltagarna känner sig bekväma så kan problemet undvikas.
 31

 I den här studien bestod 

fokusgruppen av en redan existerande grupp där alla kände varandra sedan innan. Detta kan i 

                                                           
29

 Dahmström,  Från datainsamling till rapport, s.88 
30

 Ritchie & Lewis Qualitative research practice, s.182-183 
31

 Ritchie & Lewis Qualitative research practice, s.188-189 
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sig innebära ett problem med att deltagarna inte vågar tala fritt med rädsla för att det kan få 

konsekvenser för deras arbetssituation.
32

 I det här fallet handlade inte diskussionen om något 

känsligt ämne, och stämningen i gruppen var öppen och lyhörd. Deltagarna lyssnade till 

varandra och försökte få alla att delta i diskussionen, samtidigt som de lyckades med att 

diskutera sina olikheter på ett bra sätt. Det faktum att inte bibliotekschefen deltog i 

gruppdiskussionen bidrog förmodligen till den öppenhet som tilläts råda under samtalet.  

   Det är möjligt att det hade fungerat bättre med fokusgrupper av förskollelärare istället för 

enkilda intervjuer då de flesta var mycket fåordiga och inte tyckte sig ha så mycket att säga 

under intervjun. Kanske hade de fått större möjlighet att utveckla sina tankar tillsammans med 

andra förskollärare, och möjligen hade de känt sig bättre till mods i grupp. Under en 

fokusgruppdiskussion finns uttrymme för den enskilda individen att reflektera över sina 

åsikter, något som inte ges samma tid under en enskild intervju. Dock hade det förmodligen 

varit svårt att ordna det rent praktiskt, då jag i sådana fall varit tvungen att samla förskollärare 

från fem förskolor och bett dem gå ifrån sina jobb under en längre tid än vad det tog att göra 

de enskilda intervjuerna som skedde på arbetsplatsen.  

   Problemet med besöksenkäter är att bortfallet tenderar att bli ganska stort. Då man som 

forskare väljer att besöka den undersökta verksamheten under en viss tidsperiod faller de 

personer som inte besöker verksamheten just då bort. Det tenderar också att bli så att det är de 

som antingen är starkt positiva eller starkt negativa till verksamheten som svarar på enkäten, 

medan de som inte känner att de har någonting att säga lämnar enkäten obesvarad.
33

 

   Svårigheten med urvalet besökare är att mäta dess representativitet för resten av 

populationen. Eftersom det inte förs någon statistik över unika besökare på biblioteket är det 

endast möjligt att beräkna hur stort urvalet är av det totala besöksantalet. Målet med 

enkätundersökningen var att få in åtminstone 100 enkäter, vilket skulle motsvara ungefär 10% 

av det totala besöksantalet för en vecka. Men eftersom många besökare tenderar att besöka 

biblioteket flera gånger varje vecka, och en del till och med flera gånger per dag, blir det svårt 

att ange det egentliga talet.  

 

  

                                                           
32
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5. Bearbetning av data 

5.1 Kodning av intervjuer 

De flesta kvalitativa analyser börjar med en kodning av det insamlade materialet. Kvalitativ 

kodning innebär att man noterar nyckelord respondenterna använt eller teman som finns i 

materialet i marginalen. I ett nästa steg studerar man koderna för att se om det exempelvis 

finns en teori relaterad till koderna eller om det finns något samband koderna emellan.
34

 

   Samtliga intervjuer kodades i Open Code efter att jag transkriberat dem. Open Code är ett 

program utformat för klassificering av kvalitativa texter. I programmet kan man skapa koder 

och kategorier, föra minnesanteckningar och söka på ord eller koder i texten.  

   Först genomfördes en detaljerad kodning av texterna, vilket innebär att i princip varenda rad 

får en eller flera koder. Koderna kan bestå av citat från texten eller enstaka ord. Därefter 

sorterades koderna in i olika kategorier. Kategorierna representerar övergripande teman som 

texten behandlar.  

   När kodningen genomförts studerade jag de framtagna temana och koderna i intervjuerna 

med förskolepersonalen för att finna likheter och skillnader i texterna. Jag ville se om det 

fanns teman som berörde specifikt förskolorna. Därefter jämförde jag dessa med de teman 

som framkommit i intervjun med bibliotekspersonalen och  i intervjuerna med grundskolan.  

 

5.2 Kodning av enkäter 

Enkäterna kodades så att varje fråga fick en kod, exempelvis F1 för fråga ett, och varje 

svarsalternativ fick en kod, exempelvis 1,2,3 och så vidare. De kodade enkäterna fördes in i 

Excel där jag ställde upp tabeller och korstabeller av resultatet. Både univariata och bivariata 

analyser användes för att analysera enkätsvaren. Därefter ställdes resultatet upp i tabeller och 

diagram.  

 

5.2.1 Univariat analys 

Enkätsvaren analyserades dels genom en univariat analys som innebär att man analyserar en 

variabel i taget
35

, det vill säga en fråga i taget. Jag använde mig av frekvenstabeller i min 

analys och jag ställde upp en tabell för varje enskild variabel. En frekvenstabell innebär att 

man i en tabell noterar hur många som kryssade för respektive svarsalternativ till en fråga. 

Dessa siffror kan man sedan omvandla till procent för att se hur stor fördelningen var.  

                                                           
34

 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.525 
35
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5.2.2 Bivariat analys 

Enkätsvaren analyserades också genom en bivariat analys som innebär att man analyserar två 

variabler i taget i syfte att undersöka sambandet mellan dem. I det här fallet användes en 

bivariat analys för att studera huruvida det finns ett samband mellan respondenternas 

sysselsättning och vilken tid de föredrar att besöka biblioteket. För att genomföra analysen 

använde jag mig av korrelationstabeller där den oberoende variabeln (sysselsättning) 

presenterades i kolumnen och den beroende variabeln (den föredragna tiden) i raderna.
 36

 

   Chi-två-test använder man på korrelationstabeller för att slå fast hur säker man kan vara på 

att det verkligen finns ett samband mellan två variabler i populationen, att det samband man 

tycker sig se i tabellen inte är felaktigt. Chi-två-testet beräknas genom att man räknar ut 

skillnaderna mellan det faktiska och det förväntade värdet i var och en av cellerna och därefter 

summerar skillnaderna. Det förväntade värdet är det värde som skulle ha varit fallet om det 

inte funnits något samband mellan variablerna. Den siffra man får fram är den statistiska 

signifikansnivån (p). Inom samhällsvetenskapen brukar man acceptera ett värde av p < 0.05 

vilket betyder att risken att man drar en felaktig slutsats om att det existerar ett samband i 

populationen är 5 fall av 100.
37

 

