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Sammanfattning 

Den här utvärderingen undersöker vilken typ av folkbibliotek användare vill ha idag. Den 

inriktar sig främst på tre teman; miljö, öppettider och utbud. Utvärderingsobjektet är 

Skellefteå stadsbibliotek och till viss del även närbiblioteken i Skellefteå. Jag använde mig av 

en kvantitativ metod i form av webbenkäter, för att få reda på svaren på mina frågeställningar. 

Jag tog även hjälp av litteratur som redan fanns skrivet om ämnet. Jag fick 62 svar på min 

webbenkät. Min huvudfråga är: Vilken typ av folkbibliotek vill användarna i Skellefteå 

kommun ha? Vilka underliggande frågor kommer jag att kortfattat presentera nedan, 

tillsammans med de slutsatser jag har hittat om respektive fråga. 

Miljö 

 Vilken miljö vill användarna att folkbiblioteket ska ha? 

Det fanns tre olika miljöer som alternativ; lugn, tyst och rofylld miljö, spännande och 

stimulerande miljö och social och vardagsrumsmiljö. De flesta svarade att de vill ha alla tre 

miljöer i biblioteket. Min tanke kring detta är att man skulle kunna ha olika rum eller 

avdelningar som har olika miljöer så att man kan välja vilken typ av miljö man vill vistas i när 

man besöker biblioteket. På andra plats efter alla tre miljöer kom lugn, tyst och rofylld miljö 

som är den mer traditionella biblioteksmiljön. 

Öppettider 

 Är användarna nöjda med öppettiderna på de bibliotek de besöker? 

Besökarna på biblioteken verkar överlag vara rätt nöjda med öppettiderna, även om det finns 

undantag. Användarna är nöjdare med Stadsbibliotekets öppettider än med närbibliotekets 

öppettider. 

 Vilka dagar och tider skulle de helst vilja besöka biblioteket? 

Alla dagar verkar folk vilja besöka biblioteket, men måndagar och torsdagar var populärast. 

När det gäller vilken tid de vill besöka biblioteket, så har de flesta svarat mellan klockan tio 

på morgonen och klockan åtta på kvällen. Den allra populäraste tiden för besök var mellan 

klockan 18 och 20.  

 Skulle användarna kunna tänka sig att besöka biblioteket obemannat efter ordinarie 

öppettider och med begränsad service? 
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Mer än hälften av de svarande kunde tänka sig att besöka biblioteket obemannat efter 

ordinarie öppettider och med begränsad service.  

Utbud 

 Vad brukar användarna göra, använda eller låna i det fysiska biblioteket? 

Av de som svarat är det vanligast att de lånar och återlämnar, läser/lånar fack- eller 

skönlitteratur i det fysiska biblioteket. Väldigt få av de som svarat brukar låna tv- och 

dataspel, musik, använda databaser och söka samhällsinformation. 

 Vad brukar användarna göra, använda eller låna på bibliotekets webbplats? 

De flesta respondenterna som svarade på frågan om vad de gör på bibliotekets webbplats 

angav att de brukar låna om och reservera. Det fanns ett stort bortfall på den här frågan. 

 Vilken typ av medieutbud tycker användarna är viktigt på biblioteket? 

De utbud som fanns med i enkäten var nyutgivna böcker, böcker som många vill läsa, böcker 

som kan vara svåra att hitta, tidningar och tidskrifter, ljudböcker, musik, film och tv- och 

dataspel. Många av respondenterna tyckte att de olika utbuden var ganska eller mycket 

viktiga. Det finns dock tre undantag musik, film och tv- och dataspel. Dessa verkar vara 

mindre viktiga än resten för de flesta av respondenterna. Detta betyder att de flesta verkar 

tycka att det är viktigare att biblioteket har ett bra utbud av litteratur än av andra nyare 

medier.  

Förslag på åtgärder:  

 Förändra miljön så att alla tre miljöer finns i biblioteket, till exempel genom att ha 

olika avdelningar/rum för de olika miljöerna.  

 Överväga om det är möjligt och om det finns ett behov hos användarna att införa 

meröppet eller förändra öppettiderna på något annat sätt som skulle göra användarna 

nöjdare med öppettiderna.  Till exempel ha öppet mer mellan 18 och 20, som är de 

populäraste tiderna för besök. Meröppet innebär att användarna kan besöka biblioteket 

obemannat efter ordinarie öppettider och med begränsad service 

 Att om möjligt göra bibliotekets webbplats lättare att förstå och använda.  

 Litteraturen verkar vara det användarna tycker är viktigast, så att satsa mer på det 

skulle kunna vara något, men det betyder inte att man ska sluta med de mer modernare 

medierna. 
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1 Inledning 

Vilken typ av folkbibliotek vill användarna ha idag? Ska miljön på biblioteket fortsätta vara 

den tysta traditionella biblioteksmiljön eller anser användarna att det är dags för något nytt? 

Finns det någon efterfrågan efter andra öppettider? Finns det de som till exempel vill ha öppet 

även på natten? Vad gör användarna när de besöker biblioteken idag och vad tycker de är ett 

viktigt medieutbud? Att bringa klarhet till dessa frågor och andra liknande frågor är mitt mål 

med min utvärdering. Den här utvärderingen kommer att inrikta sig på vad användarna av 

Skellefteås folkbibliotek vill ha. 

1.1 Utvärderingsobjekt och kontext 

Skellefteå kommuns yta är på 7217 kvadratkilometer och ligger i Västerbottens län. Enligt 

Skellefteå kommuns hemsida (http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=1993) så bor det 

72770 invånare i kommunen och alla dessa invånare är en del av folkbibliotekens målgrupp. 

Skellefteå kommuns folkbiblioteksverksamhet bedrivs via ett stadsbibliotek, 10 närbibliotek 

samt Barnens bokbuss. Närbiblioteken är följande: Boliden bibliotek, Bureå bibliotek, 

Burträsk folk- och skolbibliotek, Byske folk- och skolbibliotek, Jörn folk- och skolbibliotek, 

Kåge folk- och skolbibliotek, Lövånger bibliotek, Morö Backes bibliotek, Skelleftehamns 

bibliotek och Ursvikens bibliotek. Mitt huvudsakliga utvärderingsobjekt är Skellefteå 

kommuns stadsbibliotek, men även närbiblioteken är med i frågorna och analysen om 

öppettider. Skellefteå stadsbibliotek ligger i närheten av centrum. 

När jag tog kontakt med Skellefteå kommuns bibliotek om min uppsats så fick jag förslaget 

att göra en kundundersökning. Jag gavs även ett exempel på en liknande undersökning som 

jag kunde få tips och idéer från. Rapporten där resultaten från undersökningen presenterades 

heter Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke användare och personal 

(Kåring Wagman 2011). Den här texten fångade mitt intresse och den kommer även att vara 

en del av min teoretiska bas, mer om detta finns att läsa i kapitel 3.  

Jag hade ett möte med två av cheferna på biblioteken och fick intrycket av att de var väldigt 

positiva till den här undersökningen. De hade väldigt mycket de ville att jag skulle utvärdera, 

men jag var tvungen att begränsa mig. Jag hade ca 10 veckor på mig att genomföra min 

utvärdering. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min utvärdering är att undersöka vilken typ av folkbibliotek användarna vill ha i 

Skellefteå kommun. Det finns många olika sätt att ta sig an den här frågan men jag inriktar 

mig främst på vilken miljö, vilka öppettider och vilket utbud som användarna vill ha på 

biblioteket. Eftersom miljön, öppettiderna och utbudet är som tre teman som ligger under mitt 

syfte och huvudfråga så har jag även att delat upp både frågorna, analysen och slutsatserna i 

dessa tre delar. Det fanns tre olika miljöer som alternativ i min enkät; lugn, tyst och rofylld 

miljö, spännande och stimulerande miljö och social och vardagsrumsmiljö. Jag anser att min 

utvärdering är formativ, vilket enligt boken Utvärdering – mer än metod betyder att ”syftet är 

att kunna förbättra en pågående verksamhet”(Karlsson 1999, s.34). Min utvärdering ska 

kunna ligga till grund för kommande förändringar inom folkbiblioteken i Skellefteå kommun 

och den kommer att ge råd om vad och hur användarna tycker att folkbiblioteken ska 

förändras och förbättras. 

Min huvudfråga är vilken typ av folkbibliotek användarna i Skellefteå kommun vill ha? 

Underliggande teman och frågor som jag vill kunna besvara: 

Miljö 

 Vilken miljö vill användarna att folkbiblioteket ska ha? 

Öppettider 

 Är användarna nöjda med öppettiderna på de bibliotek de besöker? 

 Vilka dagar och tider skulle de helst vilja besöka biblioteket? 

 Skulle användarna kunna tänka sig att besöka biblioteket obemannat efter ordinarie 

öppettider och med begränsad service? 

Utbud 

 Vad brukar användarna göra, använda eller låna i det fysiska biblioteket? 

 Vad brukar användarna göra, använda eller låna på bibliotekets webbplats? 

 Vilken typ av medieutbud tycker användarna är viktigt på biblioteket? 
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1.3 Utvärderingsmodell och bedömningskriterier 

Jag anser att min utvärdering är en målfri utvärdering (konsumentmodellen), men den har 

även drag av teoriinriktad utvärdering. Enligt boken Utvärdering - mer än metod ligger den 

målfria utvärderingens betoning ”på kundens eller brukarens behov och nytta”(Karlsson 1999, 

s.57). Ett av mina kvalitetsmått var användarnas behov eller önskemål, därför anser jag att en 

målfri utvärdering verkade vara den modell som låg närmast den typ av utvärdering jag 

genomförde. Jag utgick från vad användarna svarade i min enkät och jämförde det med vad 

stadsbiblioteket erbjöd. Jag gjorde även en jämförelse mellan användarnas nöjdhet med 

öppettider på närbiblioteken.  

Min utvärdering var inte en renodlad målfri utvärdering, eftersom den inte var särskilt inriktad 

på mål, istället var den inriktad mer på en teoretisk bas. Den här teoretiska basen var mitt 

andra kvalitetsmått, eftersom jag gjorde en jämförelse mellan mina resultat och tidigare 

forskning, mer om detta finns i kapitel tre. Det är den här delen som gjorde att min 

utvärdering drogs lite mot en teoriinriktad utvärdering.  

Jag strävade efter att vara så objektiv som möjligt, genom att försöka låta enkätsvaren stå för 

en stor del av mina slutsatser, men jag inser att delar av analysen kan ha en liten spegling av 

mina åsikter eller förutfattade meningar, även om jag har försökt vara objektiv. Jag kan i alla 

fall säga att jag är en oberoende utvärderare eftersom jag inte själv jobbar på något 

folkbibliotek i Skellefteå. 

1.4 Disposition 

Utvärderingsrapporten börjar med att jag i inledningen tar upp bakgrund, utvärderingsobjekt 

syfte, frågeställningar, utvärderingsmodell och bedömningskriterier. I kapitel två går jag in på 

den kvantitativa metoden jag använt, styrkor och svagheter med webbenkäter, urvalet och hur 

jag gick tillväga för att bearbeta och analysera materialet. I kapitel tre står det om tidigare 

forskning, vilket också kommer att vara min teoretiska bas. I kapitel fyra går jag in på 

analysdelen, där skriver jag vad och hur jag kommit fram till mina reslutat utifrån mina tre 

teman: miljö, öppettider och utbud. I kapitel fem presenterar jag mina slutsatser i en mer 

kortfattad version än i analysdelen och avslutar därefter med en diskussion. Efter det visas 

min litteraturförteckning och bilagorna. 
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2 Metod 

I detta avsnitt redogör jag hur jag gått tillväga för att samla in material för mina studier, vilket 

urval jag gjort, samt hur jag gick tillväga för att bearbeta och analysera materialet. 

Jag valde en kvantitativ metod eftersom jag anser att det var den bästa metoden för att få ett 

bra svar på mina frågor. Jag använde mig av en webbenkät. Det jag ville få ut av min enkät 

var inte djupa svar om varför de tycker som de gör utan jag var mer ute efter att få en 

övergripande syn på vad användarna och de potentiella användarna tycker om biblioteket. 

