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Abstract 

 

The library on the beach  
 
The library has been awarded special funding from the government. The goal for this outreach library 
is to support children in their leisure time and to encourage their reading. The aim has been to 
investigate the relationship between the purpose of outreach library activities and actual user 
behavior.  
 
The main purpose of the essay is how the relation is between the purpose of outreach library and 
how the visitors’ behaviors corresponds to the purpose. Is it possible to create a Library on the 
beach? How the relation is between the purpose of the outreach library and how the visitor’s 
behaviors corresponds to the purposes? Is it possible through the investigation to get an indication if 
it is the right way for people to build relations to library on their leisure time?  
 
The investigation was conducted through interviews with library staff, rooting the results of the 
research in theories.  
 
The assessment of the results of this study through observations and interviews is that the Beach 
Library is more than just playing with children.  
 
The children use the library for reading and participating in various activities that can provide 
knowledge. The beach library is a contact creating activity, and as the visitors express and their visits 
show, it is experienced as an appreciated meeting point. Jochumsen et al (2012) and their model fills 
all four rooms, indicating that the visitors and especially the children are given a richer leisure time 
where each individual possibly can grow and achieve empowerment. The result also shows that 
adults gather around the library and use it for conversations in a social aspect but also look at the 
contents of magazines, movies, books and borrow them. The study has a weakness since it does not 
answer the question whether the visitors think that the library's content and activities raise needs 
and require a continuation, or if they are just happy that something happens on the beach.  

Nyckelord 
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1  Inledning  

När jag hörde om att det skulle skapas ett strandbibliotek blev jag undrande. Ett 
bibliotek som blev möjligt genom sommarlovsstödspengar från regeringen 2016. 
För att skapa en rikare och jämlikare fritid för åldrarna 6 till 15. Jag undrade, går 
folk på bibliotek när de åker till stranden för att sola och bada? Om man inte fått 
med sig något att läsa kan man kanske köpa en tidskrift i kiosken. Småbarn – 
böcker – vatten-sand är inte heller den bästa kombinationen, tänkte jag också. 
Med uppsatsen fick jag möjlighet att ta reda på vad som sker på ett bibliotek på 
stranden. På vilket sätt används ett bibliotek som ligger vid en badplats. Genom att 
placera ut biblioteksverksamhet utanför de vanliga väggarna blir det även en 
uppsökande verksamhet. Visst kunde frågorna riktas direkt till personalen som 
arbetar på biblioteket i Sillvik, men genom fältstudierna kan jag få information om 
vad som görs utan personalens filter. Intervjuerna som görs med personer 
involverade i biblioteket på stranden i Sillvik. Intervjuerna görs för att få 
information om bakgrund och verksamheten som bedrivs på stranden. Om 
uppsökande arbete ger Mats Herders Arbetsplatsbibliotek i Sverige från 1986, 
Greta Renborgs Det uppsökande biblioteket från 1963, en tråd bakåt i tid av denna 
typ av biblioteksarbete. De visar att det under lång tid varit en viktig del av 
biblioteksarbetet för att nå individer i samhället, och för att skapa möjlighet för 
demokrati i form av fortsatt växande för individen genom bildning. Detta 
relationsskapande arbete kan ta sig flera och förändrade uttryck vilket sedan deras 
tid skett. ”Exploring pop-up libraries in practice” från 2015 en artikel av Asha Davis, 
Celia Rice, Deanne Spagnolo, Josephine Struck och Suzie Bull tar upp flera exempel 
på hur pop-up-bibliotek som en ny relationsskapande möjlighet för att locka till 
läsning och kanske till besök på lokala bibliotek. Dessa kreativa lösningar kan vara 
så framgångsrika att de blir permanenta ute i samhället.  

Jag kommer att beskriva strandbiblioteket i Sillvik och dess bakgrund. Vidare i 
texten kommer fältstudierna och intervjuerna redovisas. Genom att använda 
Jochumsens, Hvenegaards Rasmussens och Skot‐Hansens modell som redovisas i 
artikel ”The Four Spaces – a new model for the public library” från 2012 och 
använda det empiriska material som har inhämtats. Vidare sortera in materialet i 
rummen och tolka om containern fyller dessa kriterier för bibliotek. Denna studies 
tillvägagångssätt skulle kunna användas för att avslöja nya insikter om 
allmänhetens användning och få uppfattning om uppsökande verksamhet. Vilket är 
en viktig och framträdande typ av biblioteksarbete och användande av en kollektiv 
resurs. Vi behöver jobba mer efter fakta om hur bibliotekets verksamhet och miljö 
bör vara utefter besökarna, än ur vad vi tror de vill eller behöver. 

1.1 Bakgrund  
Bakgrundsbeskrivningen bygger på en intervju i september 2018 med Västra 
Hisingens stadsdelenhetschef för biblioteken Olivera Djudja. Djudja är en av 
informanterna som ingår i intervjukapitlet. Stadsdelen Västra Hisingen fick som 
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flera stadsdelar inom Göteborgs kommun, pengar till att skapa en rikare fritid för 
ett mer jämställt Göteborg. Dessa pengar har sitt ursprung i statliga medel.  
 