 

  

                                                           
36
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6. Biblioteket i siffror 

6.1 Offentlig statistik 

Enligt Kungliga bibliotekets årsstatistik hade  Ånge 2010 ett genomsnitt på 34 öppettimmar 

per vecka på huvudbiblioteket. Detta att jämföras med rikets genomsnitt på 44 timmar, och 

länets 46 timmar. Ånge är den kommun i länet med minst antal öppettimmar per vecka i 

genomsnitt. När det gäller filialbiblioteken så ligger Ånge högre upp. Ånge har fler 

filialbibliotek än både Timrå, Härnösand och Kramfors, och i genomsnitt även fler antal 

öppettimmar än Härnösand och Kramfors när det gäller just filialbiblioteken. När det gäller 

kvällsöppet så har Ånge, tillsammans med Timrå, minst antal timmar efter klockan 18 både 

när det gäller huvudbiblioteket och filialerna.
38

 Se bilaga 2 för sammanfattande tabell över de 

siffror som tas upp i detta avsnitt.  

   Ånge är en av de två kommuner i länet som har ett totalt besöksantal som är lägre än 

100.000, den andra är Timrå. Ånge hade 2010 77.245 besökare på huvudbiblioteket och 

filialbiblioteken, medan Timrå hade 44.931. Endast räknat till huvudbiblioteket hade Ånge 

53.507 besökare. Samma år hade Ånge 2.835 aktiva låntagare, vilken var lägst i länet.
 39

  

   Enligt denna statistik ser Ånge ut att ligga långt ner på listan över mest välanvända 

bibliotek. Men man måste komma ihåg att Ånge också är den minst befolkade kommunen i 

länet, och att en jämförelse bara beräknat på totala siffror inte blir rättvis. Man bör ta med i 

beräkningen att Ånge är en av tre orter i länet som har en bokbuss, och det trots att man är den 

minst befolkade kommunen
40

. Dessutom har Ånge förhållandevis många filialbibliotek, fyra 

stycken, medan till exempel Timrå endast har ett.  

   Kommunen har 10.053 invånare
41

, varav 2.872 bor i Ånge tätort
42

, detta att jämföras med 

näst minst befolkade kommunen Timrå med sina 17.990 invånare varav 10.443 i tätorten. Att 

Ånge folkbibliotek har nästan lika många låntagare som det bor människor i tätorten måste 

anses vara ganska imponerande. Kanske borde man lyfta fram att 28% av kommunens 

invånare är aktiva låntagare på biblioteket, en siffra som matchar de med de större 

kommunerna, och till och med är något större än exempelvis Örnsköldsvik med sina 26%.
43
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40
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Tittar man dessutom på siffran utlån per invånare, så ser man att Ånge ligger näst högst upp 

med sina 9.09 utlån/invånare, att jämföra med exempelvis Sundsvalls 5.90 utlån/invånare.
44

  

 

6.2 Statistik från Ånge folkbibliotek 

När det gäller utlån hade Ånge centralbibliotek under 2010 totalt 39.302 utlån. Om man 

studerar hur fördelningen ser ut per timme så ser man att det högsta antalet utlån skedde 

mellan klockan 12 och 13 (7537 lån). Dryga hälften av alla utlån skedde mellan klockan 11 

och klockan 14. Till utlån räknas alla utlån oavsett material eller avdelning.
45

 

   Mellan 1 januari och 29 november 2011 hade biblioteket 34.482 utlån på centralbiblioteket. 

Här är klockan 11 till 12 den timme med högst antal utlån (6364 st), mellan klockan 11 och 14 

noterades dryga hälften av utlånen. Den veckodag som står för det högsta antalet utlån är 

måndag med 7857 utlån, följt av torsdag med 7244 utlån.  

   Totala antalet besökare på centralbiblioteket var 2010 53.507, en ökning med 9% sedan året 

innan. Den månad då biblioteket besöktes flitigast var februari då biblioteket hade 6470 

besökare. Överlag kan man se en trend att besöksantalet går ner under sommarmånaderna och 

börjar öka igen i augusti och september.
46
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7. Resultat  

7.1 Resultat av intervjuer 

Efter att ha analyserat intervjuerna genom kodning kan man se att det finns vissa för 

intervjuerna gemensamma teman. Till exempel, gällande öppettiderna, låg fokus oftast på 

förmiddagen hos förskolepersonalen och lärarna medan bibliotekspersonalen hade en bredare 

diskussion. Ytterligare gemensamma teman hos förskolepersonalen och lärarna var att man 

diskuterade samarbetet med biblioteket, och att man hade kritik mot själva lokalerna.  

   Utgångspunkten för förskolepersonalen och lärarna var densamma, de är 

biblioteksbesökare, medan bibliotekspersonalen ju har ett annat, vidare perspektiv. De 

diskuterade även den position de har som personal och hur ändrade öppettider skulle påverka 

deras arbete.   

 

7.1.1 Intervjuer med förskollärare 

Ett tydligt tema i intervjuerna med förskolepersonalen är huruvida man besöker biblioteket 

innan det öppnar. Tre av de fem förskollärare jag pratat med uppger att de besöker biblioteket 

innan det öppnar. Det finns lite olika anledningar till detta, men till största del handlar det om 

att de inte kan gå då biblioteket är öppet eftersom de då gör annat. De flesta har lunch klockan 

elva och att då gå halv elva när biblioteket öppnar fungerar inte. Att gå innan biblioteket 

öppnar är dock i sig inte ett problem. För det mesta verkar det fungera bra: 

  

Vi ringer och kollar och till 99.9 procent så går det jättebra.
47

  

 

[…] i och med att det går så bra att komma på förmiddagen ändå så 

gör det inte oss någonting att det är stängt. Tvärtom, det är så lugnt 

och skönt för oss då, det är inte så många andra, man kan ju känna när 

man kommer med en barngrupp att det blir lite stökigt och högljutt, 

men då stör man ju inte någon annan så på det sättet är det ju bra. 
48

 

 

Jag fick dock känslan att även om det oftast inte är något problem med att få komma till 

biblioteket innan det öppnar så upplevs det ibland som besvärande och omständigt för 

förskolans personal att behöva ringa innan och planera sitt besök.  
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Det känns lite pinsamt att ringa också
49

.  