Webbenkäten låg som en grön bildpuff som hette ”undersökning om kommunens bibliotek” 

under fliken ”uppleva och göra” på Skellefteå kommuns hemsida i tre veckor. En länk till 

enkäten lades även ut på Skellefteå kommuns facebooksida. Jag fick hjälp av en expert att få 

webbenkäten på hemsidan. En länk till enkäten skickades även med nyhetsbreven som 

skickades ut till prenumeranter. 

Enligt Dahmström så finns det två olika typer av webbenkäter en dynamisk och en statisk. 

Den dynamiska enkäten är bra om man har en lång och komplex enkät med hoppfrågor. En 

statisk enkät gör att ”man kan få en överblick över hela frågeformuläret” (Dahmström 2011, 

s.90) och de som svarar bestämmer själva när de känner sig klara att skicka iväg svaren. Jag 

valde att använda mig av en statisk enkät, eftersom jag anser att min enkät inte var tillräckligt 

lång eller komplex för att det ska löna sig med att använda den dynamiska enkäten, dessutom 

ger den statiska enkäten respondenten större möjlighet att se var han/hon befinner sig i 

enkäten.  

Själva frågorna i enkäten hade jag delat upp i tre kategorier. Första frågekategorin var 

bakgrundsinformation om de användare som svarade till exempel ålder, kön, utbildning, hur 

ofta användaren besöker biblioteket och vilket/vilka bibliotek de besöker. Den andra 

kategorin var miljö och öppettider och den tredje kategorin var utbud. Alla frågorna i min 

enkät utom en var i form av kryssfrågor som gjorde det enklare både för användarna att svara 

och för mig när jag skulle analysera. Jag valde att ha med en skriftlig fråga i slutet, för att ge 

användarna som svarade på enkäten en möjlighet att göra biblioteket uppmärksamma på om 

det är något som de saknade eller som de tycker behövde förbättras på folkbiblioteket. Totalt 

var det 15 frågor i webbenkäten, se bilaga 1.  
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2.1 Styrkor och svagheter med webbenkäter 

I dagens tidspressade samhälle så är det lättare att få någon att ställa upp på en kort enkät, som 

de kan fylla i när de själva har tid, än att få dem att ställa upp på till exempel en 

besöksintervju, som ”alltid tar lång tid att genomföra”(Dahmström 2011, s.99). 

Webbenkäterna gjorde att de som svarade kunde vara helt anonyma, inte ens jag som 

utvärderare visste vem svaret kom ifrån. Vid intervjuer finns det risk att den som intervjuar 

antingen medvetet eller omedvetet styr vad respondenten svarar (Dahmström 2011, s.102), 

medan man med webbenkäter inte har någon möjlighet att påverka svaret utan respondenten 

får själv välja mellan de alternativ som finns. Dessutom utgör långa avstånd inte något 

problem, eftersom undersökningspersonerna bara behöver ha tillgång till en dator och 

internetuppkoppling, vilket de flesta har tillgång till i dagens samhälle.   

En styrka med webbenkäter är att man kan bestämma innan hur användarna ska kunna svara 

på frågorna. Man kan till exempel göra vissa frågor obligatoriska och bestämma att man bara 

kan svara ett alternativ. Vid enkäter i pappersform kan det vara så att man får fler problem på 

grund av att de svarande har kryssat i flera rutor, trots att det står att man bara får kryssa i en, 

vilket försvårar analysarbetet. 

Genom att använda mig av webbenkäter istället för att skicka ut dem via e-mail, gjorde att jag 

slapp oroa mig för att e-postadresserna är felskrivna eller det faktum att många har flera e-

postadresser. En positiv sak med webbenkäten var att jag sparade mycket tid och minskade 

risken för fel, genom att jag slapp föra över data från pappersenkäter och istället fick det i 

elektronisk form direkt. Detta underlättade även när jag skulle göra tabeller och diagram. 

Det finns kommersiella webbsajter där man kan skapa sin egen enkät, men enligt Bryman 

(2011, s.601) så kostar det pengar att använda dessa program. Jag undvek kostnaden genom 

att använda mig av Google dokument som är gratis för att skapa min enkät. 

Enligt Dahmström (2011, s.89) så har många personer i målpopulationen ingen möjlighet att 

komma med i ett urval från ramen, bland annat för att de saknar tillgång till en dator. Även 

om de har en dator så krävdes det att de gick in på rätt webbsida medan enkäten låg ute. Ett 

exempel på en grupp som kanske inte haft lika stor chans att få komma med är pensionärer, 

eftersom de oftast inte är särskilt datorvana. Enligt Dahmström (2011, s.90) så är de som 

hamnar i kategorin vana användare ”framför allt yngre personer, högutbildade med god 

inkomst och män”. 
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Att man inte vet vilka som svarat kan även ses som en svaghet eftersom jag inte hade någon 

kontroll över vilka som svarar. ”Det finns inte heller någon garanti för att det inte kan gå att 

rösta flera gånger”(Dahmström 2011, s.91). Det kan även vara så att det bara var de som 

antingen gillar biblioteket eller de som var missnöjda med biblioteket som svarade. Jag 

saknade inte bara information om vilka som svarat, utan även information om vilka som valde 

att inte svara, detta gjorde att slutsatserna jag drog utifrån mina resultat kanske inte stämde 

med populationen i stort. Ett visst bortfall på grund av tekniska svårigheter fick jag också lov 

att räkna med. 

Det fanns några mindre nackdelar med Google dokument vilket till exempel var att min ruta 

där de som svarande kunde skriva in ett eget alternativ så stod texten på engelska, det vill säga 

other istället för annat eller övrigt. 

Min enkät fanns bara på svenska, vilket kan leda till att jag förlorade de flesta som inte kan 

svenska om de inte fick någon som kan översätta frågorna åt dem. Om jag visste att det hade 

räckt med att översätta enkäten till engelska så skulle jag ha kunnat göra det, men jag fick 

veta att det även fanns användare som inte kunde engelska, därför beslutade jag att bara ha 

enkäten på svenska.  

Jag insåg att det fanns rätt många svagheter med min metod, men det var alldeles för lite tid 

att försöka komplettera med någon annan typ av enkät till de grupper som inte kunde svara på 

webbenkäten. När jag skrev mina resultat så hade jag i åtanke att det finns grupper som inte 

fick komma till tals i samma utsträckning. De enda jag gjorde för att låta fler få möjlighet att 

komma med i enkäten var att även lägga ut en länk till enkäten på kommunens facebook sida 

och i nyhetsbreven som skickades ut till de som prenumererar på dem. 

2.2 Urval  

Jag har beslutat att i första hand låta användarnas perspektiv komma till tals i min utvärdering. 

Även de som inte brukar använda biblioteket fick svara men jag gjorde inget särskilt för att få 

kontakt med dem. Alla som svarar på enkäten kommer att få vara med. På grund av den 

begränsade tid jag hade till mitt förfogande, så kunde jag inte göra en totalundersökning utan 

var tvungen att göra ett urval. 

Det finns få urvalsramar tillgängliga för den generella populationen som finns online och de som 

finns är sannolikt dyra att få tillgång till eftersom de kontrolleras av olika ISP eller är 

konfidentiella.(Bryman and Nilsson 2011, s.603) 
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Eftersom det verkade svårt och dyrt att få tag på en bra urvalsram så beslutade jag att istället 

använda mig av vad Dahmström kallar självval. Självval innebär att webbenkäten ”besvaras 

av personer som har rekryterat sig själva” (Dahmström 2011, s.91). Jag hade alltså inte någon 

väl definierad population som låg bakom mitt urval, utan lät min enkät ligga som en bildpuff 

som användarna själva kunde trycka på, om de ville svara på enkäten. Enligt boken Från 

datainsamling till rapport så kan man troligen utgå från att de som svarar ”antingen har starkt 

positiva eller starkt negativa åsikter i den aktuella frågan” (Dahmström 2011, s.91). Min enkät 

var riktad till de användare eller icke-användare som bor i Skellefteå kommun och har tillgång 

till internet. 

2.3 Bearbetning och analys 

Jag bearbetade och analyserade alla svaren, för att se om det fanns några samband mellan vad 

de olika användarna svarade. Jag använde mig av bakgrundinformationen, för att se om det 

fanns vissa grupper som verkade ha någon annorlunda syn på någon fråga. Enligt Olika syn 

på saken (Kåring Wagman 2011, s.4) så återfinns den största skillnaden när man tar hänsyn 

till utbildning, ålder och kön, därför valde jag att låta dessa tre frågor vara obligatoriska i 

enkäten. 

Jag använde mig av data på ordinal och nominal nivå. Enligt Dahmström (2011, s.29) kan 

man enbart klassificera observationerna på nominalskalan, den kan inte rangordnas utan 

värdena är lika mycket värda, kön är ett exempel på en sådan fråga. Den ordinala nivån har en 

logisk rangordning och kan inte beräknas i vanlig mening eftersom ett alternativ är värt mer. 

Enligt Dahmström (2011, s.29) ger man både nominalskale- och ordinalskalevariabler olika 

siffervärden, koder, inför databearbetningen. 

Jag använde mig Excel när jag skulle göra mina univariata och bivariata analyser. Med 

univariat analys beskriver man variation med en variabel. Ett exempel på en fråga som man 

kan få svar på genom att använda univariat analys är hur många som tycker att miljön på 

biblioteket ska vara lugn, tyst och rofylld av de som har svarat på enkäten. Med bivariata 

analyser så kontrollerar man om det finns något samband mellan två olika variabler, till 

exempel mellan kön och hur ofta de besöker biblioteket. Jag använde mig av chi-två testet för 

att se om det verkligen fanns något samband mellan de olika variablerna. Väldigt förenklat 

kan man säga att man får fram chi-två värdet ”genom att räkna ut skillnaderna mellan det 

faktiska värdet och det förväntade värdet i var och en av cellerna och därefter summerar 
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skillnaderna” (Bryman and Nilsson 2011, s.335). Svaret man får kallas P-värdet. Om P-värdet 

blir 0 eller nära noll så finns det ett samband mellan de olika variablerna, ”våra avvikelser 

mellan observerade och förväntade frekvenser tror vi inte kan förklaras av 

Slumpen”(Dahmström 2011, s.243). Detta betyder att man kan förkasta nollhypotesen. Enligt 

Dahmström (2011, s.237) så stämmer nollhypotesen om åsiktsfördelningen är likadan oavsett 

till exempel kön, det vill säga den åsiktsfördelning som finns totalt i materialet är den som 

skulle gälla för män respektive kvinnor. Jag använde mig av en förutbestämd signifikansnivå 

på 5 %, så om P-värdet blir mindre än 0,05 så finns det ett samband. Men även om det finns 

ett samband så är det inte säkert att hypotesen är sann, resultatet kan till exempel bero på en 

tredje variabel. Figur 1 visar ett exempel på när nollhypotesen stämmer. Första tabellen visar 

det faktiska värdet och sista tabellen det förväntade värdet. Som ni kan se så stämmer dessa 

tabeller överrens och p-värdet är på 0,96. Exempel på när det finns ett samband finns i bilaga 

6.2.6. 

Antal Kön 
  meröppet Man Kvinna Totalt 

Ja 10 24 34 
Nej 4 11 15 
Vet ej/ingen åsikt 4 9 13 

Totalt 18 44 62 
 
Procent Kön 

  meröppet Man Kvinna Totalt 

Ja 56% 55% 55% 
Nej 22% 25% 24% 
Vet ej/ingen åsikt 22% 20% 21% 

Totalt 100% 100% 100% 
 
Antal Kön 

  Meröppet Man Kvinna Totalt 
Ja 10 24 34 
Nej 4 11 15 
Vet ej/ingen åsikt 4 9 13 
Totalt 18 44 62 

P-värdet: 0,969400942 

Figur 1 Jämförelse mellan meröppet och kön 

För att få fram det förväntade värdet så tar man till exempel alla männen (se grön markering i 

diagrammet ovan), multiplicera med procenten av alla som svarat ja (se orange markering). 

Uträkningsexempel: 18x0,55=9,9 

Avrunda 9,9 så att det blir 10, så har man fått fram det förväntade antalet män som svarat ja 

(se röd markering). Sedan fortsätter man på samma sätt. 
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Enligt Dahmström (2011, s.180) så måste man inför kodningen ta hänsyn till att en eller flera 

frågor inte blir besvarade. Dessa bortfall kallas variabelbortfall eller partiellt bortfall. 