Sommarlovsstöd för bra aktiviteter för alla barn:  

200 miljoner kronor per år 2016–2019 avsätts för ett statligt sommarlovsstöd 

till barn i åldersgruppen 6–15 år. Pengarna betalas ut till kommuner som 

erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet som ger stimulans och 

personlig utveckling. (Budgetreformer för ökad jämlikhet och jämställdhet 

2018)  

Västra Hisingens enhetschef för biblioteken Olivera Djudja (2018) berättar att år 
2016 får stadsdelen del av statliga pengar för att skapa gratis aktiviteter för barn. 
Speciellt för barn i de mer utsatta områdena och att Strandbiblioteket även var 
tänkt att vara ett integrationsprojekt. Idén om ett Strandbibliotek fick Djudja(2018) 
i ett samtal med en annan bibliotekarie under biblioteksdagarna samma vår. Då 
det inte skulle finnas möjlighet att besöka förebilden i Danmark för att få 
information om hur de gjorde där, undersökte Djudja(2018) vidare om liknande 
hade gjorts på andra håll i världen eller i Sverige, och söka idéer om hur de skulle 
kunna gå till väga. Djudja (2018) fann att i Malmö för några år sedan, hade haft en 
kulturcontainer och med det föddes idén att de kunde använda en container även 
till ett bibliotek. 
  
De mätningar som användes för Strandbiblioteket de första åren bestod av utlån, 
öppnade lånekort och pinnstatistik. Pinnstatistiken hade noteringar med datum 
och var uppdelade på vuxna, barn och kön. Det delades ut enkäter de två första 
åren för att få in information om vad folk tyckte om Strandbiblioteket och vad de 
önskade att de skulle finnas i denna verksamhet.  
 
Ytterligare beskrivning av Strandbiblioteket finns under bilagor. 

1.2 Problemformulering  
Jochumsen et al. (2012) tar upp liksom Hansson (2012) folkbibliotekens förändrade 
roll med att folk inte slutat att besöka folkbiblioteken utan använder biblioteket på 
ett nytt vis. (Jochumsen et al., 2012, s.587) Med detta sagt så skapar biblioteket 
nya möten med personer som vanligtvis inte uppsöker biblioteket på sin fritid, 
samt räddar ett utbud genom att skapa en utvecklad verksamhet genom att bygga 
relationer i lokalsamhället. Infallsvinkel för biblioteket är att placera sin 
verksamhet där de man vill nå befinner sig på fritiden. Ett exempel är genom att 
lägga ett tillfälligt bibliotek i en container på en strand för att nå ut med uppdraget 
att ge unga en rikare fritid. 

De har inte bjudit dit biblioteket genom att be dem komma. Den uppsökande 
verksamheten kommer och vill bygga en relation som gärna fungerar under lång 
tid efter stranden och sommarperioden. Genom att ta del av vad besökarna gör vid 
besöken går det att få indikationer om det är rätt väg att gå eller inte.  
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När Given och Leckie skrev sin artikel 2003 ”Sweeping the library” konstaterade de 
att forskning som går ut på att undersöka användarnas beteende i biblioteket, har 
använts obefintligt inom Bibliotek och Informationsvetenskap. Studier som är 
riktade mot besökarna i former av hur de rör sig i biblioteksmiljön och vad de gör 
när de besöker biblioteksmiljön. Det finns studier om besökarnas beteende på 
bibliotek som har gjorts senare än 2003 vilket Bryant et al. (2009) publicerade 
artikel visar, men studierna är inte åtskilliga. Ett outforskat område som jag har 
uppfattat, är kombinationen av användarbeteende och uppsökande verksamhet. 
Besökarna ger ett informationsutbyte i individens beteende för vidare utformning 
av olika uppsökande verksamheter, som ett exempel pop-up-bibliotek. Ett område 
för att "söka insikt" och ge förståelse för fenomen som kan styra senare forskning 
inom BoI. Det är det viktigt att vi med jämna mellanrum gör studier för att kunna få 
information om vad som är viktigt att lägga fokus på, släppa eller förändra i 
bibliotekens värld för att nå folk som inte besöker biblioteken. Det är ett 
demokratiarbete för det ständigt pågående bildningsarbetet. Alla skolor går inte till 
biblioteket med sina elever lika lite som alla föräldrar gör det med sina barn. Valet 
att studera Strandbiblioteket som har sin inriktning på barn är inte fel, för det ger 
kunskap om att skapa relationer till läsande och bildning i ung ålder.  
 
Går det att bygga relationer på Strandbiblioteket som bidrar till en rikare fritid. Är 
Strandbibliotekets bidrag en del av att bibehålla en ständigt pågående 
demokratiprocess och för ett jämlikt Göteborg/samhälle eller gör det egentligen 
det? Med detta perspektiv via undersökningen finna om professionens syfte för att 
möjliggöra detta genom att undersöka förhållandet mellan besökarnas beteende 
och syftet. Det är detta outforskade spänningsområde mellan professionens syfte 
med den utåtriktade verksamheten och användarnas beteende som den här 
studien ämnar undersöka. 

1.3 Syfte och frågeställning  
Genom att undersöka förhållandet mellan syftet med strandbibliotekets 
verksamhet och som den uttrycks av informanterna i verksamheten. Med detta 
syfte få information om hur besökarnas faktiska beteende ser ut.  
 
Syftet är att undersöka relationen mellan uppsökande biblioteksverksamhet och 
faktiskt användarbeteende.  
 