 

Det var alltid positivt att vi fick komma, det var det ju, men det är 

klart att det är enklare om man slipper, om man kan gå när man 

känner för det.
50

  

 

 

Något som kom upp under några av intervjuerna var att det kan vara svårt att hinna med att 

besöka biblioteket. Det är mycket annat som ska hinnas med under dagen, och ofta beror det 

på personalstyrkan huruvida det blir ett biblioteksbesök eller ej. De förskolor som går när 

biblioteket är öppet måste också hinna hem i tid för lunch, vilket innebär att det inte blir så 

mycket tid över för biblioteksbesöket.   

 

Vi försöker vara där vid  halv elva när de öppnar, vi äter kvart över 

elva så då måste vi hinna tillbaka. 
51

 

    

Vi går alltid klockan tolv för det är då vi är flest personal[…] Det är 

bara mellan halv tolv och kvart i ett som vi jobbar tre stycken i den 

här gruppen, annars är vi bara två eller en[…] En är hemma med de 

som sover ute på gården […] och så går vi andra två med de andra 

barnen. 
52

 

 

 

Hur vill då förskolorna ha det? De flesta verkar nöjda med de nuvarande öppettiderna, det är 

andra saker som spelar in när de bestämmer hur ofta de kan gå till biblioteket.  Viss kritik har 

dock framkommit gällande att biblioteket öppnar för sent, att öppna klockan tio i stället för 

halv elva skulle innebära att förskolorna kände sig mer fria att gå när de vill utan att behöva 

planera i förväg, och kanske skulle det också innebära att man kunde spendera lite mer tid på 

biblioteket, utan att behöva vara stressad över att vara tillbaka på förskolan i tid för lunch.  

 

Klockan tio passar oss bra, då hinner vi vara där [på biblioteket] och 

så hinner vi tillbaka hit och äta.
53

  

 

Om man öppnar tio två dagar i veckan kanske, det behöver ju inte vara 

varje dag för vår del. 
54
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För oss skulle det vara bättre om det öppnade klockan tio, om vi hade 

en halvtimme till där, det skulle vara bra. 
55

 

 

 

Något som samtliga förskolor var nöjda med var bibliotekets personal. Personalen anses vara 

hjälpsam, trevlig och lättillgänglig. Dock skulle ett närmare samarbete vara välkommet. Ett 

förslag som kom fram var att biblioteket borde ordna fler aktiviteter för barn, exempelvis 

teater. 

   Ett annat genomgående tema som kom upp var bibliotekets lokaler. Förskolorna saknar den 

barnavdelning som biblioteket hade tidigare, där barnböckerna fanns i ett eget rum så att man 

kunde stänga om sig. Två förskollärare säger direkt att ommöbleringen har lett till att de inte 

kan ta med sig lika många barn som tidigare.  

Det blev ju väldigt stor skillnad för oss […] därför har vi valt att gå 

med mindre barngrupp, för det går inte att gå med alla heller, när man 

hade dörrarna så kunde man ju faktiskt stänga till sig och känna att de 

var där. […] Så det blev väldigt mycket försämrat för oss tycker jag.
56

 

Det funkade bättre när de hade barnböckerna i ett rum där det gick att 

stänga en dörr för, då kunde man hellre gå dit på öppettiderna, då 

kunde man stänga dörren där och hålla reda på barnen på ett annat 

sätt, och man kunde gå dit med en större barngrupp än vad vi gör nu, 

då tog vi ofta med oss hela barngruppen. Nu är det så pass öppet och 

de far och river överallt, så det känns inte lika bra att ha med hela 

barngruppen.
57

 

 

Man känner inte heller att man fått någon förklaring av biblioteket till varför den separata 

barnavdelningen tagits bort. Det är bara något som de har fått acceptera. När de får frågan om 

det är något i övrigt de har att tillägga om biblioteket så svarar i stort sett alla att de saknar 

den gamla barnavdelningen och att de gärna vill gå tillbaka till hur det var tidigare.  

 

7.1.2 Intervjuer med lärare 

Förskolorna verkar inte ha ett lika nära samarbete med biblioteket som grundskolan har, och 

man tycks heller inte ha lika stort behov av det eftersom exempelvis alla förskolor har 

sagostund på den egna förskolan, medan skolan har det på biblioteket. De två lärare från 

grundskolan jag pratat med understryker hur viktigt samarbetet med biblioteket är för skolan 

och för barnen. När barnen kommer till biblioteket tar bibliotekarien emot och presenterar 
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böcker. Det krävs att bibliotekarien har kunskap om barnlitteratur och att han/hon kan 

presentera boken på ett sätt som lockar till läsning.  

   När det gäller öppettiderna så är det mer beroende av klassens schema när skolan kan 

besöka biblioteket. Som det är nu går den ena klassen klockan elva och den andra går på 

eftermiddagen, men de ringer alltid i förväg, för det krävs att personalen kan avsätta tid för att 

ge bokpresentationer och plocka fram böcker, något som inte verkar inte vara något problem 

för den ena läraren.   

 

Vi får den hjälp vi behöver, det är egentligen bibliotekarien som är 

viktigast genom presentation, sen är det ju ett plus att vi kan låna 

samtidigt så att de får med sig hem.
58

  

 

Men det som kan vara besvärligt är om skolans schema inte stämmer överens med 

bibliotekets schema. Det gäller som sagt att en bibliotekarie kan avsätta tid för att ta emot 

skolklasserna, något som inte alltid fungerar. 

 

Vi lånar ju inte bara böcker, utan bibliotekarien måste ha möjlighet att 

vara där och presentera böcker. Det ska passa för båda. Det är ganska 

styrt från biblioteket, olika tider olika veckor, de brukar säga den här 

tiden eller den här tiden passar oss den här veckan. Det vore bra om 

det fanns fler tider att välja på att komma, det skulle bli lättare att 

planera in.
59

  

 

Något som skulle vara en välkommen förändring var om bibliotekarien kunde komma till 

skolan i stället för att skolan alltid skulle vara tvungen att gå till biblioteket. Bibliotekarien 

kunde ta med sig några böcker och komma och presentera dem i klassrummet.  