Anledningen till bortfallet kan vara att de som svarar missat frågan, inte förstått den, tekniska 

fel eller att de inte vill svara på den. I mina tabeller och diagram kan man se den här typen av 

bortfall under kolumnen eller raden ej svar. Under varje diagram kommer det att stå hur 

många som svarat (N=62) och om det finns något bortfall på frågan. Alla diagram utom ett i 

texten är helt gjorda utifrån mina egna uträkningar, därför kommer källangivelse bara stå på 

en. Det finns även en annan typ av bortfall nämligen individbortfall, vilket är när de som 

tillfrågas om att vara med i enkäten inte vill svara på enkäten. Jag har ingen möjlighet att se 

hur många och vilka som har sett enkäten men valt att inte svara så den här typen av bortfall 

kan jag inte säga något om. Det var totalt 62 användare som svarade på min enkät. 
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3 Tidigare forskning 

Det finns rätt mycket tidigare forskning som tar upp olika typer av bibliotek, men jag kommer 

att främst inrikta mig på dem som jag anser mest relevanta för min utvärdering. Den tidigare 

forskningen kommer även att vara min teoretiska bas som jag gör jämförelser med, när jag 

analyserar mina enkätsvar. Jag har delat upp den tidigare forskningen i mina tre teman, miljö, 

öppettider och utbud. Men först kommer jag att ta upp lite allmänt om hur man kan se på 

folkbiblioteket. I det här kapitlet kommer jag att ta upp en liten introduktion om de böcker och 

texter jag kommer att använda mig av senare i analysdelen. 

3.1  Vad är ett folkbibliotek? 

Ordet bibliotek är grekiska och betyder boksamling, vilket är rätt passande eftersom böcker är 

en sak som ofta kopplas till bibliotek. Ett modernt bibliotek innehåller inte bara fysiska 

böcker, utan även en mängd andra medier. Bibliotek är inte bara en boksamling utan den har 

även andra uppgifter i samhället. Enligt Medborgardialog om framtidens bibliotek (Larsson 

2010, s.17) så är folkbiblioteken en av demokratins hörnstenar. Biblioteken bidrar till ökad 

rättvisa eftersom de tillhandahåller gratis information, kultur och kunskap för alla. Folk- och 

skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare, andra 

minoriteter, barn och ungdomar. Enligt paragraf två i bibliotekslagen 1996:1596 så har alla 

medborgare rätt till ett folkbibliotek: 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 

kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken 

skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. (Bibliotekslagen, 

1996)  

I boken Det lokale bibliotek – afvikling eller 

udvikling (Andersson and Skot-Hansen 1994, s.18) 

finns det en modell som visar fyra tydliga roller för 

folkbiblioteket, se figur 2.  

Biblioteket kan vara ett kulturcentrum, som erbjuder 

kulturella upplevelser i form av litteratur, andra 

medier och kulturaktiviteter som till exempel 

författarbesök. För det andra kan biblioteket vara ett 

kunskapscentrum där man kan hitta och ta del av kunskap.   
Figur 2 Biblioteksroller 

(Källa: Andersson och 

Skot-Hansen, 1994, s.18) 
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För det tredje kan biblioteket vara ett informationscentrum, en plats där man kan ta del av 

samhällsinformation och fakta. Och sist men inte minst så kan biblioteket vara ett socialt 

centrum där man kan umgås och koppla av. Oftast har biblioteken lite av alla fyra rollerna, 

men någon eller några av dem kan vara särskilt utmärkande på vissa bibliotek.  

Medborgardialog om framtidens bibliotek (Larsson 2010) är en rapport som har använt sig av 

en kvalitativ metod för att få reda på hur medborgare ser på folkbibliotekens roll i framtiden. 

Resultaten fick de fram genom att ha två fokusgruppdialoger i var och en av de nio deltagande 

kommunerna. Totalt deltog 140 ovana och vana biblioteksbesökare i samtalen och det framgår 

att de tycker att biblioteket som fysisk plats även är viktigt även i framtiden. 

Det är en plats dit man framförallt vill komma och vara med andra människor, både i tystnad och i 

dialog. Det är också en plats som man har starkt förtroende för som kunskapsförmedlare och dit 

man känner att man kan vända sig för hjälp. (Larsson 2010, s.23)  

Enligt texten Medborgardialog om framtidens bibliotek, så är biblioteket för vana besökare en 

frizon där man kan ta det lugnt och träffa andra litteraturintresserade. Vana besökare 

efterfrågar fler aktiviteter som är knutet till litteratur och skrivande. De vill alltså ha vad 

Andersson och Skot-Hansen kallar kulturcenter. De mindre vana besökarna vill hellre att 

biblioteket ska vara en mötesplats, enligt Larsson (2010, s.23)  

3.2 Biblioteksmiljö 

Litteraturstudien Rum för möten – En litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats 

(Jansson 2009) utgör en del av projektet ”Vi ses imorron! Biblioteket som mötesplats också år 

2012.”(Jansson 2009, s.4). Syftet med hela projektet är att hitta mål och strategier för att 

utveckla bibliotekens roll som mötesplats. Rum för möten behandlar ämnet utifrån 

folkbiblioteksperspektiv och studien är även avgränsad till biblioteket som fysiskt rum. 

Litteraturstudien tar upp folkbibliotekets olika roller, aspekter av biblioteket som mötesplats 

och rummets betydelse. Rollerna de tar upp är de roller som kommer från Andersson och 

Skot-Hansen (1994, s.18) som jag tog upp tidigare. Jag inriktade mig främst på vad boken 

hade att säga om den oskrivna tystnadsregeln och bibliotekets sociala roll. Tystnadsregeln kan 

verka hämmande på socialt umgänge och försvåra kontakten med okända. 

”Tystnadsregeln”, även om denna inte längre betonas av biblioteken så kvarstår en oskriven regel 

om att det ska vara tyst på biblioteket i folks medvetande. Tanken på en lugn oas mitt i storstadens 

larm lockar oss alltjämt (Jansson 2009, s.13).  
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Bilden av folkbiblioteket i lokalpressen och hos allmänheten (Andersson and Nilsson 2004) är 

en magisteruppsats i bibliotek och informationsvetenskap. Den metod de använde för att 

komma fram till sitt reslutat var analys av tidningsartiklar och intervjuer med allmänheten. 

För min utvärdering var vad allmänheten tyckte om biblioteksmiljön mest intressant. Enligt 

Andersson och Nilsson (2004, s.59) så fanns det gott om kommentarer i intervjuerna som 

handlar om biblioteksmiljön och tystnad, vilket verkar vara något som flera av respondenterna 

förknippar med bibliotek. Tystnaden på biblioteket är något som både kan ses som positivt 

och negativt. En av de intervjuade beskriver biblioteket som ”en oas dit man kan gå och 

koppla av”(Andersson and Nilsson 2004, s.46) andra tycker att tystnaden är tråkig.  

3.3 Bibliotekets öppettider 

”Tack vare det meröppna biblioteket finns det ett bibliotek även för mig” är en utvärdering av 

Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011. Meröppet innebär att besökare kan använda 

biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. För att få använda 

tjänsten måste användaren först registrera sig som meröppetbesökare, därefter kan han/hon 

komma in i biblioteket med hjälp av sitt lånekort och en pinkod. Under meröppettiden kan de 

låna, återlämna, hämta reservationer, använda datorerna, kopiera och använda bibliotekets 

lokaler för att till exempel studera eller läsa tidningar. Bibliotekschefen Karin Bergendorff 

tror på meröppet av flera olika skäl.  

Ett skäl är våra ändrade vanor och att biblioteken måste anpassa sina öppettider till hur samhället 

ser ut idag. Idag är vi aktiva dygnet runt. Vi gör bankärenden dygnet runt, vi söker information 

dygnet runt och varför skulle vi inte kunna besöka biblioteken dygnet runt? (meröppet 2011, s.19) 

Nästan alla av de som blivit tillfrågade om meröppet tycker att den ”utökade tillgängligheten, 

bättre öppettider, är det allra bästa med det meröppna biblioteket”(meröppet 2011, s.18). En 

av nackdelarna som kom upp var att tekniken inte alltid fungerade som den skulle. ”Kritiska 

röster förespådde besparingar av personal, stölder och vandalism”(meröppet 2011, s.13), men 

så blev inte fallet. Biblioteket blev inte vandaliserat, inga stölder begicks och det blev inget 

bråk. För kulturnämnden ”var det aldrig en fråga om att ersätta personal med maskiner, aldrig 

någon diskussion kring meröppet som ett alternativ till personal eller i något sammanhang 

som en besparing” (meröppet 2011, s.20-21). 

Meröppet texten kopplades speciellt till min sista frågeställning om öppettider eftersom den 

frågan handlade om användarna kunde tänka sig att besöka biblioteket efter ordinarie 

öppettider med begränsad service. 
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3.4 Bibliotekets utbud 

I rapporten Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke användare och 

personal (Kåring Wagman 2011) står det om folkbibliotekens användare och icke-användare 

och om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det bör vara. För att ta reda på det 

gjordes 800 telefonintervjuer med slumpvis utvalda personer och 100 telefonintervjuer med 

bibliotekspersonal. Texten tar upp olika syn på bibliotek ur tre olika perspektiv, jag använde 

mig bara av det som stod om användarna. Jag gjorde bland annat en jämförelse mellan 

Skellefteås användare och användarna i Olika syn på saken för att se om användarnas syn på 

vad som är viktigt utbud verkar stämmer överrens. Själva jämförelsen finns att läsa i kapitel 

4.4.3. 
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4 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer alla univariata analyser som jag gjort finnas med eftersom det är de 

som ger det mest grundläggande svaret på varje fråga jag har. När det gäller bivariata analyser 

så har jag valt ut de som antingen har ett samband eller på något sätt är relevanta för min text. 

Alltså kommer få av de sambandsanalyser som saknar samband finnas med i texten. Jag valde 

att inte ta med alla tabeller/diagram eftersom det skulle ta allt för stor plats och de tabeller 

som jag valt bort är inte relevanta nog för att bidra till något. 

4.1 Vilka som besvarade enkäten och deras bakgrundsinformation: 

Totalt var det 62 personer som svarade på min webbenkät, varav 44 var kvinnor och 18 var 

män. Detta innebär att det var väldigt många fler kvinnor som svarade. Jag har delat in alla 

svarande i fem ålderskategorier: barn 10-14 år, ungdom 15-29 år, yngre medelålder 30-49 år, 

äldre medelålder 50-64 år och pensionärer 65-85 år. Som ni kan se i diagrammet nedan så var 

det väldigt olika hur många som svarade på min enkät i varje ålderskategori. Jag hade mina 

föraningar att pensionärer inte är lika datorvana och därför inte hade lika stor chans att hitta 

enkäten och på så sätt komma med i undersökningen. Som vi nu kan se i resultatet så var det 

bara två pensionärer som hittade enkäten och ville svara på den. Även gruppen barn blev det 

få som svarade på enkäten vilket kan bero på att de antingen inte ville svara eller att de inte 

brukar vara inne på kommunens webbsida där enkäten befann sig under de här tre veckorna. 

Den åldersgrupp där flest hittat enkäten och velat svara är yngre medelålder det vill säga 30-

49 år. Det kan vara så att det är den här gruppen som är mest aktiva på bibliotekets webbplats. 

Eftersom jag hade så få svarande i vissa grupper så blev de sambandsanalyser jag gjorde med 

ålder väldigt missvisande och om jag tog bort de två åldersgrupperna med minst svarande så 

fanns det oftast inget samband kvar. 

 

   Figur 3 Ålder på respondenterna (N=62) 
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När det gäller utbildning var de flesta som svarade högutbildade, det vill säga de har gått 

högskola eller universitetsutbildning. Jag fick väldigt få som bara hade gått grundskola och 

nästan alla av dem gick fortfarande i grundskolan. Därför stämmer resultaten i den här 

gruppen kanske sämre överrens med hur resten av befolkningen som bara gått eller går 

grundskola tycker. På grund av det valde jag att slå ihop grundskola eller liknande med de 

som gått gymnasium och kalla gruppen lågutbildade. Jag bytte även namn på högskola- och 

universitetsgruppen till högutbildade. Det var 25 lågutbildade och 37 högutbildade som 

svarade. Mer utförlig information om siffrorna i utbildning finns i bilaga 6.2.1. 