• Hur formas ett uppsökande bibliotek på stranden?  

• Hur använder besökarna strandbiblioteket i förhållande till verksamhetens syfte?  

• Är det möjligt att genom undersökningen få indikation om det är rätt väg att 
bygga relation till bibliotek där människor är på sin fritid?  
 

1.4 Avgränsning  
För att avgränsa studien har jag valt att studera vad besökarna gör vid besök på 
Strandbiblioteket. Ramarna för Strandbiblioteket har jag främst hämtat från 
intervjuer med de som har arbetat på biblioteket och deras chef. Strandbiblioteket 
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är en uppsökande verksamhet och fokus kommer att ligga endast på detta 
bibliotek och dess verksamhet. Det är ingen studie om marknadsföring, även om 
uppsökande verksamhet kan räknas som det. Ej heller om läsfrämjande även om 
texten kommer in på det. 
 

1.5 Centrala begrepp  
Som besökare räknar jag i undersökningen de som stiger in under tälttaket. Även 
de som stannar och pratar med personal intill biblioteksområdet.  
 
Uppsökande verksamhet när biblioteket har verksamhet utanför de fysiska 
väggarna. Denna verksamhet kan även vara digital i form av sociala medier.  
 
Pop-up är en tillfällig verksamhet och under begränsad tid. På en plats som 
verksamheten inte förväntas finnas.  
 
Läsfrämjande arbete är de aktiviteter som är tänkta att generera ökad läsning eller 
stimulera personen som inte läser alls.  
 
Skapa jämlikhet tolkar jag som att hjälpa till att skapa likvärdiga förutsättningar för 
att vara jämlik. 

2 Forskning på området/tidigare forskning  

Den ursprungliga idén var att skriva om pop-up-bibliotek och har uppmärksammat 
att det skrivits begränsat om detta. Även gjorts begränsat med forskning på 
området. Även om mängden var liten kommer jag att luta mig mot den forskning 
då jag anser att den bidrar positivt till ämnet. Ett ämne som kom att handla om ett 
tillfälligt bibliotek.  
 
På en slagning på begreppet pop-up i databasen LISTA dök det upp 771 träffar på 
ordet, och några färska artiklar från i år. Jag fann två som berörde bibliotek och 
ihop med forskning, men övrigt handlade det om andra områden. Det går att 
konstatera att detta är ett aktuellt ämnesord. Ytterligare ämnesord var; 
uppsökande verksamhet, outsourcing och outreach. Dessa träffar handlar dock 
ofta om vad jag kunde finna, inte om just biblioteksverksamhet. Jag är dock osäker 
på vilka begrepp eller nyckelord som kunde vara lämpligare, för en tillfällig 
biblioteksverksamhet är inte något nytt fenomen. Strandbiblioteket i sin form och 
uppdrag är ovanlig i Sverige men jag kan ha fel då jag inte finner något för- eller 
motsägelsefullt om detta. Under sökningen om forskning på området fann jag 
masteruppsatsen Pop-up-bibliotek: På gränsen mellan uppsökande verksamhet och 
PR, från 2016 av Camilla Käck. Då jag hade svårt att finna material på området 
tänkte jag att den skulle kunna ge förslag. Tyvärr fann jag att i Käcks (2016) 
källförteckning inte mycket mer än det jag hade hittat förutom litteratur om PR och 
läsfrämjande som den uppsatsen handlar om i förhållande till pop-up-bibliotek. 
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Förutom litteraturen hade Käck (2016) även intervjuat fyra enhetschefer och en 
projektledare på lika många bibliotek. Käck (2016) skriver även att det varit svårt 
att finna tidigare forskning på området pop-up-bibliotek. (Käck, 2016 s.14) Likaså 
tar även Alexandra Yarrow och Stephen Mcallister (2018) i sin artikel ”Trends in 
mobile and outreach services” att det är en begränsning i den existerande 
facklitteraturen på området. Det är en upptäckt att området är så underutforskat 
på ett område som ständigt skiftar med samhällets förändringar. (Yarrow och 
Mcallister, 2018 s.197) 

 