 

Det skulle barnen uppskatta!
60

 

 

Men då gäller det att biblioteket har tid och resurser. 

 

Vi vill ju knyta an mer, men då vet vi också att när vi ringer då är ju 

någon bibliotekarie iväg med bokbussen, någon sitter i kassan, så det 

kanske är enklare att vi kommer hit [till biblioteket] och är här så att 

säga.
61
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Skolan är en skola för elever i årskurserna F-5. Det är lite olika mellan klasserna hur ofta de 

besöker biblioteket. Lågstadieklasserna brukar gå ungefär var tredje var fjärde vecka medan 

mellanstadieklasserna går mer sällan då de har gruppuppsättningar med böcker i klassrummet. 

Skolan hade tidigare ett skolbibliotek, men de böcker som fanns där  har nu placerats ut i 

klassrummen.  

Vi har haft ett bibliotek, men trångboddheten gjorde att vi var tvungna 

att använda det till ett rum för barn med diagnoser, så vi har fördelat 

upp de här böckerna i klassrummen. Vi har tagit för de yngre barnen 

bort till vår flygel, och sen barnen som går i trean, fyran och femman, 

de har fått en hel del faktaböcker och ungdomsböcker.
62

  

 

Liksom förskollärarna anser den ena grundskolläraren jag pratat med att biblioteket var bättre 

anpassat för barngrupper när det fanns en separat barnavdelning. Det är svårt att få plats med 

många barn som det är nu när barnböckerna står ute i biblioteket. Läraren efterfrågar också 

fler sittplatser, för alla barn vill ju sitta nära den som berättar.  

   Det viktigaste när det gäller öppettiderna är att biblioteket är öppet när skolan är öppen. Det 

ideala skulle vara om biblioteket var öppet från åtta så att mer tid fanns att tillgå för skolan. 

Men egentligen kanske det inte är en fråga om öppettider, utan snarare om personal.  

 

 

7.1.3 Intervju med bibliotekspersonalen 

Under gruppintervjun med bibliotekspersonalen var det ofta låntagarna och vad som skulle 

vara bäst för dem som kom upp. Man försökte diskutera sig fram till vilka öppettider som 

skulle vara de bästa för låntagarna. Förslag på att öppna tidigare, stänga senare och ha fler 

dagar med kvällöppet diskuterades, och både för- och nackdelar med samtliga alternativ 

nämndes. Man beskriver det som att det är många som ”hänger på låset” och  vill komma in 

så fort biblioteket öppnar halv elva, därför  vore det kanske bättre att öppna klockan tio, också 

för förskolornas och skolans skull.  

 

Då slipper de ju ringa och boka, förskolorna eller skolan, då är det 

bara att komma.
63
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Att ha öppet senare på kvällen skulle vara bra för de som vill hinna in efter jobbet. Att stänga 

klockan fyra gör kanske att det är många som inte hinner gå till biblioteket. Viljan finns där, 

att ha öppet så mycket som möjligt för att tiderna ska passa alla, men resurserna för att klara 

av det saknas.  
 

Idealet är kanske att ha öppet måndag till fredag från tio kanske till 

sju, men då måste man fråga sig nyttan med det, vad det kostar. Det är 

ju inte så jättemycket folk på kvällarna, men de som behöver kvällarna 

för att komma hit så är det ju värdefullt om det är åtminstone några 

kvällar, och lördagarna då.
64

  

 

Brist på personal och tekniska resurser är återkommande teman under diskussionen, två saker 

som förhindrar längre öppethållande. Att ha öppet mer skulle innebära fler diskpass för 

personalen, det vill säga mer schemalagd tjänsgöring i informationsdisken, och frågan är om 

det är möjligt som det är nu.  

 

Det skulle bli mer diskpass och då blir det ännu mindre tid till annat, 

man måste ju hinna med det här andra också, för det försvinner ju 

inte.
65

  

 

Det som blir lidande hela tiden, det är ju det utvecklande arbetet[…]. 

Personalutbildning till exempel, att kunna hinna med att åka på 

kurser.
66

  

 

Och så blir man så känslig tror jag, för sjukdomar eller ledigheter, för 

är en  borta […] då strular det ganska hårt, så det gäller att man inte 

blir sjuk. 
67

 

 

De två förslag på förändrade öppettider som finns att diskutera är att antingen ha öppet från 

tolv till klockan sex, för att på så sätt ha öppet mer efter kontorstid, eller att ha öppet som 

biblioteket har nu men i stället för en dag kvällsöppet till åtta så har man två dagar kvällsöppet 

till klockan sju. Av dessa två förslag föredrar personalen det andra. Man tror inte att det blir 

bra att öppna från klockan tolv, eftersom det är så mycket folk på förmiddagen.  
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Två dagar till sju, det känns bäst tycker jag, för att öppna klockan tolv 

det funkar ju inte.
68

  

 

Jag tror i nuläget att gå tillbaka till att ha öppet till sju två dagar i 

veckan, det är det bästa alternativet, det känns så. Men sen tycker jag 

att om vi får RFID- teknik, då är det ett sätt att börja[…] Jag menar, 

skulle vi få bättre teknik så skulle vi kanske kunna göra lite mer. Just 

nu känner jag att klarar vi verkligen mer öppettider när vi inte ens har 

en utlåningsdator?
69

 

 

På frågan vad personalen tror att låntagarna tycker när det gäller öppettiderna så säger de 

flesta att de tror att låntagarna vill att biblioteket ska vara öppet så mycket som möjligt, helst 

dygnet runt. Men de tror också att det är en sak att vilja något och en helt annan att faktiskt 

utnyttja det. Skulle biblioteket vara öppet mer så tror de ändå inte att biblioteket skulle få fler 

besökare, snarare att det är samma personer som kanske skulle besöka biblioteket oftare. Har 

biblioteket öppet två kvällar i veckan och lördagsöppet så menar de att någon av dagarna 

borde man ju kunna ha tid att besöka biblioteket om man så önskar. Det finns flera alternativ 

att besöka biblioteket utanför kontorstid, och har folk lust att besöka biblioteket så kommer de 

att göra det.  

   För de två målgrupper som biblioteket har: barn och ungdomar, och pensionärer, är det 

förmiddagen som är viktigast. Att öppna klockan tolv skulle innebära att dessa grupper inte 

skulle prioriteras.  