 

Figur 4 Hur ofta respondenterna har angett att de besöker biblioteket (N=62) 

De flesta av respondenterna besöker antingen biblioteket en gång per månad eller mer eller en 

gång per år eller mer. Jag lyckades inte få tag i någon som aldrig besöker biblioteket. 

Eftersom jag fick in väldigt få som besöker biblioteket sällan så blev resultaten väldigt 

missvisande när jag provade göra sambandstabeller på resultaten vilket gör att jag inte kan 

använda mig av dem. Utförligare information om detta och ett exempel finns i bilaga 6.2.1. 

Detta har gjort att jag även här har fört in resultaten i andra kategorier nämligen de som 

besöker biblioteket ofta och de som besöker biblioteket sällan. De som besöker biblioteket en 

gång per vecka eller mer och en gång per månad eller mer hamnar i kategorin ofta och resten i 

kategorin sällan. 38 av de som svarade besöker biblioteket ofta och 24 sällan. 
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Figur 5 Vilka bibliotek respondenterna har angav att de besöker (N=62) 

De flesta respondenterna brukar gå på stadsbiblioteket. Ingen av de som svarade uppgav att de 

brukade besöka Bolidens bibliotek, Byske folk- och skolbibliotek, Jörn folk- och 

skolbibliotek och Lövånger bibliotek, därför kan jag inte uttala mig alls om dessa 

närbibliotek. Även de andra närbiblioteken fick jag få som uppgav att de brukade gå på dem, 

vilket gör att svaren troligtvis inte kan ses som representativa för alla som brukar besöka de 

biblioteken. Så istället för att analysera varje närbibliotek för sig så gjorde jag så att jag slog 

ihop vad jag fick fram om närbiblioteken för att få fram en mer enhetlig bild av vad 

användarna tycker om närbibliotekens öppettider. Mer utförlig information om vilka bibliotek 

de som svarade brukar besöka finns i bilaga 6.2.1. 

4.2 Miljö 

I min enkät fanns det tre olika miljöer som kan tänkas representera olika av Andersson och 

Skot-Hansens (1994, s.18) biblioteksroller. Den första miljön är lugn, tyst och rofylld den 

passar bäst in på både kunskapscentrum och informationscentrum. Det är en miljö som passar 

för både de som vill koppla av och de som vill studera. En av de svarande som besöker både 

Stadsbiblioteket och Campusbiblioteket skrev så här: 

Skulle gärna se mer stängda arbetsplatser med whiteboard, internet, projektorer, TV, Internet. 

Platser för 2-5 personer som jobbar tillsammans, gärna stängda dörrar så att man kan vara 

ostörda/prata. Kreativa miljöer med någon soffa etc. 

Det här skulle kunna vara något att tänka på om man ska skapa en lugn arbetsplats. Den andra 

miljön är den spännande och stimulerande miljön som passar bäst in på kulturcentrum. Den 

här miljön är bra för de som vill att något ska hända på biblioteket, kanske i form av kulturella 

upplevelser som författarkvällar, utställningar m.m. Den tredje miljön är den sociala och 
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vardagsrumsliknande miljön som passar in på socialt centrum. Enligt Jansson (2009, s.20-27) 

så framhåller folkbiblioteken gärna bibliotekets roll som social plats. Biblioteken ska vara 

informella byggnader där man lätt kan slinka in, möblering och miljön ska stimulera till 

möten. Det ska även gärna finnas ett café eller liknande. I den här miljön kan folk träffas, 

prata, umgås och ha trevligt. En användare av Skelleftehamns bibliotek önskar att man gärna 

”kunde köpa kaffe och umgås medan man läser tidningen och tror att det skulle dra fler 

kunder.” En annan av som svarat på min enkät skrev så här: 

Ja skulle tycka om att biblioteken blev en naturlig del i människors vardag, genom att centralisera 

den, skapa en naturlig mötesplats, ett fik, ett ställe dit man går för att lyssna på en föreläsare, en 

trubadur och en typ öppen förskola. Man kan ha utställningar där, kurser osv.  

Det den här respondenten verkar ha i åtanke verkar vara en blandning av den spännande och 

vardagsrumsmiljön. Att blanda bibliotekets verksamhet med till exempel ett fik verkar det 

vara flera som önskar. Miljön som finns på Skellefteås stadsbibliotek nu skulle jag säga drar 

mest åt den traditionella tysta, lugna miljön, men den har även drag av en mer social miljö 

eftersom den har ett fik. 

De flesta respondenterna vill att alla tre olika miljöer ska finnas i biblioteket. Genom att välja 

alla tre så får respondenterna lite av allt på biblioteket istället för att tvingas välja en miljö. 

Deras val speglar dagens verklighet, idag vill man ha valmöjligheter om det kan göras 

möjligt. Folk vill kunna välja vilken typ av miljö man känner för att vistas i. Det här skulle 

kunna göras möjligt i form av till exempel olika avdelningar/rum på biblioteket. Ett tyst rum 

för de som vill läsa och studera i lugn och ro, ett spännande rum för de som vill att något ska 

hända och ett socialt rum där man kan umgås och prata fritt. 

 

Figur 6 Vilken miljö respondenterna vill ha på biblioteket  

(N=61, Partiellt bortfall: 1 respondent) 
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I Olika syn på saken står det att användarnas ”önskelista är ganska traditionell – det är inga 

upplevelsecentra eller multimediastationer man efterlyser”(Kåring Wagman 2011, s.21). Om 

jag inte haft med alternativet att man kunde välja alla tre miljöer så hade nog lugn, tyst och 

rofylld miljö kommit först precis som den gjorde i undersökningen i Olika syn på saken, som 

det var nu så kom lugna miljön på andra plats. Jag har förstått det så, att de flesta 

respondenterna fortfarande vill ha det mer traditionella biblioteket, hellre än ett 

upplevelsecenter. Man kan undra om så många valt lugn, tyst och rofylld miljö för att det är 

det de är vana på biblioteken. Kan den oskrivna tystnadsregeln som tas upp i Rum för möten 

(Jansson 2009, s.12-16) fortfarande gälla i en viss grad? Jag kan inte ge något svar på den här 

frågan, eftersom jag inte vet varför de valt det lugna alternativet. För att få svar på en sådan 

fråga skulle jag ha behövt göra en mer kvalitativ studie.  Andersson och Nilsson (2004, s.59) 

tar upp fyra bilder från intervjuerna som de anser är kopplade till tystnaden på biblioteket. 

Två av bilderna visar det positiva och det negativa med tystnaden på biblioteket och de två 

andra visar det positiva och negativa med ett bibliotek som inte är tyst. Positivt med tystnaden 

kan vara att man kan koppla av och studera i lugn och ro, negativt att det är tråkigt eller att det 

”känns lite förlegat” som den person som svarade övrigt skrev. Positivt med det bibliotek där 

man får prata, är att man hellre använder biblioteket som mötesplats, negativt att för mycket 

ljud kan störa de som arbetar, läser eller försöker koppla av. 

”På frågan om biblioteket som spännande och stimulerande miljö svarar betydligt fler 75-84 

åringar än andra att det är mycket viktigt för dem”(Kåring Wagman 2011, s.14). Om man 

undersöker mina två äldsta åldersgrupper så stämmer det här inte alls, ingen i åldrarna 50 och 

uppåt har valt spännande och stimulerande miljö. Men det finns respondenter i den åldern som 

har valt alla tre miljöer. Resultatet här kan dock visa sig misstämma eftersom jag fått rätt få 

svar från pensionärer. Mer information om vilka åldersgrupper som har valt vilken miljö finns 

i bilaga 6.2.2. Så här i efterhand, inser jag, att det hade varit bättre att de fått rangordna de 

olika miljöerna på något sätt hellre, än att de måste välja ett alternativ som jag hade, då hade 

eventuellt resultatet sett ut på ett annat sätt. 
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4.3 Öppettider 

Besökarna på biblioteken verkar överlag vara rätt nöjda med öppettiderna, även om det finns 

undantag. Användarna är nöjdare med Stadsbibliotekets öppettider, vilket kan bero på att 

deras öppettider är längre än närbibliotekens. Vilka öppettider varje bibliotek i Skellefteå har 

finns i bilaga 3. 

 

 Figur 7 Nöjdhet med öppettider, jämförelse mellan stadsbibliotek och närbiblioteken  

(Stadsbiblioteket: N=62, Närbibliotek: N=53, Partiellt bortfall: 9 respondenter) 

De mest populära dagarna för biblioteksbesök verkar vara måndagar och torsdagar, men även 

resten av dagarna ville respondenterna besöka biblioteket. De flesta respondenterna vill 

besöka biblioteket mellan tio på morgonen och åtta på kvällen. Klockan 18 till 20 verkar vara 

den allra populäraste besökstiden. Stadsbiblioteket har öppet från 18 till 20 måndag till 

torsdag. De flesta närbiblioteken har öppet till 19 två gånger i veckan. Ingen verkar vilja 

besöka biblioteket mellan sex och åtta, utom möjligtvis de som svarat dygnet runt. Jörn folk- 

och skolbibliotek är det enda bibliotek som inte har öppet efter klockan 18 någon gång. För 

mer utförligare information om vad de svarat se bilaga 6.2.3.  

Det fanns några kommentarer gällande öppettider i fråga femton där användarna fick skriva 

om de saknar något eller att något behöver förbättras. Alla kommentarerna om öppettiderna 

gällde stadsbiblioteket och ibland även ett närbibliotek. Två av dem vill ha öppet på söndagar. 

En vill att öppettiderna ska förbättras och en som även besöker Burträsk bibliotek vill ha 

öppet torsdagar, ibland lördagar och något längre på tisdagar. En har skrivit att han/hon 

”saknar ett bokinkast där man kan lämna tillbaka böcker dygnet runt. Även om öppettiderna 

är generösa, så har jag ofta behov att återlämna böcker på annan tid.” 
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55 procent av respondenterna verkar kunna tänka sig att besöka biblioteket efter ordinarie 

öppettider utan ordinarie personal och med begränsad service. 24 procent kunde inte tänka sig 

att göra det, resten visste inte om de skulle göra det eller hade inget åsikt i frågan. Detta 

innebär att mer än hälften var väldigt positiva till meröppna bibliotek, så det skulle kunna vara 

något att satsa på. Det kan vara så att meröppet skulle minska missnöjet med öppettiderna 

eftersom man då kan besöka biblioteket när man vill och har tid utan att behöva bry sig om 

det har öppet. Meröppet skulle kunna locka fler att komma till biblioteket som kanske inte har 

kunnat gå på grund av att de till exempel jobbar på de ordinarie tiderna. Enligt texten Tack 

vare det meröppna biblioteket finns det ett bibliotek även för mig (meröppet 2011) så kommer 

många oftare och folk både lånar och läser mer sedan de började med meröppet. Meröppet har 

resulterat i ”många spontanbesök när man ändå har vägarna förbi”(meröppet 2011, s.18). Jag 

kan tänka mig att särskilt närbiblioteken skulle kunna behöva något liknande eftersom de har 

öppet ganska lite och användarna verkade mer missnöjda med deras öppettider. 

 

 Figur 8 Nöjdhet med öppettider stadsbibliotek uppdelat efter kön (N=62) 

Sambandsanalysen jag gjorde på nöjdhet med öppettider på stadsbiblioteket, visar att det finns 

ett starkt samband mellan nöjdhet och kön. P-värdet blev 0,0011. Tabellerna och diagrammet 

visar tydligt, att kvinnorna var betydligt nöjdare med öppettiderna, än männen. Kvinnorna var 

ganska jämt fördelade mellan neutral, ganska nöjd och mycket nöjd. Männen däremot valde i 

högre grad ganska nöjd, därefter valde de ganska missnöjd och först efter det kom mycket 

nöjd. Ingen av männen var neutral. Ingen var mycket missnöjd med öppettiderna på 

stadsbiblioteket. Mer utförligare information om siffrorna finns i bilaga 6.2.6.2. 
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Figur 9 Nöjdhet med öppettider på närbiblioteken uppdelat efter utbildning  

(N=53, Partiellt bortfall: 9 respondenter) 

En annan sambandsanalys mellan variablerna nöjdhet med öppettider på närbiblioteken och 

utbildning fick p-värdet 0,017, vilket betyder att det finns ett samband mellan variablerna. 