2.1 Litteratur om uppsökande biblioteksverksamhet  
Greta Renborgs (1963) skrift Det uppsökande biblioteket : om bibliotekets 
möjligheter att stimulera läsintresset tar upp olika slags uppsökande verksamhet 
från biblioteket som är läsfrämjande, reklam och PR-arbete för biblioteket för att 
visa på vikten av uppsökande verksamhet, både för ökat utlån och besök på 
biblioteket som ökad läsning hos folk. Den uppsökande verksamheten är även en 
arbetsmetod i utförandet av biblioteksarbetet. (Renborg, 1963, s.9) Boken 
beskriver att detta kontaktarbete kan tolkas och utföras olika. Renborg (1963) visar 
i sin skrift att vi i Sverige inte på något vis är ensamma om tankar på detta område, 
även ur internationellt perspektiv diskuteras hur biblioteksarbetets utförande kan 
göras. (Renborg, 1963, s.10–11) Renborg (1963) citerar The I.F.L.A. Public Libraries 
Working Paper (1953) “It is the duty of libraries not only to meet exciting demands 
but also to encourage and facilitate wider demands from more people.” (Renborg, 
1963, s.10) Jag ser att vi har anammat denna mening väl i Sverige även om folket 
inte alltid är de som kräver detta, utan biblioteken skapar utifrån de behov vi tror 
finns eller kan skapas.  
 Som ett motiv och underlag för att ge vikt åt att ha uppsökande verksamhet ger 
Renborg (1963) samlade siffror från nordisk, europeiskt och amerikanskt håll på 
andelen av befolkningen som nyttjar biblioteket. Det går inte att veta exakt hur 
många läsande låntagare som finns då de olika materialen definierar regelbundna 
låntagare olika, likaså kan en låntagare låna för fler personer än en själv. (Renborg, 
1963, s.12–13) Siffror redovisar ingen annan form av läsande och nyttjandet av 
biblioteket än det som gjordes via lånekort. Renborg (1963) visar på studier gjorda 
på 50-talet i USA, Öst- och Västtyskland som i norden och på olika platser i Sverige. 
Studierna har använt enkäter riktade mot biblioteken liksom allmänheten eller 
föreningar och organisationer. De har jämfört besök och lån före och efter att det 
gjorts reklam på olika platser utanför biblioteket, såsom i butiker med skyltning för 
besökare med böcker i ämnen som är relaterade till det som saluförs i butiken. Det 
visade på att om biblioteket var ute på platser/föreningar med arrangemang och 
bokprat ökade det med fler besök och nya låntagare än när de endast hade dem på 
biblioteket. Även fler riktade lån på de specifika ämnena noterades. (Renborg, 
1963 s.15–38)  

 I sin bok skriver Renborg (1963) att uppsökande verksamhet inte syns ha 
erkänts som en primär del av bibliotekets arbetsuppgifter, (Renborg, 1963, 
s.11) vilket idag har förändrats och uppsökande verksamhet är en uppgift på 
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en eller flera vis inom i alla fall folkbiblioteket. Renborg (1963) trycker på vikten 
av att kombinera program som inte har med böcker att göra för att locka besökare 
till böckerna när de bokpratar på olika vis ute på föreningar eller andra ställen. 
Renborg ger flera exempel på detta som musik, trolleriframträdanden, sketcher 
och ytterligare aktiviteter (Renborg, 1963, s.39–44) Detta är något som 
Strandbiblioteket kan anses göra då de har ett digert program för att locka 
målgruppen barn som är deras främsta mål att nå.  
 
Mats Herders (1986) avhandling Arbetsplatsbibliotek i Sverige är en avhandling om 
utåtriktad folkbiblioteksverksamhet med fokus på arbetsplatsbibliotek. I boken ges 
exempel på vad som kan menas med termen utåtriktad folkbiblioteksverksamhet 
och att det kan delas upp i två delar: ”Socialt biblioteksarbete” som riktar sig till de 
grupper som inte kan ta sig till biblioteket av olika anledningar, exempelvis sjuka, 
äldreboende eller isolerade arbetsplatser; och ”bibliotekets kontaktarbete” som 
innefattar all aktivitet som görs för att sprida information om biblioteket som 
genererar nya besökare och låntagare. Även att här kunna motivera till 
folkbildning. Det handlar även om en service till medborgarna. (Herder, 1986 s.14–
17) Herders (1986) skriver om bokbussen att även om den söker upp folk som bor 
avsides i förhållande till ett bibliotek inte kan räknas till uppsökande verksamhet 
utan en förlängning av biblioteket – ”ett rullande filialbibliotek”. Det gäller även 
om bokbussen besöker arbetsplatser. (Herder, 1986 s.17)  
 
Joacim Hanssons (2012) bok Folkets bibliotek? Texter i urval 1994–2012 redovisar 
bibliotekets historiska bakgrund och andra texter om biblioteket, dess förändring, 
uppdrag och nya tiders påverkan. Denna förändring och påverkan som även ställer 
nya krav på verksamheten och uppdraget.  
 
Joacim Hansson (2012) skriver i sin bok Folkets bibliotek? : texter i urval 1994-2012 
att samhället utvecklats till att handla om ett relationsskapande och 
meningsskapande byggande förutsättningar för att skapa trygghet hos individerna 
själva vilket förhoppningsvis skapar aktiva, delaktiga samhällsmedborgare 
(Hansson, 2012 s.27) Detta kan även appliceras på Stadsbiblioteket genom sitt 
uppdrag och placering med den verksamhet de för, finns det förhoppning att 
generera fina relationer till samhällets medborgare och göra dem trygga i sitt 
användande av biblioteket även utanför stranden.

2.1.1 Uppsökande verksamhet  

Renborg (1963) räknar upp olika typer av uppsökande verksamhet från biblioteken 

och med uppsökande verksamhet menas den verksamhet som utförs från 

bibliotekens väggar. De som Renborg (1963) tar upp som uppsökande verksamhet 

är även Programplanering likväl som bokpresentationer. Här ges även förslag på 

uppsökande verksamhet som bokbåt, bokbil och boktåg samt vandringsbibliotek. I 

detta arbetet framstår bibliotekarien som den aktiva sökaren i arbetet för att finna 

potentiella besökare till biblioteket. (Renborg, 1963, s.9,14) Här kan läggas till 