Då kan man ju sluta sig till att okej, vi vill ha öppet för andra 

kategorier människor också, men då kanske det räcker med att vi har 

öppet två kvällar för dem, och så har vi vårt fokus på de andra två 

målgrupperna.
70

 

 

Ett annat förslag som kom fram under diskussionen var att man kanske borde införa en 

separat tidningshörna som kunde öppna innan själva biblioteket öppnar. På så sätt kunde de 

som sitter och väntar på tåg eller buss slå sig ner och läsa tidningen utan att biblioteket skulle 

behöva vara öppet.  

   Något som personalen är överens om är att det är onödigt att biblioteket har öppet till 

klockan åtta på måndagar, det skulle räcka med sju. Det är inte så många besökare i 

biblioteket efter klockan sju. Dessutom brukar ibland restaurangen som ligger i Centralhuset 

tillsammans med biblioteket, stänga före åtta och då släcker de ner hela huset.  
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Ja det känns lite konstigt, de släcker ner i hallen och hela huset och 

sen står vi kvar här och har öppet, då ska de [besökarna] trava sig in 

här, leta sig in med pannlampa… 
71

 

 

Många gånger får man ju lotsa dem runt för att ta sig ut. 
72

 

 

Fick de bestämma helt själva, utan att tänka på att det ska finnas resurser till det, så är de 

flesta överens om att det skulle vara bäst att öppna klockan åtta och ha öppet till sju, åtta på 

kvällen.  

 

7.2 Resultat av enkäter 

Totalt delades 106 enkäter ut, och av dessa lämnades 101 in. Detta ger ett individbortfall på 

cirka 5%. Av de som tillfrågades att ta emot enkäten var det ett fåtal som tackade nej. De 

flesta som tackade nej angav som orsak att de inte hade tid. Några svarade att de inte var ifrån 

kommunen, att de bara var på besök eller genomresa, och därför inte kände att de kunde 

besvara enkäten.  

   Alla respondenter svarade inte på alla frågor, och på vissa ställen där endast ett svar 

efterfrågades var det några respondenter som ändå kryssade i två eller fler alternativ. Därför 

varierar det partiella bortfallet mellan frågorna 

   Under den veckan enkätundersökningen utfördes hade biblioteket 1099 besökare, vilket 

innebär att svarsfrekvensen för enkäten blev 9,2%. Siffran gäller dock inte unika besökare och 

det är därför svårt att säga hur stor svarsfrekvensen egentligen blev.  

 

7.2.1 Univariat analys 

Av de 101 personer som svarade på enkäten var 67% kvinnor. 

   Respondenterna fick själva notera sin ålder och utifrån detta skapade jag sedan olika 

åldersgrupper (se figur 1), den största gruppen var den mellan 66 och 75 år. Medelåldern var 

46 år.  
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Figur 1: Åldersfördelning 

 

I figur 2 kan man se att den största gruppen var pensionärer, följt av studerande och 

arbetande. Ett fåtal var arbetslösa, och några kryssade för alternativet ”annat”.  

 

Figur 2: Huvudsaklig sysselsättning, fördelning i procent 

 

Ungefär hälften av respondenterna angav att de besöker biblioteket en eller ett par gånger i 

månaden, och en betydande andel besöker biblioteket en eller flera gånger i veckan, se figur 

3. Endast 9% angav att de besöker biblioteket några gånger per år eller mer sällan. Då 

enkätundersökningen utfördes under en vecka är svarsresultatet kanske inte så förvånande. 

Sannolikheten att de som besöker biblioteket ofta skulle befinna sig på biblioteket under den 

veckan jag var där för att dela ut enkäter är större än att de som endast besöker biblioteket 

någon gång per år skulle vara där just då. Däremot så tyder det på att svarsfrekvensen för 
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enkäten i realiteten ser något bättre ut, eftersom de besökare som räknats under veckan inte är 

unika besökare, utan en stor del av besökarna besökte förmodligen biblioteket flera gånger.  

 

Figur 3: Hur ofta besökarna besöker biblioteket 

 

Figur 4 visar att de allra flesta är nöjda med bibliotekets nuvarande öppettider. 61% uppger att 

öppettiderna är bra och 22% att de är mycket bra.  

 

 
Figur 4: Besökarnas uppfattning om öppettiderna 

 

 

 

 

De flesta tycker att det är bra att biblioteket har öppet på lördagar, och ändå svarar en 

majoritet ”nej” på frågan om de brukar besöka biblioteket på lördagar, se figur 5 och 6. 13% 

av respondenterna anser att biblioteket borde ha öppet längre på lördagar.  

42% 

49% 

9% 

Hur ofta besöker du biblioteket? 

En eller flera gånger i

veckan

En eller ett par

gånger i månaden

Några gånger per år

eller mer sällan

22% 

61% 

10% 

1% 6% 

Vad tycker du om bibliotekets 

öppettider? 

Mycket bra

Bra

Dåliga

Mycket dåliga

Jag har ingen

uppfattning om det

Partiellt bortfall: 2% 



 
 

27 
 

 

 
Figur 5: Besökarnas uppfattning om lördagsöppet 

 

 

 

 
Figur 6: Andelen som besöker biblioteket när det är lördagsöppet 

 

 

 

Liknande förhållande ser man när det gäller bibliotekets öppethållande på kvällstid, se figur 7 

och 8. De flesta verkar tycka att det är bra att biblioteket har öppet på kvällstid, men 59% 

uppger att de inte brukar besöka biblioteket då de har kvällsöppet. Kanske beror det på att 

biblioteket endast har kvällsöppet en kväll i veckan. 35% anser att biblioteket borde ha 

kvällsöppet fler kvällar i veckan.  
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Figur 7: Besökarnas uppfattning om kvällsöppet 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Andelen som besöker biblioteket när det är kvällsöppet 

 

 

 

Respondenterna ombads även kryssa i vilken eller vilka dagar de brukar besöka biblioteket. 

Här fanns möjligheten att kryssa för fler än ett alternativ, vilket de flesta också gjorde. Många 

kryssade för samtliga alternativ, för de tyckte inte det spelade någon roll vilken dag de gick på 

biblioteket. Vad man kan se i figur 9 är att en majoritet (75%) kryssade för alternativet 

”Måndag”. I övrigt är det liten skillnad mellan dagarna, med en knapp övervikt för onsdag. 