Lågutbildade verkar i högre grad vara mycket nöjda med öppettiderna än högutbildade. Mer 

information finns i bilaga 6.2.6.2.  

4.4 Utbud 

Alla saker som finns med i diagrammen i det här kapitlet, är saker som finns antingen i det 

fysiska stadsbiblioteket eller på bibliotekets webbplats. Hur mycket det finns av varje sak och 

hur mycket biblioteken satsar varierar. Jag kommer inte gå djupt in på exakt vad som finns på 

biblioteket, utan mest inrikta mig på vad användarna gör på biblioteken, vad de tycker är 

viktigt på biblioteken och de kommentarer de skrivit i fråga femton. 

4.4.1 Vad användarna gör när de besöker det fysiska biblioteket eller 

bibliotekets webbplats. 

Det vanligaste som respondenterna anger att de gör på det fysiska biblioteket är låna och 

återlämna, läsa/låna fack eller skönlitteratur. Väldigt få av respondenterna brukar låna tv- och 

dataspel, musik, använda databaser och söka samhällsinformation. Mer utförlig information 

finns i diagrammet nedan och bilaga 6.2.4.  
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Figur 10 Vad respondenterna uppgav att de gör i det fysiska biblioteket (N=62) 

I kommentarerna jag fick in från fråga femton, så finns det vissa önskemål om saker någon av 

användarna tycker behöver förbättras på biblioteket. Alla som har gett kommentarer brukar 

besöka stadsbiblioteket, så jag kommer bara att skriva in om det är något fler bibliotek som 

kommentaren gäller. Vi börjar med de kommentarer som rör böcker, för att sedan gå över till 

andra typer av utbud. En användare som besöker även Campusbiblioteket och Bureå bibliotek 

vill att sagoböcker ska finnas på andra språk än svenska: ”Jag tycker att de barn som är 

tvåspråkiga ska ha tillgång till sagor på sitt hemspråk. Jag vet att det finns men att det bör 

utökas...”. En annan kommentar som också gäller barn men som den här gången barn i 

skolåldern: ”Ett större utbud på skolpoolen för elever som är på väg att bli läsare. Så att man 

kan arbeta med lättlästa böcker i grupp eller helklass.” Det finns ett önskemål om en 

bibliotekarien rekommenderar – hylla med alla genres representerade. 

”Fiket är trevligt och musiken och filmerna är hyfsat uppdaterade. Böckerna jag vill låna finns 

oftast men inte alltid.” I den här kommentaren ser man inte bara att det finns rum för 

förbättring utan även att det finns saker som redan är bra. En som även brukar besöka Morö 

Backes bibliotek vill gärna ha ”fler kulturevenemang, kulturdebatt, skrivarkurser, presentation 

av nya barn och ungdomsböcker. Barnengagemang, men även tonåringar borde tas om hand 

med fler arr
1
.” 
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 Figur 11 Vad respondenterna uppgett att de gör på bibliotekets webbplats  

 (N=44, Partiellt bortfall: 18 respondenter) 

Det var 18 respondenter som hoppade över att svara på frågan vad de brukar göra på 

bibliotekets webbplats. Mitt bortfall blir därför rätt stort, vilket gör min analys mer osäker. 

Min teori om varför många inte svarat är att de inte brukar använda bibliotekets webbplats. 

Teorin grundar jag bland annat på att fem av de sex som svarat övrigt på frågan har svarat 

”Inget” eller liknande. Så här i efterhand har jag förstått att det hade varit bra om jag haft ett 

svarsalternativ som sagt att de inte brukar besöka webbplatsen. De flesta av respondenterna 

som svarat på den här frågan verkar låna om och reservera på bibliotekets webbplats.  

En användare anser att: ”Webbplatsen hade kunnat vara mindre krånglig, som det är nu 

behöver man klicka många gånger för att ta sig fram till bibliotekskatalogen och det är lite 

frustrerande.” Det kan vara så att det finnas fler som tycker att webbplatsen är krånglig. Om 

webbplatsen kunde göras enklare så skulle det kunna leda till att fler använder sig av den.   

Det finns önskemål om korta ”lättförståeliga nyheter” och ”fler e-böcker”. Det finns även ett 

önskemål om mer ”strömmande ljudböcker. Flera böcker som jag velat låna är för läsplatta o 

finns då inte som ljudbok. Man borde i första hand se till att ljudböcker på e-lib finns 

tillgängliga. Många är nog mer intresserade av hörböcker än ipadböcker.” 
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4.4.2 Vad användarna tycker är ett viktigt utbud på biblioteket. 

Diagrammet nedan visar tydligt vad användarna som svarat på enkäten tycker är viktigt att 

biblioteket tillhandahåller för utbud. Mer än 50 % av respondenterna tycker att nyutgivna 

böcker och böcker som många vill läsa är mycket viktigt. Mellan 25 % och 40 % tycker att 

böcker som kan vara svåra att hitta på andra ställen, tidningar och tidskrifter och ljudböcker är 

mycket viktiga. Det fanns tre kategorier som mindre än 15 % av respondenterna tyckte var 

mycket viktiga, musik, filmer och tv- och dataspel. Mer än hälften tyckte att tv- och dataspel 

var mycket oviktigt eller ganska oviktigt på biblioteket. Mer utförlig information finns i 

bilaga 6.2.5. 

 

 Figur 12 Vad respondenterna anser vara ett viktigt utbud  

 (Böcker som kan vara svåra att hitta N=62, Nyutgivna böcker, Böcker som många vill läsa, 

tidningar och tidskrifter, Ljudböcker, Filmer N=61, Partiellt bortfall: 1 respondent, Musik, 

Tv- och dataspel N=60, Partiellt bortfall: 2 respondenter) 
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4.4.3 Sambandsanalyser och jämförelser med viktigt utbud: 

 
Figur 13 Vad respondenterna anser är ett mycket viktigt utbud uppdelat efter kön  

(Böcker som kan vara svåra att hitta N=62, Nyutgivna böcker, Böcker som många vill läsa, 

tidningar och tidskrifter, Ljudböcker, Filmer N=61, Partiellt bortfall: 1 respondent, Musik, 

Tv- och dataspel N=60, Partiellt bortfall: 2 respondenter) 

”Kvinnor anger nästan genomgående, att bibliotekens olika funktioner är viktigare, än vad 

män gör”(Kåring Wagman 2011, s.12). Det verkar även stämma för mina enkätsvar, 

kvinnorna har valt mycket viktigt mycket mer än männen i nästan allt. Det finns två undantag 

vilket är musik, som männen tycker är viktigare och tidningar och tidskrifter som de tycker är 

lika viktiga. Som man även kan se i diagrammet nedan, så tycker kvinnorna särskilt att 

ljudböcker, böcker som många vill läsa och nyutgivna böcker är mycket viktigare, än vad 

männen tycker. Även p-värdet som ligger på 0,015 bekräftar att det finns ett samband mellan 

ljudböcker och kön. Kvinnorna tycker att ljudböcker är viktigare än männen.   

 

 Figur 14 Hur viktigt respondenterna anser att ljudböcker är uppdelat efter kön 

(N=61, Partiellt bortfall: 1 respondent) 
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Det finns även ett samband mellan kön och böcker som kan vara svåra att hitta, P-värdet 

ligger på 0,04. Även här tycker kvinnorna i högre grad att det är viktigare än vad männen gör. 

Mer information om viktigt utbud ihop med kön finns i tabellerna i bilaga 6.2.6.4. 

 
Figur 15 Hur viktigt respondenterna anser att böcker som kan vara svåra att hitta 

uppdelat efter kön (N=62) 

P-värdet 0,05 visar att det finns ett samband mellan utbildning och om de tycker att tv- och 

dataspel är viktigt. De flesta högutbildade verkar tycka att tv- och dataspel på biblioteket är 

mycket oviktigt. Lågutbildade däremot är mer neutrala i frågan, även om de också lutar lite 

mer åt det oviktiga hållet. 

 
Figur 16 Hur viktigt respondenterna anser att tv- och dataspel är uppdelat efter 

utbildning  

(N=60, Partiellt bortfall: 2 respondenter) 

Viktigt utbud med musik och filmer ligger nära samband med sina p-värden ihop med 

utbildning. Exakta siffror och diagram finns i bilaga 6.2.6.4. Lågutbildade tycker att musik är 
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i störst grad neutralt eller ganska viktigt, medan högutbildade i störst grad tycker musiken är 

ganska oviktig. Även med filmer tycker de lågutbildade neutralt eller ganska viktigt. 

Högutbildade verkar ha en mer spridd åsikt om filmer, de flesta tycker det är ganska oviktigt 

eller ganska viktigt. 

Jag har gjort en jämförelse mellan resultaten i min enkät och resultaten från delar av ett 

diagram i Olika syn på saken (Kåring Wagman 2011, s.11). Olika syn på sakens diagram 

finns med i bilaga 6.2.5. Jag valde ut de delar som handlade om utbud och har fört in det i ett 

diagram tillsammans med mina egna resultat i procent för att göra skillnaderna och likheterna 

mer visuella. Enligt mina enkätsvar är musik, böcker som kan vara svåra att hitta på andra 

ställen, tidningar och tidskrifter mindre viktiga än vad resultaten i diagrammet från Olika syn 

på saken. Filmer och ljudböcker tycker respondenterna på min enkät är lite viktigare än 

resultaten i Olika syn på saken. Mer utförlig information finns i diagrammet nedan och bilaga 

6.2.6.4. 

 
Figur 17 Jämförelse av mycket viktigt utbud mellan mina enkätsvar och Olika syn på 

saken  

(Mina enkätsvar: (Böcker som kan vara svåra att hitta N=62, Nyutgivna böcker, Böcker som 

många vill läsa, tidningar och tidskrifter, Ljudböcker, Filmer N=61, Partiellt bortfall: 1 

respondent, Musik, Tv- och dataspel N=60, Partiellt bortfall: 2 respondenter) 

(Källa: Olika syn på saken, sid 11 och egen bearbetning) 
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5 Slutsatser 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp vilka slutsatser jag har kommit fram till om mina 

utvärderingsfrågor. Jag kom fram till mina slutsatser genom att analysera de svar som jag fått 

in från min webbenkät och genom att använda mig av litteraturen. Jag kommer att använda 

mig av mina tre teman som underrubriker och svaren på frågorna kommer att stå under det 

tema den hör till. Efter jag kortfattat beskrivit mina slutstater, så kommer jag att ha en friare 

diskussion om slutsatserna och hur man kan se på resultaten. Det var totalt 62 personer som 

svarade på enkäten, 44 av dem var kvinnor och 18 män. 

Miljö: 

De flesta respondenterna svarade att de vill ha alla tre miljöer i biblioteket. Det fanns tre olika 

miljöer som alternativ; lugn, tyst och rofylld miljö, spännande och stimulerande miljö och 

social och vardagsrumsmiljö.  På andra plats kom lugn, tyst och rofylld miljö som är den mer 

traditionella biblioteksmiljön. Att ha ett fik i biblioteket eller i anslutning till biblioteket 

verkar vara något som önskas. 

Öppettider: 

Besökarna på biblioteken verkar överlag vara rätt nöjda med öppettiderna, även om det finns 

undantag. Användarna är nöjdare med Stadsbibliotekets öppettider, vilket kan bero på att 

deras öppettider är längre än närbibliotekens. Alla dagar verkar respondenterna vilja besöka 

biblioteket, men måndagar och torsdagar var populärast. När det gäller vilken tid 

respondenterna vill besöka biblioteket, så har de flesta svarat tider mellan klockan tio på 

morgonen och klockan åtta på kvällen. Den allra populäraste tiden för besök var mellan 

klockan sex och åtta på kvällen. Mer än hälften av de svarande, kunde tänka sig att besöka 

biblioteket obemannat efter ordinarie öppettider och med begränsad service. Kvinnor och 

lågutbildade anger i högre grad att de är nöjdare med öppettiderna. 