Bokbuss, Kapprumsbibliotek, Boken kommer, Bokstart där bibliotekarier går hem 
med böcker till de som fått sitt första barn i Sverige, i vissa områden, för att berätta 
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om vikten av att läsa för att få språket redan när barnen är riktigt små, och olika 
slags bokprat i olika forum. Yarrow och Mcallister (2018) ger ytterligare exempel 
som uppsökande med exempel bokbilar, bokkiosker, pop-up, och depositioner för 
att nå ut i Nordamerika. (Yarrow och Mcallister, 2018 s.200)”  
 
Hansson (2012) beskriver folkbibliotekets miljö som en del av en civil sektor som 
består av relationer och möten som är befriad från en ekonomisk relation. I detta 
finns en utmaning för biblioteken när, i och med förändringar, även biblioteken 
talas om som vårt gemensamma vardagsrum, att hantera det och göra något 
meningsskapande med detta. (Hansson, 2012 s.35) Detta relationskapande går det 
att skapa på nya arenor för biblioteken som kan göras i form av pop-up på olika 
event som exempelvis marknader, kulturkalas, festivaler eller att öppna tillfälliga 
bibliotek där den målgrupp biblioteken vill nå troligen finns på Lekplatsbibliotek 
och Strandbibliotek. Den verksamhet som utförs i samband med event är ofta av 
en aktivitet- eller upplevelseform.  
 
All uppsökande verksamhet kan ses som läsfrämjande men likaså att försöka få folk 
att använda sin demokratiska rättighet att förkovra sig i kunskap. Hade det inte 
räckt med att sätta upp lappar om appar som kan användas för lån av litteratur och 
tidskrifter i form av läsning av e-media? Att dela ut lappar om e-media på stranden 
i Sillvik hade även det varit en slags uppsökande verksamhet. Genom att utföra 
uppsökande verksamhet handlar det inte bara om att göra reklam för biblioteken 
utan även att skapa en läsfrämjande kultur hos medborgare i alla åldrar men 
främst lagt de flesta satsningarna på barn och unga för att lägga en grund i läsning 
som de kan ha med sig upp i vuxen ålder och då se biblioteken som en tillgång som 
de använder. Kontaktskapandet påverkar attityden till biblioteksverksamhet och är 
i dess olika former marknadsföring och kan nå de som inte tänker på att använda 
biblioteket. 

2.1.2 Forskning om uppsökande verksamhet  

Davis, Asha; Rice, Celia; Spagnolo, Deanne; Struck, Josephine; Bull, Suzie(2015) 
Exploring pop-up libraries in practice är en artikel där de undersökt och har som 
mål att definiera vad ett pop-up-bibliotek är. De hoppas att deras undersökning 
skall vara till nytta för det australiensiska folkbiblioteket men då jag inte kan finna 
att någon annan gjort detta arbete kommer jag att låta deras beskrivning av 
begreppet att gälla. Davis et al. (2015) skriver att det finns en stor variation av pop-
up-bibliotek vilket gör att de anser att det är viktigt att det finns en flexibilitet i 
begreppet.  
 
De tar exempel från organisationer som ordnar med böcker till hemlösa som att 
ställa upp Billy-hyllor med böcker på en strand. De visar på bakgrunden till ett pop-
up-bibliotek och kan likaväl handla om reklam som välgörenhet till en 
marginaliserad grupp. Artikelns exempel visar att det inte alltid är ett bibliotek som 
står bakom boksamlingarna som poppar upp utan kan likväl vara av en 
privatpersons initiativ. (Davis et al. 2015 s.95–101) De beskriver uppsökande 
verksamhet i formen av pop-up som ett bra sätt att utmana stereotypa 



 

8 

 

uppfattningar av vad ett bibliotek kan vara. Dessutom går det att skapa ur 
ekonomisk relativt låga kostnader vilket även Djudja(2018) påtalade. Davis et al. 
(2015) visar även att en del pop-up-biblioteks framgång gjort att de valts att göras 
som permanenta delar av biblioteksverksamhet. (Davis et al. 2015 s.94)  
 
Alexandra Yarrow och Stephen Mcallister, (2018)”Trends in mobile and outreach 
services”, är intressant för att den visar att det finns ett intresse för uppsökande 
verksamhet. I studien har de samlat in fakta om vilken typ av uppsökande och 
omfattningen i form av hur många. Studien och insamlingen omfattar 
Nordamerika. Som exempel kiosker, självservice, bokleveranser, pop-up, bilar och 
bussar som åker ut från biblioteket. 

2.2 Litteratur och forskning av hur biblioteket används av besökare.  
I Lisa M. Given och Gloria J. Leckies (2003) vetenskapliga artikel "Sweeping the 
library : Mapping the social activity space of the public library" utförd i Kanada på 
två olika folkbibliotek beskrivs en studie på vad besökarna gör när de besöker 
biblioteken. Genom att kombinera metoderna observationer, enkäter och 
intervjuer har Given och Leckie (2003) samlat in material för att analysera vad 
individerna gör och vad de själva uppger att de gör när de besöker biblioteket. 
Given och Leckie (2003) ansåg vid tidpunkten av artikeln att det inte fanns någon 
omfattande forskning på detta område. De kan genom frågor om vem som är 
användaren, varför individen väljer biblioteket och vad är besökarens uppfattning 
om vad som kan anses viktigt när de kommer till biblioteket. Given och Leckie 
(2003) kunde se vilken del av biblioteket som användes mest och av vilka.  
Artikeln visar på att besökarna gör i regel mer på biblioteket än de uppger. Genom 
observationerna får de i studien veta vad besökarna gör och hur de rör sig i 
biblioteksmiljön. Den kunskap om vad varje individ gör när de besöker biblioteket 
och hur de rör sig i den fysiska miljön är användbar när bibliotek utformas.  
Det gäller även för studien som Bryant, Matthews, Walton (2009) Academic 
libraries and social and learning space: A case study of Loughborough. 