Lördag däremot kryssade endast 27 respondenter för.  
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Figur 9: Vilken dag flest besöker biblioteket 

 

 

7.2.2 Bivariat analys  

För att studera huruvida det finns ett samband mellan sysselsättning och vilket tid på dygnet 

biblioteksbesökarna föredrar att besöka biblioteket ställde jag upp de två variablerna i en 

korstabell och räknade ut i procent hur fördelningen såg ut. 

 

Tabell 1: Samband sysselsättning och vilken tid besökarna föredrar att besöka biblioteket 

När föredrar Du Sysselsättning: 

     att besöka biblioteket? Studerar Arbetar Arbetslös Pensionär Annat Totalt 

På förmiddagen 21% (5) 16%  (3) 75% (3) 53% (17) 100% (3) 38% (31) 

På eftermiddagen 38% (9) 32% (6) 25% (1) 41% (13) 0% 35% (29) 

På kvällen 8% (2) 47% (9) 0% 0% 0% 13% (11) 

Annat 33% (8) 5% (1) 0% 6% (2) 0% 13% (11) 

Totalt 100% (24) 100%(19) 100% (4) 100% (32) 100%(3) 100% (82) 
 

Fördelningen i procent, samt antal inom parantes. Partiellt bortfall: 19% 

 

Majoriteten av pensionärerna (53 %) uppger att de besöker biblioteket på förmiddagen, se 

tabell 1. Detta är även det alternativ som de flesta arbetslösa (75%) tycks föredra. Bland de 

som arbetar är det vanligast att man går på kvällen (47%).  

   Det är liten skillnad mellan de pensionärer som väljer att besöka biblioteket på förmiddagen 

och de som besöker det på eftermiddagen. Vad man kan se tydligt här är att kvällstid inte är 

en tid då pensionärerna går till biblioteket.  
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   Bland de som arbetar föredrar nästan hälften att besöka biblioteket på kvällstid, trots att 

biblioteket endast har öppet en kväll per vecka. Endast 16 % föredrar att besöka biblioteket på 

förmiddagen.  

   Gruppen studerande är en väldigt heterogen grupp, inte minst med tanke på ålder. Hit räknas 

barn som går i grundskolan, såväl som högskolestuderande. Att deras dagar ser något olika ut 

visar sig i resultatet. Det mest förkryssade alternativet bland de studerande är ”på 

eftermiddagen”, men man kan även se en relativt stor andel som kryssat för svarsalternativet 

”annat” (33%). De svar som oftast skrevs ner under annat var oftast från yngre personer som 

skrev exempelvis ”efter skolan” eller ”på dagen”. Möjligen tycktes de färdiga 

svarsalternativen oklara för denna grupp.  

   För att undersöka om det observerade sambandet är statistiskt signifikant genomförde jag ett 

såkallat Chitvå-test. Utifrån detta test kan man se att risken att sambandet mellan 

sysselsättning och vilken tid biblioteksbesökarna föredrar att besöka biblioteket är ett resultat 

av slumpen är mindre än 0,1 %. Man brukar säga att man för att det observerade sambandet 

ska anses vara statistiskt signifikant bör få fram ett värde som är mindre än 5%.  

 

 

 
Figur 10: Samband sysselsättning och huruvida besökarna besöker biblioteket på kvällstid 

 

 

Tabell 2: Samband sysselsättning och huruvida besökarna besöker biblioteket på kvällstid 

Kvällsöppet? Studerar Arbetar Arbetslös Pensionär Annat 
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På frågan huruvida respondenterna brukar besöka biblioteket när de har kvällsöppet svarade 

en majoritet av pensionärerna (74%) nej och en majoritet av de som arbetar (68%) ja. Även 

här kan man se att det finns ett samband mellan sysselsättning och huruvida man besöker 

biblioteket på kvällstid som kan anses vara statistiskt signifikant. 63% av de studerande 

uppgav att de inte brukar besöka biblioteket när det är kvällsöppet. 67% av de arbetslösa 

svarade samma sak. (Se figur 10 och tabell 2.) 

 

7.2.3 Kommentarer kring öppettiderna 

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenterna själva fick beskriva hur de 

vill att bibliotekets öppettider ska se ut. 59 respondenter besvarade frågan, vilket ger ett 

partiellt bortfall på 42%, vilket är en relativt hög siffra. Bortfallet kan tyda på att 

respondenterna är nöjda med de nuvarande öppettiderna, men det kan också tyda på en ovilja 

att svara på en öppen fråga som kräver mer tid.  

   Av de som svarade på frågan uppgav 14 personer (24%) att de tycker att de nuvarande 

öppettiderna är bra som de är. När det gäller vardagarna verkar många tycka att biblioteket 

ska ha öppet längre på kvällen, men också öppna tidigare på morgonen. 34% av 

respondenterna uppger att de skulle vilja att biblioteket var öppet längre på vardagar, med 

blandade förslag på öppethållande fram till klockan 17.00, 18.00 eller 19.00. Ett flertal (24%) 

uppger att de anser att biblioteket skall öppna tidigare, med förslag på alltifrån klockan 07.00 

till klockan 10.00. Sju personer tycker att biblioteket ska ha öppet längre på lördagar, en 

majoritet är för att det ska vara öppet till klockan 16.00. En person menar att biblioteket borde 

ha öppet på lördagar året runt.  

   Bland de förslag på tider som kom in är en majoritet av de som vill att biblioteket ska hålla 

öppet längre på kvällen för klockan 18.00, och en majoritet av de som anser att biblioteket ska 

öppna tidigare på förmiddagen för klockan 08.00.  

   Det är många som anser att biblioteket bör vara öppet mer överhuvudtaget, både öppna 

tidigare och hålla öppet senare. En person skriver att biblioteket egentligen borde vara öppet 

dygnet runt, en annan att det bör vara öppet 08.00-20.00. För förslag på öppettider dag för dag 

se bilaga 3. 

   Något de flesta tycks vara överens om är att de vill att biblioteket ska vara öppet mer. 

Endast tre personer anser att biblioteket bör vara öppet mindre, med förslag på öppethållande 

från klockan 11.00 på förmiddagen, samt öppet endast till 19.00 på måndagar.  

 



 
 

32 
 

7.2.4 Övriga kommentarer 

Respondenterna gavs även möjligheten att kommentera på andra saker än just öppettiderna. 