Utbud: 

Det vanligaste som respondenterna svarade att de gör i det fysiska biblioteket är låna och 

återlämna, läsa/låna fack eller skönlitteratur. Väldigt få av de som svarat brukar låna tv- och 

dataspel, musik, använda databaser och söka samhällsinformation. De flesta av 

respondenterna som svarade på frågan om vad de gör på bibliotekets webbplats angav att de 

brukar låna om och reservera.  
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Många av respondenterna tyckte att de olika utbuden var ganska eller mycket viktiga. Det 

finns dock tre undantag musik, film och tv- och dataspel, dessa verkar vara mindre viktiga än 

resten för de flesta. Detta betyder att de flesta av respondenterna verkar tycka att det är 

viktigare att biblioteket har ett bra utbud av litteratur, än av andra nyare medier. Kvinnor 

anger ofta att saker är viktigare än män. Lågutbildade verkar tycka att tv- och dataspel är 

viktigare än vad högutbildade tycker.  

Av de skellefteåbor som svarade så verkar de tycka att filmer och ljudböcker är lite viktigare 

och musik, böcker som kan vara svåra att hitta på andra ställen och tidningar och tidskrifter är 

mindre viktiga än vad resultatet i undersökningen som presenterades i Olika syn på saken. 

5.1 Diskussion om slutsatserna 

Syftet med den här undersökningen var att få reda på vilken typ av bibliotek dagens 

biblioteksanvändare vill ha ifråga om miljö, öppettider och utbud. I det här delkapitlet 

kommer jag att föra en friare diskussion om mina slutsatser och hur man kan använda sig av 

dem i en vidare kontext. 

Min tanke kring miljön på biblioteket är att man skulle kunna ha olika rum eller avdelningar, 

som har olika miljöer, så att man kan välja vilken typ av miljö man vill vistas i när man 

besöker biblioteket. Att alla tre miljöerna finns representerade på biblioteket tror jag kan göra 

att fler blir nöjda med miljön. Om man bestämmer sig för att ändra miljön på något sätt på 

biblioteket, så får man se upp så att det inte blir allt för inriktat på upplevelsecentra, eftersom 

den traditionella lugna miljön fortfarande är populär bland användarna. 

När det gäller öppettider, så verkar användarna vilja att biblioteket ska vara öppet så mycket 

som möjligt. De mest populära öppettiderna verkar vara mellan 18 och 20 alltså efter 

jobbtider, så att ha mer öppet dessa tider vore bra. Att ha samma öppettider kan vara bra för 

att man lättare vet när biblioteket har öppet, men det kan även vara en nackdel eftersom det 

finns de som inte kan komma på de tider som finns, till exempel på grund av att de jobbar då. 

En lösning till missnöjdheten med öppettiderna skulle kunna vara att införa meröppet, så fler 

kan besöka biblioteket. Mer än hälften av de svarande kunde tänka sig att besöka biblioteket 

utan personal efter ordinarie öppettider. Men att införa meröppet kostar både tid och pengar, 

så innan man genomför en sådan förändring, bör en mer genomgående studie göras om det 

finns ett behov av meröppet och om så är fallet vilka bibliotek det ska finnas.  



30 

 

Att om möjligt göra bibliotekets webbplats lättare att förstå, skulle vara bra, eftersom det 

skulle kunna leda till att fler använder den. Litteraturen verkar vara det användarna tycker är 

viktigast, så att satsa mer på det skulle kunna vara något, men det betyder inte att man ska 

sluta med de mer modernare medierna. Ett förslag på fortsatt forskning inom det här området, 

skulle vara att göra en mer kvalitativ utvärdering, så att man får lite mer bakgrund till varför 

de tycker som de gör. 
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 webbenkät 

Enkät om folkbibliotek i Skellefteå 

 
*Obligatorisk 
 

Information om enkäten 
Hej! Mitt namn är Jennifer och jag håller på att göra en undersökning om Skellefteå kommuns folkbibliotek. Jag 
går bibliotek - och informationsvetenskapsprogrammet i Umeå. Denna undersökning är riktad till alla som bor i 
Skellefteå kommun, både till de som använder och de som inte använder biblioteken. Syftet med min utvärdering 
är att undersöka vilken typ av folkbibliotek användarna vill ha i Skellefteå kommun. Jag har delat in frågorna i tre 
kategorier: 1) Bakgrundsinformation2) Miljö och öppettider3) Utbud Enkäten tar ca 10minuter. Dina svar kommer 
inte att kunna spåras till dig. Resultaten kommer att till stor del visas i form av tabeller eller diagram. Min 
förhoppning är att enkäten ska förbättra bibliotekens verksamhet. Jag är tacksam för din hjälp! 

Bakgrundsinformation 

 

1. Hur gammal är du? *  

 
2. Kön? *  

 Man 

 Kvinna 

 
3. Vilken är din högsta utbildning? *  

 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

 Gymnasieutbildning 

 Universitets eller högskoleutbildning 

 
4. Hur ofta besöker du biblioteket?  

 En gång i veckan eller mer 

 En gång i månaden eller mer 

 En gång per år eller mer 

 En gång vart femte år eller mer 

 Mindre än vart femte år 

 Aldrig 
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5. Vilket/vilka bibliotek brukar du besöka i Skellefteå kommun?  

 Stadsbiblioteket 

 Campusbiblioteket 

 Bolidens bibliotek 

 Bureå bibliotek 

 Burträsk folk- och skolbibliotek 

 Byske folk- och skolbibliotek 

 Jörn folk- och skolbibliotek 

 Kåge folk- och skolbibliotek 

 Lövånger bibliotek 

 Morö backes bibliotek 

 Skelleftehamns bibliotek 

 Ursvikens bibliotek 

 Inget bibliotek 

 

Miljö och öppettider på folkbiblioteken 

 
6. Vilken miljö tycker du att folkbiblioteken ska tillhandahålla?  

 Lugn, tyst och rofylld miljö 

 Social och vardagsrumsliknande miljö 

 Spännande och stimulerande miljö 

 Alla tre ska finnas representerade i biblioteket 

 Ingen åsikt 

 Övrigt:  

 
7. Hur nöjd är du med öppettiderna på stadsbiblioteket? Stadsbibliotekets öppettider: Må-to 10-20, fre 10-
18, lö 11-15 & sönd stängt.  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket missnöjd 
     

Mycket nöjd 

 
8. Hur nöjd är du med öppettiderna på de närbibliotek du besöker? Om du inte vet vilka tider närbiblioteken 
har öppet så finns de att läsa på bibliotekets webbplats.  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket missnöjd 
     

Mycket nöjd 
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9. Vilka dagar besöker du helst biblioteket? Du får välja flera dagar.  

 Måndag 

 Tisdag 

 Onsdag 

 Torsdag 

 Fredag 

 Lördag 

 Söndag 

 
10. Vilka tider besöker du eller skulle du vilja besöka biblioteket? Du får välja flera tider.  

 6-8 

 8-10 

 10-12 

 12-14 

 14-16 

 16-18 

 18-20 

 20-22 

 22-6 

 Dygnet runt 

 
11. Skulle du kunna tänka dig att besöka folkbiblioteket obemannat efter ordinarie öppettider med 
begränsad service?  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 
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Utbud på folkbiblioteken 

 
12. Vad brukar du göra i det fysiska biblioteket? Kryssa i de alternativ som passar dig.  

 läsa/låna facklitteratur 

 läsa/låna skönlitteratur 

 läsa/låna barnlitteratur 

 läsa/låna tidningar 

 läsa/låna tidskrifter 

 låna ljudböcker 

 låna musik 

 låna filmer 

 låna tv- och dataspel 

 använda internet 

 använda databaser 

 låna och återlämna 

 söka samhällsinformation 

 fråga bibliotekarie om hjälp med t.ex. informationssökning 

 umgås med vänner 

 ta del av kulturevenemang 

 Övrigt:  

 
13. Vad brukar du göra på bibliotekets webbplats? Kryssa i de alternativ som passar dig.  

 låna om och reservera 

 låna e-böcker 

 låna e-ljudböcker 

 låna e-musik 

 använda databaser 

 läsa boktips 

 läsa tidnings/tidskriftsartiklar 

 Övrigt:  
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14. Tycker du att det är viktigt att biblioteket har ett bra utbud av  

  
1 Inte viktigt 

2 Ganska 
oviktigt 

3 Varken 
oviktigt eller 

viktigt 

4 Ganska 
viktigt  

5 Mycket 
viktigt  

nyutgivna böcker? 
       

böcker som många vill läsa? 
       

böcker som kan vara svåra att 
hitta på andra ställen?        

tidningar och tidskrifter? 
       

ljudböcker? 
       

musik? 
       

filmer? 
       

tv- och dataspel? 
       

 
 

15. Finns det något du saknar eller som du tycker behöver förändras på folkbiblioteket? Motivera gärna. 
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6.2 Bilaga 2 diagram och korstabeller 

6.2.1 Bakgrund 

Kön: 

Kön Antal Procent 

Man 18 29% 

Kvinna 44 71% 

Totalt 62 100% 
 
 

 

   

 

 

Ålder: 

Ålder Antal Procent 

10-14 år 3 5% 

15-29 år 9 15% 

30-49 år 37 60% 

50-64 år 11 18% 

65-85 år 2 3% 

Totalt 62 100% 

 

 

Utbildning: 

Utbildning Antal Procent 

Grundskola 4 6% 

Gymnasiet 21 34% 
Universitet & 
högskola 37 60% 

Totalt 62 100% 

 

Utbildning Antal Procent 

Lågutbildad 25 40% 

Högutbildad 37 60% 

Totalt 62 100% 
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Besök: 

Besök Antal Procent 

1 gång per vecka eller mer 16 26% 

1 gång per månad eller mer 22 35% 

1 gång per år eller mer 19 31% 

1 gång vart 5:e år eller mer 4 6% 

Mindre än vart 5:e år 1 2% 

Aldrig 0 0% 

Totalt 62 100% 

 

Besök Antal Procent 

Ofta 38 61% 

Sällan 24 39% 

Totalt 62 100% 

 

 

 

Bibliotek: 

bibliotek Antal Procent 

stadsbiblioteket 54 52% 

Campus biblioteket 12 12% 

Bolidens bibliotek 0 0% 

Bureå bibliotek 3 3% 

Burträsk 6 6% 

Byske 0 0% 

Jörn 0 0% 

Kåge 4 4% 

Lövånger 0 0% 

Morö backe 8 8% 

Skelleftehamn 6 6% 

Ursviken 9 9% 

Inget bibliotek 1 1% 

Totalt 103 100% 
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6.2.2 Miljö 

Miljö Antal Procent 

lugn, tyst & rofylld 18 29% 

social & vardagsrum 4 6% 
spännande & 
stimulerande 4 6% 

alla tre 33 53% 

ingen åsikt 1 2% 

övrigt 1 2% 

ej svar 1 2% 

Totalt 62 100% 

 

 

 

 

6.2.3 Öppettider 

Nöjdhet med öppettider 
stadsbibliotek Antal Procent 

Mycket missnöjd 0 0% 

Ganska missnöjd 4 6% 

Neutral 14 23% 

Ganska nöjd 26 42% 

Mycket nöjd 18 29% 

Totalt 62 100% 

 

Nöjdhet med öppettider 
närbibliotek Antal Procent 

Mycket missnöjd 1 2% 

Ganska missnöjd 6 10% 

Neutral 23 37% 

Ganska nöjd 14 23% 

Mycket nöjd 9 15% 

Ej svar 9 15% 

Totalt 62 100% 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Miljö på biblioteket (antal) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Mycket 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Neutral Ganska 
nöjd 

Mycket 
nöjd 

Ej svar 

Nöjdhet med öppetttider (antal) 

Stadsbiblioteket 

Närbiblioteken 



40 

 

Dagar: 

Dagar Antal Procent 

Måndag 30 17% 

Tisdag 23 13% 

Onsdag 28 16% 

Torsdag 30 17% 

Fredag 28 16% 

Lördag 23 13% 

Söndag 13 7% 

Ej svar 1 1% 

Totalt 176 100% 

 

  

Tider: 