2.2.1 Läsfrämjande  

Genom att läsandet för barnen, både de vuxna som är med barnen likaså den 
läsning som personal utför efter önskemål från barnen uppnås läsfrämjande vilket 
är en del av målen med all biblioteksverksamhet. Herder (1986) kunde se att 
bokintresset ökade genom sin studie. I och med uppsökande arbete som Herder 
(1986) skriver om arbetsplatsbibliotek, ge de som inte läser eller läser sporadiskt, 
nya lånemöjligheter, vilket har en märkbar läsfrämjande effekt. (Herder, 1986 
s.133) Davis et al. (2015) hävdar även att pop-up-bibliotek når människor som inte 
använder biblioteken. Genom det även ökar läskunnigheten i samhället. (Davis et 
al., 2015 s.94–95, 101) 
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3 Teori  

”Uppsökande biblioteksverksamhet” är det begrepp som har förekommit sedan 
1914 men blev mer vedertaget i slutet 1950-talet och framåt. (Herder, 1986 s.16) I 
denna text kommer jag att använda ”Uppsökande biblioteksverksamhet” för 
verksamhet och olika aktiviteter utanför det traditionella folkbibliotekets väggar. 
Renborgs bok bygger som även Hanssons bok på vetenskap, andras och egen 
sådan. Formen av deras litteratur gör det friare att forma och uttrycka vad de vill 
ha sagt men ändock läsvärt och användbart material till denna uppsats. 
  

3.1  Fyra rum  
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot‐Hansen, (2012) artikel ”The Four 
Spaces – a new model for the public library” beskriver en teoretisk modell som kan 
användas för att utveckla vid skapandet av folkbibliotek. Författarna ser en 
förändring av biblioteken till en plats för upplevelser och möten från att ha varit 
mer av en ”passiv” plats för böcker och annan media. Som de sammanfattar kort 
”collection to connection”. (Jochumsen et al., 2012 s.588)  
 
“The four spaces” -modellen kommer ur en undersökning vilken gjordes under 
mitten av 1990-talet i Danmark. Denna modell begrundar folkbibliotekets roll som 
kulturcentral, kunskapscentral, informationscentrum och socialt centrum. De 
skriver att det fanns tankar om att biblioteket behövde profilera sig för att möta 
digitaliseringen”. (Jochumsen et al, 2012 s.588) I artikeln anser de att modellen 
fungerar att använda både när man studerar det digitala biblioteket lika väl som 
det fysiska biblioteket i det offentliga rummet. Modellen skall främja fyra mål på 
biblioteken som erfarenheter, medverkan, innovation och empowerment. Dessa 
mål kan främjas genom att det skapas möjligheter i miljön för inspiration space, 
learning space, meeting space och performative space. I dessa, inte nödvändigtvis 
fysiska platser, finns en idé att det sker excitement, exploration, participation och 
creation hos individerna. (Jochumsen et al., 2012, s.589–590)  
 
Denna modell kan användas på Strandbibliotek och liknande pop-up-bibliotek med 
tanke på vilken roll biblioteken spelar i folkbiblioteksuppdraget och med 
samhällsperspektiv. Genom att se på av vad besökarna gör ser man även hur 
interaktionen mellan personal, besökare och bibliotek ser ut. I analysen används 
Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen, och Skot‐Hansen, (2012) "The four spaces – a 
new model for the public library", för att se besökarna i rummen och 
Strandbiblioteket utifrån denna modell.  
 
Modellen skall som jag nämnt främja fyra mål på biblioteken. Är miljön främjande 
för att skapa möjligheter för: inspiration space; learning space; meeting space och 
performative space? Sker det excitement, exploration, participation och creation 
hos individuella besökare? De olika miljöerna och upplevelserna flyter i varandra. 

Likväl som rummet explore är placerat närmast learning space kan individen vara 
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utforskande i någon av de andra platserna. (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen 
och Skot‐Hansen, 2012, s.589–590)  
 
Strandbiblioteket är en fysisk plats men huvudsakligen utan väggar. Genom att 
pröva modellen går det att se om Strandbibliotekets besökare kan nå erfarenheter, 
medverkan, innovation och empowerment när de använder Strandbiblioteket. Det 
som sker i biblioteket kan höra hemma i fler än ett av rummen. För att minska 
texten försöker jag placera individer och beteenden i bara ett av rummen så gott 
det går. Jag försöker undvika att ta med information som jag fått på plats men inte 
själv såg. 