14 personer valde att göra detta. Ett flertal tog tillfället i akt att berömma personalen som 

anses vara hjälpsam och trevlig. Några kommentarer framkom också om bokbussen och 

bibliotekets utbud.  

 

Bra utbud. Trevlig och hjälpsam personal. Känns som om ni hela tiden  

vill utvecklas 

 

Bra utbud, men ni borde börja prenumerera på tidningar för 

ungdomar, som tex Frida. Jag tror det skulle dra hit mer ungdomar.  

 

Bokbussen behöver komma mer än en gång i månaden, för boende i 

utbyarna. I annat fall kommer den äldre befolkningen sluta läsa vilket  

vore illa med tanke på att hjärnan behöver stimulans. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

 

8.1 Slutsatser 

De slutsatser man kan dra av undersökningen är att de flesta är nöjda med bibliotekets 

öppettider, men att några små justeringar skulle göra dem ännu bättre. De flesta förslag som 

kommit in handlar om att man tycker att biblioteket ska öppna något tidigare och ha öppet lite 

mer på kvällstid. Förskolorna skulle uppskatta om biblioteket kunde öppna klockan tio på 

morgonen så att det blev mer flexibelt för dem att besöka biblioteket. Grundskolan är mer 

beroende av skolans schema men önskar att personalen var mer flexibel när det gäller att ta 

emot dem, så att de fick fler tider att välja bland.  

   Flera enkätrespondenter hyllade personalen och kommenterade att de är både hjälpsamma 

och trevliga. Några oroade sig till och med för personalen när de fyllde i enkäten om 

biblioteket öppettider: men hur blir det då för personalen…? Att personalen gör ett bra jobb 

verkar ingen ifrågasätta, dock kom en något annorlunda bild fram under intervjuerna med 

förskollärarna och lärarna. Dessa kommenterade att personalen upplevs som upptagen, och att 

man inte känner sig prioriterade, vilket är synd eftersom de ju är bibliotekets målgrupp och 

ska vara en prioritet. Ett närmare samarbete eftersöks, där exempelvis möjligheten att låna in 

bibliotekarien i klassrummet och att biblioteket ordnar fler aktiviteter för barn är några förslag 

som kom fram.  

   Även personalen upplever att de inte har tid till sådant de önskar de skulle ha tid till. Man 

upplever det som att det kan bli svårt att få ihop schemat om biblioteket har öppet mer, och att 

det kan leda till att allt faller ihop om någon blir sjuk eller vill vara ledig och att man inte 

hinner med sådant som går utöver det allra nödvändigaste, vilket kanske leder till att man inte 

har tid att anordna eller delta i projekt med skolan eller andra verksamheter.  

   Det finns alltså ett intresse för att biblioteket ska vara öppet mer, men resurserna finns inte. 

Ser man till besöks- och utlåningsstatistiken kanske det heller inte är nödvändigt att ha öppet 

fler antal timmar, kanske handlar det bara om att distribuera dem bättre. Enligt statistiken sker 

de flesta utlån mellan klockan 11.00 och 14.00, och personalen vittnar om att det är många 

besökare på förmiddagen. Därför skulle ett öppethållande från klockan 12.00 helt gå emot hur 

biblioteket utnyttjas idag.  

   35 % av enkätrespondenterna anser att biblioteket borde ha kvällsöppet fler dagar i veckan. 

Personalen vittnar om att det inte är många som besöker biblioteket efter klockan 19.00 på 

måndagar då det är öppet till 20.00. Att då istället ha öppet till 19.00 två dagar i veckan tycks 
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vara ett bra förslag som många skulle uppskatta. Då finns möjligheten att tre dagar i veckan 

besöka biblioteket efter kontorstid.  

   Sambandet mellan besökarnas sysselsättning och vilka tider de föredrar att besöka 

biblioteket är något som biblioteket bör tänka på när de utformar öppettiderna. Där kan man 

tydligt se att pensionärer föredrar att besöka biblioteket på förmiddagen. Även bland 

studenterna är det en stor andel som föredrar att besöka biblioteket på förmiddagen. De som 

arbetar tycks föredra att besöka biblioteket på kvällen, till föga förvåning kanske, men de är 

också den enda gruppen där den största andelen kryssat för detta alternativ.  

   Resultatet för den här utvärderingen påminner till viss del de resultat huvudbiblioteket i 

Haninge kom fram till gällande öppettiderna. Även där kunde man se att pensionärer föredrog 

att besöka biblioteket på förmiddagen medan de som arbetar föredrar kvällstid. Att som 

bibliotek vara medveten om detta samband, och att ha i åtanke vilken målgrupp man främst 

vänder sig till, kan underlätta planeringen av öppettiderna.  

 

8.2  Rekommendationer 

Att öppna klockan tio skulle vara bra för förskolorna och skolan, men jag rekommenderar att 

man i första hand prioriterar att ha kvällsöppet två dagar i veckan till klockan 19.00. Detta 

eftersom en stor andel av enkätrespondenterna ansåg att biblioteket borde ha kvällsöppet fler 

dagar i veckan. Denna förändring skulle innebära att biblioteket har öppet två timmar mer i 

veckan, och med tanke på vad som framkom under diskussionen med bibliotekspersonalen är 

det möjligt att det blir svårt att ytterligare utöka öppettiderna. Personalen upplevde det som att 

det skulle bli svårt att hinna med sitt arbete om öppettiderna utökas, och både förskolan och 

skolan uppgav att de inte känner att personalen har tid för dem. Bibliotekets personal bör ta 

tillvara på de åsikter och den kritik som framkommit gällande samarbetet förskolan/skolan 

och biblioteket emellan och undersöka hur man kan fördjupa samarbetet.  

   Ett utökat öppethållande med två timmar i veckan är vad jag förstår personalens maxgräns. 

Ändå skulle jag rekommendera att man undersöker hur det skulle kunna fungera att öppna 

klockan tio, eller åtminstone att man undersöker hur man kan förenkla för förskolan och 

skolan att besöka biblioteket innan det öppnar.  

   Gällande vilka dagar biblioteket bör ha kvällsöppet tycks måndagar och torsdagar vara de 

två dagar då det är flest utlån, och det var dessutom de två dagar då biblioteket tidigare hade 

kvällsöppet så jag skulle rekommendera att man väljer dessa två dagar. 
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   Jag vill även passa på att ge förslag på vidare utvärderingar jag anser bör utföras. Till 

exempel skulle det vara bra, med tanke på vad som kommit fram i denna utvärdering, att 

undersöka hur bibliotekspersonalen upplever sin arbetsmiljö. Kanske är det så att det finns 

behov av mer personal.  