Tider Antal Procent 

sex-åtta 0 0% 

åtta-tio 5 4% 

tio-tolv 17 12% 

tolv-fjorton 16 11% 

fjorton-sexton 20 14% 

sexton-arton 32 23% 

arton-tjugo 40 29% 

tjugo-tjugotvå 6 4% 

tjugotvå-sex 1 1% 

dygnet runt 3 2% 

Ej svar 0 0% 

Totalt 140 100% 

 

 

Meröppet: 

Meröppet Antal Procent 

Ja 34 55% 

Nej 15 24% 
Vet ej/ingen 
åsikt 13 21% 

Totalt 62 100% 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Ej svar 

Dagar 

Antal 

0 10 20 30 40 50 

sex-åtta 

åtta-tio 

tio-tolv 

tolv-fjorton 

fjorton-sexton 

sexton-arton 

arton-tjugo 

tjugo-tjugotvå 

tjugotvå-sex 

dygnet runt 

Tider 

Antal 

34 
15 

13 

Meröppet 

Ja 

Nej 

Vej ej/ingen 
åsikt 



41 

 

6.2.4 Utbud 

Vad de gör i fysiska biblioteket Antal Procent 

läsa/låna facklitteratur 39 13% 

läsa/låna skönlitteratur 45 15% 

läsa/låna barnlitterattur 28 9% 

läsa/låna tidningar 24 8% 

Läsa/låna tidskrifter 24 8% 

låna ljudböcker 16 5% 

låna musik 5 2% 

låna filmer 22 7% 

låna tv- och dataspel 1 0% 

använda internet 12 4% 

använda databaser 4 1% 

låna och återlämna 40 13% 

söka samhällsinformation 5 2% 

fråga bibliotekarie om hjälp med t.ex. informationssökning 17 5% 

umgås med vänner 10 3% 

ta del av kulturevenemang 18 6% 

övrigt 1 0% 

Totalt 311 100% 
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Vad de gör på bibliotekets webbplats Antal Procent 

låna om & reservera 33 39% 

låna e-böcker 6 7% 

låna e-ljudböcker 5 6% 

låna e-musik 1 1% 

använda databaser 6 7% 

läsa boktips 5 6% 

läsa tidningar & tidskriftsartiklar 5 6% 

övrigt 6 7% 

Ej svar 18 21% 

Totalt 85 100% 

 

 

 

6.2.5 Viktigt utbud: 

Nyutgivna 
böcker Antal Procent 

Inget svar 1 2% 

1   0% 

2   0% 

3 3 5% 

4 23 37% 

5 35 56% 

Totalt 62 100% 

 

Böcker som 
många vill 
läsa Antal Procent 

Inget svar 1 2% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 5 8% 

4 24 39% 

5 32 52% 

Totalt 62 100% 
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Böcker som kan 
vara svåra att hitta 
på andra ställen Antal Procent 

Inget svar 0 0% 

1 0 0% 

2 2 3% 

3 8 13% 

4 27 44% 

5 25 40% 

Totalt 62 100% 

   

Tidningar & 
tidskrifter Antal Procent 

Inget svar 1 2% 

1 3 5% 

2 5 8% 

3 9 15% 

4 27 44% 

5 17 27% 

Totalt 62 100% 

 

Ljudböcker Antal Procent 

Inget svar 1 2% 

1 2 3% 

2 4 6% 

3 11 18% 

4 22 35% 

5 22 35% 

Totalt 62 100% 

 

Musik Antal Procent 

Inget svar 2 3% 

1 7 11% 

2 17 27% 

3 17 27% 

4 14 23% 

5 5 8% 

Totalt 62 100% 

Filmer Antal Procent 

Inget 
svar 1 2% 

1 6 10% 

2 11 18% 

3 18 29% 

4 18 29% 

5 8 13% 

Totalt 62 100% 

 

Tv- och 
dataspel Antal Procent 

Inget 
svar 2 3% 

1 23 37% 

2 13 21% 

3 14 23% 

4 6 10% 

5 4 6% 

Totalt 62 100% 
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Diagrammet kommer från Olika syn på saken (Kåring Wagman 2011, s.11). 
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6.2.6 Sambandstabeller och diagram: 

6.2.6.1 Miljö: 

 

Antal Ålder  
     miljö 10-15år 15-29år 30-49år 50-64år 65-85år Totalt 

lugn, tyst & rofylld 2 1 11 3 1 18 

social & vardagsrumsliknande   1 2 1   4 

spännande & stimulerande   2 2     4 

alla tre   4 22 6 1 33 

ingen åsikt   1       1 

övrigt 1         1 

ej svar       1   1 

Totalt 3 9 37 11 2 62 

       Procent Ålder 
     miljö 10-15år 15-29år 30-49år 50-64år 65-85år Totalt 

lugn, tyst & rofylld 67% 11% 30% 27% 50% 29% 

social & vardagsrumsliknande 0% 11% 5% 9% 0% 6% 

spännande & stimulerande 0% 22% 5% 0% 0% 6% 

alla tre 0% 44% 59% 55% 50% 53% 

ingen åsikt 0% 11% 0% 0% 0% 2% 

övrigt 33% 0% 0% 0% 0% 2% 

ej svar 0% 0% 0% 9% 0% 2% 

Totalt 67% 100% 100% 100% 100% 98% 

       Antal Ålder 
     miljö 10-15år 15-29år 30-49år 50-64år 65-85år Totalt 

lugn, tyst & rofylld 1 3 11 3 1 18 

social & vardagsrumsliknande 0 1 2 1 0 4 

spännande & stimulerande 0 1 2 1 0 4 

alla tre 2 5 20 6 1 33 

ingen åsikt 0 0 1 0 0 1 

övrigt 0 0 1 0 0 1 

ej svar 0 0 1 0 0 1 

Totalt 3 9 36 11 2 61 
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P-värde: 0,07192 

6.2.6.2 Öppettider: 

 

Nöjdhet med öppettider stadsbibliotek: 

Antal Kön 
  nöjdhet med öppettider 

stadsbibliotek Man Kvinna Totalt 

Mycket missnöjd     0 

Ganska missnöjd 3 1 4 

Neutral 0 14 14 

Ganska nöjd 13 13 26 

Mycket nöjd 2 16 18 

Totalt 18 44 62 
 
Procent Kön 

  nöjdhet med öppettider  Man Kvinna Totalt 

Mycket missnöjd 0% 0% 0% 

Ganska missnöjd 17% 2% 6% 

Neutral 0% 32% 23% 

Ganska nöjd 72% 30% 42% 

Mycket nöjd 11% 36% 29% 

Totalt 100% 100% 100% 
 
Antal Kön 

  nöjdhet med 
öppettider Man Kvinna Totalt 

Mycket missnöjd 0 0 0 

Ganska missnöjd 1 3 4 

Neutral 4 10 14 

Ganska nöjd 8 18 26 

Mycket nöjd 5 13 18 

Totalt 18 44 62 
P- värdet: 0,00113631 
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Nöjdhet med öppettider närbibliotek: 

Antal Utbildning 
 Nöjdhet med öppettider 

närbiblioteket Lågutbildad Högutbildad Totalt 

Mycket missnöjd 1 0 1 

Ganska missnöjd 3 3 6 

Neutral 7 16 23 

Ganska nöjd 3 11 14 

Mycket nöjd 8 1 9 

Ej svar 3 6 9 

Totalt 25 37 62 
 
Procent Utbildning 

 Nöjdhet med 
öppettider Lågutbildad Högutbildad Totalt 

Mycket missnöjd 4% 0% 2% 

Ganska missnöjd 12% 8% 10% 

Neutral 28% 43% 37% 

Ganska nöjd 12% 30% 23% 

Mycket nöjd 32% 3% 15% 

Ej svar 12% 17% 15% 

Totalt 100% 100% 100% 
 
Antal Utbildning 

 Nöjdhet med 
öppettider Lågutbildad Högutbildad Totalt 

Mycket missnöjd 0 1 1 

Ganska missnöjd 2 4 6 

Neutral 9 14 23 

Ganska nöjd 6 8 14 

Mycket nöjd 4 5 9 

Ej svar 4 5 9 

Totalt 25 37 62 

P-värdet: 0,017423 
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6.2.6.3 Utbud: 

 

Antal Kön 
  göra i fysiska biblioteket Man Kvinna Totalt 

läsa/låna facklitteratur 8 31 39 

läsa/låna skönlitteratur 12 33 45 

läsa/låna barnlitterattur 5 23 28 

läsa/låna tidningar 3 21 24 

Läsa/låna tidskrifter 7 17 24 

låna ljudböcker 2 14 16 

låna musik 2 3 5 

låna filmer 5 17 22 

låna tv- och dataspel   1 1 

använda internet 4 8 12 

använda databaser 1 3 4 

låna och återlämna 11 29 40 

söka samhällsinformation 3 2 5 
fråga bibliotekarie om hjälp med t.ex. 
informationssökning 3 14 17 

umgås med vänner 3 7 10 

ta del av kulturevenemang 4 14 18 

övrigt 1   1 

Totalt 74 237 311 
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Procent Kön 
  göra i fysiska biblioteket Man Kvinna Totalt 

läsa/låna facklitteratur 11% 13% 13% 

läsa/låna skönlitteratur 16% 14% 14% 

läsa/låna barnlitterattur 7% 10% 9% 

läsa/låna tidningar 4% 9% 8% 

Läsa/låna tidskrifter 9% 7% 8% 

låna ljudböcker 3% 6% 5% 

låna musik 3% 1% 2% 

låna filmer 7% 7% 7% 

låna tv- och dataspel 0% 0% 0% 

använda internet 5% 3% 4% 

använda databaser 1% 1% 1% 

låna och återlämna 15% 12% 13% 

söka samhällsinformation 4% 1% 2% 
fråga bibliotekarie om hjälp med t.ex. 
informationssökning 4% 6% 5% 

umgås med vänner 4% 3% 3% 

ta del av kulturevenemang 5% 6% 6% 

övrigt 1% 0% 0% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Antal Kön 
   

göra i fysiska biblioteket Man Kvinna Totalt 
P-värde för en sak i 
taget 

läsa/låna facklitteratur 9 30 39 0,630346709 

läsa/låna skönlitteratur 11 34 45 0,650900432 

läsa/låna barnlitterattur 7 21 28 0,46065371 

läsa/låna tidningar 6 18 24 0,193818025 

Läsa/låna tidskrifter 6 18 24 0,536518827 

låna ljudböcker 4 12 16 0,288722405 

låna musik 1 4 5 0,394773767 

låna filmer 5 17 22 0,906445915 

låna tv- och dataspel 0 1 1 0,785184114 

använda internet 3 9 12 0,437740953 

använda databaser 1 3 4 0,954837374 

låna och återlämna 10 30 40 0,582042903 

söka samhällsinformation 1 4 5 0,057272646 
fråga bibliotekarie om hjälp med t.ex. 
informationssökning 4 13 17 0,551704345 

umgås med vänner 2 8 10 0,644900376 

ta del av kulturevenemang 4 14 18 0,875541734 

övrigt 0 1 1 
 Totalt 74 237 311 
 P-värde på hela: 0,70577817 
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Jämförelse mellan vad användarna gör på bibliotekets webbplats och hur ofta de 

besöker biblioteket: 

Om man tittar i tabellerna och diagrammen nedan så kan man se hur missvisande 

sambandsanalysen kan bli om man har för få svarande i någon grupp. Särskilt tydligt är detta 

på ”läsa tidningar & tidskrifter”, se grön respektive röd markering i tabellerna. Eftersom 

endast en har svarat att de besöker biblioteket mindre än vart 5:e år så blir det denna person 

valt 100%. Diagrammet och tabellerna som är uppdelade i besöker ofta och besöker sällan 

visar en mer trovärdig version. 
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Antal besök 
      

göra på bibliotekets webb 
1/vecka 
el.mer 

1/mån 
el. mer 

1/år 
el.mer 

1/5:e år 
el. mer 

mindre än 
vart 5:e år aldrig Totalt 

låna om & reservera 8 11 12 1   32 

låna e-böcker 1 3 2    6 

låna e-ljudböcker  1 4    5 

låna e-musik  1     1 

använda databaser  3 3    6 

läsa boktips 1 2 2    5 

läsa tidningar & tidskriftsartiklar 1 2 1  1  5 

övrigt  4 1 1   6 

Ej svar 6 6 4 2   18 

Totalt 17 33 29 4 1 0 84 

 