4  Metod  

4.1  Datainsamling 1 – observationer  
Inspiration till studiens observationsmetod är artiklarna Given och Leckie (2003) 
“‘Sweeping’ the library: Mapping the social activity space of the public library” och 
Bryant, Matthews, Walton (2009) Academic libraries and social and learning space: 
A case study of Loughborough. I bägge artiklarna vill de veta hur besökarna gör och 
vad de använder biblioteket till. För att ta reda på detta observerar de besökarna. 
Deras undersökningar visar hur mycket kunskap det går att få om biblioteket 
genom att studera besökarna. Jag utgår för metoderna även från Metodpraktikan : 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad av Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Wängnerud från 2017 och Applications of social research methods to 
questions in information and library science av Wildemuth från 2009. Given och 
Leckie (2003) tar upp fördelar med metoden för att nå information om hur och 
vad. Jag har här justerat svaren något till Strandbiblioteket, 1. Vad besökarna gör 
på platsen; 2. Hur tycks besökarna uppfatta miljön som en privat sfär i den 
offentliga miljön vid besöket; 3. Hur och varför platsen blir meningsfull för de som 
besöker platsen; 4. hur besökarna rör sig i denna komplexa miljö; 5. Hur dessa 
preferenser och beteenden som visas kan ge kunskap för att förbättra 
utformningen av Strandbiblioteket eller andra liknande miljöer som kan skapas vid 
andra tillfällen och platser. (Given och Leckie, 2003, s.372)  
 
Genom att göra observationer om besökarnas görande på Strandbiblioteket och på 
så vis få med vad och hur, vilket observationer ger för att beskriva hur besökarna i 
alla åldrar använder Strandbiblioteket.  
 
Begreppet besökare innefattas i de personer som träder in under tälttaket eller 
stannar upp framför tälttaket på gången och på något vis kommunicerar med 
personalen eller andra personer i biblioteksdelen såsom under tälttaket eller i 
containern.  
 

Tillvägagångssättet har valts utifrån valet av vad som skall undersökas och i 
vilken miljö det skulle ske. Observationsschema användes inte, men ett 
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schema är bra att använda och mer viktigt när det är flera som utför 
observationer i studien för att det skall bli samstämmigt av vad som 
studeras. (Wildemuth, 2009 s. 190–192) Noteringsformen som användes vid 
observationen tar inte med beskrivning av personer på det vis att någon skall 
kunna identifiera någon person. I Bryant et al. (2009) artikel väljer de att använda 
en bärbar dator när de rör sig i miljön för det är mer diskret förutom att den är 
effektivare att samla noteringarna i, och på så vis inte påverka besökarnas 
beteende. (Bryant et al., 2009 s.11) Även Wildemuth, (2009) tar upp att beteendet 
kan påverkas när individen är medveten om att vara studerad. (Wildemuth, 2009 
s.192) Mitt val var att inte vara diskret utan att använda block och penna. Det 
fanns inget hörn att gömma sig i, eller dölja att jag höll på med någon slags 
dokumentation.  
 
Besöken utgjordes av sju tillfällen på sammanlagt 20 timmar. 

4.1.1 Fältstudien  

Första gångerna var det för många för att fullt ut studera vad var och en gör. Det 
blir både generellt och enstaka personers görande som noteras. Exempel som att 
det sitter barn och ritar vid bordet. Vid bordet förekommer det samtal och 
bekräftelser på det de gör och om annat med andra vid bordet och de vid sidan av. 
De samtal med vuxen vid sidan av var samspråk främst när en förälder ber barnet 
att avsluta för att komma med dem. Dessa kan ses som möteskontakt men jag 
valde att inte notera dessa i varje detalj och liknande när det var mycket besökare 
och rörelse i och kring biblioteket. Dessa iakttagelser togs dock med i mer 
detaljerad form de dagar när det var få besökare. Dessa iakttagelser kom därmed 
ändock med vid fältobservationerna.  

4.1.2 Etik vid observationen  

Enhetschefen som ligger bakom Strandbiblioteket är även min chef vilket kan göra 
att min neutralitet och distans till studien ifrågasätts.  
 
Information gjordes inte på Strandbibliotekets Facebook-sida eller med någon skylt 
i containern. Likaså hade jag inte på mig någon namnskylt som informerade att jag 
var där som observatör. Personalen blev informerad när jag var där. När frågor 
ställdes till mig, då någon trodde att jag kunde ingå i personalen eller barn frågade 
vad jag gjorde – gavs ett ärligt svar att jag observerade och vad jag observerade. 
Jag använde block och penna för att visa tydligt att jag skrev.  
 
Problem: Svårigheten att inte vara i vägen på ett sådant litet utrymme, vilket 
gjorde att jag fick röra på mig och på så vis se verksamheten från olika håll. Jag kom 
nära de olika platserna och verksamheter som bedrevs.  
 
Dilemma: min tolkning och avvägning. Vid en sådan liten yta är det omöjligt att 
vara osynlig. Det hade kanske varit bättre och lättare om jag använt mig av 
deltagande observation genom hela undersökningen. Även skedde det att någon 
enstaka besökare kände igen mig från det bibliotek som jag arbetar på.  
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Det var svårt att bestämma huruvida klockslag när noteringarna gjordes var av 
relevans för studien. Jag ville endast veta vad som händer på Strandbiblioteket, vad 
besökarna gjorde och hur biblioteket användes. De dagar när det var många 
besökare samtidigt lades vikten på just detta, medans de sista dagarna när det var 
såpass få besökare, tyckte jag tidens angivelse kunde vara relevant. Det visade 
även på något av skeendet över dagen och besökarnas användning av 
Strandbiblioteket dessa lugna dagar. Detta för egen skull men kanske inte för 
studien totalt om man inte vill jämföra just de olikheterna. 