   Skulle det vara så att kommunen beslutar om ändrade öppettider rekommenderar jag att man 

efter en tid utför en utvärdering av de nya öppettiderna som en uppföljning till denna 

utvärdering för att se om biblioteksbesökarna upplever någon förbättring.  
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Bilaga 1 ”Undersökning av bibliotekets öppettider” 

 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad bibliotekets besökare tycker om 

bibliotekets öppettider. Undersökningen är en del i en större utvärdering kring bibliotekets 

öppettider som kommer att presenteras som en kandidatuppsats i ämnet Biblioteks- och 

informationsvetenskap, vid Umeå Universitet. Svaren kommer att behandlas anonymt.  

 

Vid flervalsfrågor: kryssa i rutan framför det alternativ Du tycker stämmer bäst 

 

 

1. Ålder:   ___ år 

 

Kod 

2. Kön:       

☐ Kvinna  

☐  Man 

 

 

3. Huvudsaklig sysselsättning: 

☐ Studerar      1 

☐ Arbetar      2 

☐ Arbetslös      3 

☐ Pensionär      4 

☐ Annat: _______________    5 

 

 

4. Hur ofta besöker Du biblioteket? 

☐En eller flera gånger i veckan       1 

☐En eller ett par gånger i månaden      2 

☐Några gånger per år eller mer sällan    3 

 

 

5. Vad tycker Du om bibliotekets öppettider? 

☐ Mycket bra     1 

☐ Bra      2 

☐ Dåligt      3 

☐ Mycket dåligt     4 

☐ Jag har ingen uppfattning om det    5 

    

 

6. När föredrar Du att besöka biblioteket? 

☐ På förmiddagen     1 

☐ På eftermiddagen     2 

☐ På kvällen     3 

☐ På lördagar     4 

☐ Annat: ________________    5 

Vänd för att fortsätta 
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7. Vilken dag brukar du besöka biblioteket? (Det är möjligt att kryssa för flera alternativ) 

☐ Måndag      1 

☐ Tisdag      2 

☐ Onsdag      3 

☐ Torsdag      4 

☐ Fredag      5 

☐ Lördag      6 

 

 

8. Brukar du besöka biblioteket då de har kvällsöppet? 

☐ Ja      1 

☐ Nej      2 

 

 

9. Vad tycker du om att biblioteket har kvällsöppet en dag i veckan? 

☐ Bra      1 

☐ Bra, men biblioteket borde ha kvällsöppet fler dagar i veckan  2 

☐ Inte nödvändigt med kvällsöppet    3 

 

 

10. Brukar du besöka biblioteket på lördagar? 

☐ Ja      1 

☐ Nej      2 

 

 

11. Vad tycker du om att biblioteket har öppet på lördagar? 

☐ Bra      1 

☐ Bra, men biblioteket borde ha öppet längre på lördagar  2 

☐ Inte nödvändigt med lördagsöppet    3 

 

 

12. Om Du skulle få bestämma öppettiderna, hur skulle biblioteket då ha öppet?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    

 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  



 
 

40 
 

Bilaga 2 ”Statistik över biblioteken i länet” 

 

  

 Antal invånare 

2010  

 Totalt antal 

utlån, ej e-musik   Antal besök  

 Antal aktiva 

låntagare  

Hela riket             9 415 570            68 893 717           67 333 060         2 774 546     

Västernorrlands län               242 625              1 709 407             1 509 582              38 285     

Härnösand                 24 611                 195 541                341 157               6 109     

Kramfors                 18 911                 146 822                161 355               5 335     

Sollefteå                 20 255                 122 177                109 911               5 745     

Sundsvall                 95 732                 565 126                611 936                      -     

Timrå                 17 990                   75 956                 44 931               3 491     

Ånge                10 053                 91 400                77 245              2 835     

Örnsköldsvik                 55 073                 510 560                401 277              14 770     

 

 

  

 Total utlåning 

per invånare  

 Antal fysiska 

besök per 

invånare  

 Aktiva 

låntagare per 

invånare  

 Totalt antal 

bibliotek  

Hela riket                     7,32                      7,15                     0,29     1214 

Västernorrlands län                     7,05                      6,22                     0,16     43 

Härnösand                     7,95                     13,86                     0,25     4 

Kramfors                     7,76                      8,53                     0,28     4 

Sollefteå                     6,03                      5,43                     0,28     7 

Sundsvall                     5,90                      6,39                        -       12 

Timrå                     4,22                      2,50                     0,19     2 

Ånge                    9,09                     7,68                    0,28     5 

Örnsköldsvik                     9,27                      7,29                     0,27     9 

 

 

  

 

Filialbibliotek   Bokbussar  

 Genomsnitt 

öppethållande 

per vecka  

huvudbibliotek 

 Varav 

efter 

kl.18  

 

Medelöppet 

per filial  

Hela riket 929 81 - - - 

Västernorrlands län 36 3 46 - - 

Härnösand 3 0 51 4,5 4 

Kramfors 3 1 49,5 4 9 

Sollefteå 6 0 47 4 15 

Sundsvall 11 1 54 4 25 

Timrå 1 0 40 2 60 

Ånge 4 1 34 2 10 

Örnsköldsvik 8 0 48 4 13 
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Bilaga 3 ”Besökares förslag på öppettider dag för dag” 

 

 

Måndag: 10-18.00, Tisdag:10-20.00, Onsdag:10-18.00, Torsdag: 10-18.00, Fredag: 10-20.00, 

Lördag: 10-16.00 

 

Måndag: 8.00-19.00, Tisdag: 8.00-17.00, Onsdag: 8.00-17.00, Torsdag: 8.00-19.00 Fredag: 

8.00-17.00 

 

Mån: 10.30-20.00 Tis: 10.30-16.00, Ons: 10.30-20.00 Tors: 10.30-16.00 Fre: 10.30-20.00 

Lör: som vanligt 

 

Mån: 10.30-20.00 Tis: 10.00-17.00 Ons: 10.30-20.00 Tors: 10.00-17.00 Fre: 10.00-17.00 Lör: 

11.00-16.00 

 

Mån-tors 9-20, Fre 9-18 Lör 10-15 

 

 