Procent besök 
      göra på bibliotekets 

webb 
1/vecka 
el.mer 

1/mån el. 
mer 

1/år 
el.mer 

1/5:e år 
el. mer 

mindre än vart 
5:e år aldrig Totalt 

låna om & reservera 47,06% 33,33% 41,38% 25,00% 0,00% 
 

38,10% 

låna e-böcker 5,88% 9,09% 6,90% 0,00% 0,00% 
 

7,14% 

låna e-ljudböcker 0,00% 3,03% 13,79% 0,00% 0,00% 
 

5,95% 

låna e-musik 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

1,19% 

använda databaser 0,0% 9,1% 10,3% 0,0% 0,0% 
 

7,14% 

läsa boktips 5,9% 6,1% 6,9% 0,0% 0,0% 
 

5,95% 
läsa tidningar & 
tidskriftsartiklar 5,9% 6,1% 3,4% 0,0% 100,0% 

 
5,95% 

övrigt 0,0% 12,1% 3,4% 25,0% 0,0% 
 

7,14% 

Ej svar 35,3% 18,2% 13,8% 50,0% 0,0% 
 

21,43% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 
 
Antal besök 

       göra på bibliotekets 
webb 

1/vecka 
el.mer 

1/mån 
el. mer 

1/år 
el.mer 

1/5:e år 
el. mer 

mindre än 
vart 5:e år aldrig Totalt 

 låna om & reservera 6 13 11 2 0 0 32 0,975928 

låna e-böcker 1 2 2 0 0 0 6 0,998937 

låna e-ljudböcker 1 2 2 0 0 0 5 0,628154 

låna e-musik 0 0 0 0 0 0 1 0,967386 

använda databaser 1 2 2 0 0 0 6 0,988385 

läsa boktips 1 2 2 0 0 0 5 0,999978 
läsa tidningar & 
tidskriftsartiklar 1 2 2 0 0 0 5 0,009677 

övrigt 1 2 2 0 0 0 6 0,62567 

Ej svar 4 7 6 1 0 0 5 0,549365 

Totalt 17 33 29 4 1 0 71 
 P-värde på hela tabellen: 0,907685 
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Antal besök 
  göra på bibliotekets webb Ofta Sällan Totalt 

låna om & reservera 19 13 32 

låna e-böcker 4 2 6 

låna e-ljudböcker 1 4 5 

låna e-musik 1   1 

använda databaser 3 3 6 

läsa boktips 3 2 5 
läsa tidningar & 
tidskriftsartiklar 3 2 5 

övrigt 4 2 6 

Ej svar 12 6 18 

Totalt 50 34 84 
 

Procent besök 
  göra på bibliotekets webb Ofta Sällan Totalt 

låna om & reservera 38,00% 38,24% 38,10% 

låna e-böcker 8,00% 5,88% 7,14% 

låna e-ljudböcker 2,00% 11,76% 5,95% 

låna e-musik 2,0% 0,0% 1,19% 

använda databaser 6,0% 8,8% 7,14% 

läsa boktips 6,0% 5,9% 5,95% 
läsa tidningar & 
tidskriftsartiklar 6,0% 5,9% 5,95% 

övrigt 8,0% 5,9% 7,14% 

Ej svar 24,0% 17,6% 21,43% 

Totalt 100% 100% 100% 
 

Antal besök 
   göra på bibliotekets webb Ofta Sällan Totalt 

 låna om & reservera 19 13 32 0,986317 

låna e-böcker 4 2 6 0,721501 

låna e-ljudböcker 3 2 5 0,071778 

låna e-musik 1 0 1 0,599839 

använda databaser 4 2 6 0,634594 

läsa boktips 3 2 5 0,982693 
läsa tidningar & 
tidskriftsartiklar 3 2 5 0,982693 

övrigt 4 2 6 0,721501 

Ej svar 11 7 18 0,536974 

Totalt 50 34 84 
 P-värdet på hela tabellen: 0,821361 
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6.2.6.4 Viktigt utbud 

Jämförelse av mycket viktigt utbud: 

Mycket viktigt utbud 
Mina 
enkätsvar 

Olika syn 
på sakens 
svar 

Nyutgivna böcker 56% 56% 

Böcker som många vill läsa 52% 53% 
Böcker som kan vara svåra att hitta på andra 
ställen 40% 52% 

Tidningar och tidskrifter 27% 36% 

Ljudböcker 35% 34% 

Musik 8% 17% 

Filmer 13% 11% 

Tv- och dataspel 6% 8% 
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Antal Kön 
  ljudböcker Man Kvinna Totalt 

1 2   2 

2 2 2 4 

3 5 6 11 

4 7 15 22 

5 1 21 22 

Inget svar 1   1 

Totalt 18 44 62 
 
procent Kön 

  ljudböcker Man Kvinna Totalt 

1 11,11% 0,00% 3,23% 

2 11,11% 4,55% 6,45% 

3 27,78% 13,64% 17,74% 

4 38,89% 34,09% 35,48% 

5 5,56% 47,73% 35,48% 

Inget svar 5,56% 0,00% 1,61% 

Totalt 100% 100% 100% 
 
Antal Kön 

  ljudböcker Man Kvinna Totalt 

1 1 1 2 

2 1 3 4 

3 3 8 11 

4 6 16 22 

5 6 16 22 

Inget svar 0 1 1 

Totalt 18 44 62 

P-värdet: 0,015718 
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Antal Kön 
  böcker som kan vara svåra att hitta på andra 

ställen Man Kvinna Totalt 

1 Mycket oviktigt     0 

2 Ganska oviktigt 2   2 

3 Neutral 5 3 8 

4 Ganska viktigt 5 22 27 

5 Mycket viktigt 6 19 25 

Totalt 18 44 62 
 

procent Kön 
  böcker som kan vara svåra att hitta på andra 

ställen Man Kvinna Totalt 

1 Mycket oviktigt 0% 0% 0% 

2 Ganska oviktigt 11% 0% 3% 

3 Neutral 28% 7% 13% 

4 Ganska viktigt 28% 50% 44% 

5 Mycket viktigt 33% 43% 40% 

Totalt 100% 100% 100% 
 

Antal Kön 
  böcker som kan vara svåra att hitta på andra 

ställen Man Kvinna Totalt 

1 Mycket oviktigt 0 0 0 

2 Ganska oviktigt 1 1 2 

3 Neutral 2 6 8 

4 Ganska viktigt 8 19 27 

5 Mycket viktigt 7 18 25 

Totalt 18 44 62 
P-värdet: 0,048239 
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Antal utbildning 
 filmer Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 1 5 6 

2 Ganska oviktigt 2 9 11 

3 Neutral 11 7 18 

4 Ganska viktigt 9 9 18 

5 Mycket viktigt 1 7 8 

Inget svar 1   1 

Totalt 25 37 62 

 

procent utbildning 
 filmer Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 4% 14% 10% 

2 Ganska oviktigt 8% 24% 18% 

3 Neutral 44% 19% 29% 

4 Ganska viktigt 36% 24% 29% 

5 Mycket viktigt 4% 19% 13% 

Inget svar 4% 0% 2% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Antal utbildning 
 filmer Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 2 4 6 

2 Ganska oviktigt 4 7 11 

3 Neutral 7 11 18 

4 Ganska viktigt 7 11 18 

5 Mycket viktigt 3 5 8 

Inget svar 0 1 1 

Totalt 25 37 62 

P-värdet: 0,050864 
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Antal Utbildning 
 Tv- och dataspel Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 5 18 23 

2 Ganska oviktigt 4 9 13 

3 Neutral 9 5 14 

4 Ganska viktigt 4 2 6 

5 Mycket viktigt 1 3 4 

Inget svar 2   2 

Totalt 25 37 62 

 

Procent Utbildning 
 Tv- och dataspel Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 20% 49% 37% 

2 Ganska oviktigt 16% 24% 21% 

3 Neutral 36% 14% 23% 

4 Ganska viktigt 16% 5% 10% 

5 Mycket viktigt 4% 8% 6% 

Inget svar 8% 0% 3% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Antal Utbildning 
 Tv- och dataspel Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 9 14 23 

2 Ganska oviktigt 5 8 13 

3 Neutral 6 8 14 

4 Ganska viktigt 2 4 6 

5 Mycket viktigt 2 2 4 

Inget svar 1 1 2 

Totalt 25 37 62 

P-värdet: 0,050947 
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Antal utbildning 
 musik Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt   7 7 

2 Ganska oviktigt 4 13 17 

3 Neutral 10 7 17 

4 Ganska viktigt 8 6 14 

5 Mycket viktigt 1 4 5 

Inget svar 2   2 

Totalt 25 37 62 
 

procent utbildning 
 musik Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 0% 19% 11% 

2 Ganska oviktigt 16% 35% 27% 

3 Neutral 40% 19% 27% 

4 Ganska viktigt 32% 16% 23% 

5 Mycket viktigt 4% 11% 8% 

Inget svar 8% 0% 3% 

Totalt 100% 100% 100% 
 

Antal utbildning 
 musik Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 3 4 7 

2 Ganska oviktigt 7 10 17 

3 Neutral 7 10 17 

4 Ganska viktigt 6 8 14 

5 Mycket viktigt 2 3 5 

Inget svar 1 1 2 

Totalt 25 37 62 
P-värdet: 0,060184 
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Antal utbildning 
 filmer Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 1 5 6 

2 Ganska oviktigt 2 9 11 

3 Neutral 11 7 18 

4 Ganska viktigt 9 9 18 

5 Mycket viktigt 1 7 8 

Inget svar 1   1 

Totalt 25 37 62 
 

procent utbildning 
 filmer Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 4% 14% 10% 

2 Ganska oviktigt 8% 24% 18% 

3 Neutral 44% 19% 29% 

4 Ganska viktigt 36% 24% 29% 

5 Mycket viktigt 4% 19% 13% 

Inget svar 4% 0% 2% 

Totalt 100% 100% 100% 
 

Antal utbildning 
 filmer Lågutbildad Högutbildad Totalt 

1 Mycket oviktigt 2 4 6 

2 Ganska oviktigt 4 7 11 

3 Neutral 7 11 18 

4 Ganska viktigt 7 11 18 

5 Mycket viktigt 3 5 8 

Inget svar 0 1 1 

Totalt 25 37 62 
P-värdet: 0,050864 
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6.3 Bilaga 3 Öppettider på Skellefteås bibliotek: 

Stadsbiblioteket Må-to 10-20, Fre 10-18, Lö 11-15, Sö stängt 

Campusbiblioteket Må 8.30-17, Ti 8.30-19, Ons-to 8.30-17, Fre 8.30-16, Lö-Sö stängt 

Bolidens bibliotek Må 10-12, 14-18.30, Ti 10-12, 14-16.30, Ons 10-12, 14-18.30,  

To-Sö stängt 

Bureå bibliotek Må 10-12, 13-17, Ti 10-19, Ons 10-12, 13,17, To 14-19,  

Fre-Sö stängt 

Burträsk folk- och 

skolbibliotek 

Må 10-19, Ti 10-12, 13-17, Ons 10-19, To Stängt Fre 13-16,  

Lö-Sö stängt 

Byske folk- och 

skolbibliotek 

Må 10-19, Ti 10-12, 13-17, Ons 10-17, To 14-19, Fre-Sö stängt 

Jörn folk- och skolbibliotek Må 9-18, Ti 9-13, Ons 9-18, To 14-17, Fre-Sö stängt 

Kåge folk- och skolbibliotek Må 14-19, Ti 9-19, Ons 9-12, 13-17, To 14-17 Fre 9-15,  

Lö-Sö stängt 

Lövånger bibliotek Må 9-20, Ti 9-11, 11.30-16, Ons 9-16, To 14-19, Fre-Sö stängt 

Morö Backes bibliotek Må 10-19, Ti 10-17, Ons 10-19, To 12-17, Fre-Sö stängt 

Skelleftehamns bibliotek Må 10-19, Ti 10-12, 13-17, Ons 10-19, To stängt Fre 10-13,  

Lö-Sö stängt 

Ursvikens bibliotek Må 9-13, 14-17, Ti 9-13, 14-19, Ons 9-13, 14-17, To 14-19,  

Fre-Sö stängt 

 