4.2 Datainsamling 2 – intervjuer  
Kontakt togs muntligt med enhetschefen för Strandbiblioteket och en bibliotekarie 
som skulle arbeta på Strandbiblioteket över sommaren. Bibliotekarien hade 
tidigare erfarenhet från de två föregående åren. Jag informerade om vad jag var 
intresserad av och vilken metod som var tänkt att användas och dessutom att jag 
ville intervjua några, för att få veta vad Strandbiblioteket är för slags bibliotek och 
vilken typ av verksamhet som bedrivs där. De trodde att det skulle gå bra och jag 
kunde komma under sommaren.  
 
Intervjuer med tre stycken av personerna som arbetade hela eller delar av 
sommaren på Strandbiblioteket och dessutom enhetschefen. Intervjuerna med 
personalen på Strandbiblioteket utfördes i Sillvik sista veckan de hade öppet och 
även höll på med att skriva en sammanfattning av sommaren och vad de såg skulle 
kunna förbättras till nästgående sommar. Dessa är källor till Strandbibliotekets 
bakgrund, syfte och det arbete som utförs på Strandbiblioteket. Personalen hade 
inte fått se frågorna, bara varit informerade om vad jag var intresserad av att få 
veta och på det viset vara något förberedda. Intervjuguiden justerades något efter 
första intervjun. Enhetschefen Olivera Djudja bakom Strandbiblioteket hade en 
utökad intervjuguide med frågor om Stadsbibliotekets bakgrund och tillkomst. 
Denna intervjuguide lämnades cirka två veckor innan det fanns en tid för intervjun 
med Djudja, efter önskemål att ta del av frågorna. Det kunde behövas tid att 
förbereda svaren genom att ta fram dokument. Jag valde att anonymisera 
informanterna genom att ge figurerade namn eftersom det inte var relevant vem 
som sa vad. De fick namnen Alma, Bella och Cilla.  
 
Inspelning av intervjuerna skedde med min mobiltelefon och ljudfilerna skickades 
vidare till min mail för att transkriberas från Ipad till datorn.  
 
Transkriberingen valde jag vid första intervjun att ta med allt även 
tankeljud/uttryck som ”eehh”. Vid de övriga valde jag att inte ta med dessa. 
Dessutom valde jag att skriva och istället för ”å”, likaså skrev jag inte dialekt eller 
brytning utan valde vid dessa tillfällen skriftspråk, då detta inte tillför något till 
innehållet av vad de sa. Likaså gällde det mig när jag ”hmar” för att visa att jag 
lyssnar. Om informanten sa något och sedan valde att omformulera sig valde jag 
att bara ta med den nya formuleringen. Utöver det transkriberades intervjuerna 
som informanterna talade.  
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Intervjun var i form av samtalsintervjuer med en intervjuguide som bas. (Esaiasson 
et al., 2017 s.260–266,273–276) för att få så mycket information som möjligt.  
Jag startade samtalen med frågor om bakgrund. 

4.2.1 Urval  

Olivera Djudja tillfrågades för att hon är en viktig källa om Strandbibliotekets 
tillkomst och varande. De övriga tre informanterna tillfrågades för deras erfarenhet 
av arbetet på plats i Sillvik.  

4.2.2 Intervjuer  
För att finna material om Strandbibliotekets uppdrag och hur personalen arbetar 
med uppdraget, har intervjuer med tre personer och deras chef genomförts. 

4.2.3 Informanterna  

Valet att få intervjua sektorchefen var viktigt som informationskälla om 
Strandbibliotekets bakgrund och tillkomst. Dessutom som källa för hur bibliotekets 
verksamhet och dess syfte har utvecklats från starten. Alma, som jag valt att kalla 
den första informanten, som intervjuades hade jag varit i samtal med redan under 
våren när jag funderade på att skriva uppsatsen om pop-up-bibliotek. Då talade jag 
även med andra bibliotekarier som arbetat med biblioteksverksamhet på festivaler 
och kulturevenemang. Alma har varit med från starten av Strandbiblioteket, och är 
en fantastisk informant med sin erfarenhet av arbetet ute på stranden. En 
erfarenhet som inte går att få från enhetschefen. Bella som jag valt att kalla den 
andra informanten, tillfrågades på plats vid mitt första besök i juli. Bella går på BHS 
och hade avklarat det första året. Jag såg som en fördel att hon därmed kunde ha 
med det perspektivet. Dessutom var Bella med redan på våren för planering inför 
2018 års säsong av Strandbiblioteket. Cilla frågades på plats när hon vikarierade på 
Strandbiblioteket för annan säsongspersonal och ställde genast upp. Cilla har 
arbetat en tidigare säsong på Strandbiblioteket och dessutom denna sommar 
arbetat på Lekplatsbiblioteket, vilket jag ansåg var en bra och kompletterande 
erfarenhet när jag frågade. Cilla var den som hade kortast tid att fundera runt 
ämnet Strandbiblioteket då den intervjun gjordes senare samma eftermiddag.  
 
De blev alla informerade om att det var okej att inte vilja delta, då jag kunde fråga 
fler.  
 
Jag hade varit i samspråk med ett par bibliotekarier som arbetat tidigare år som 
reserver om jag skulle få svårt att få ihop tillräckligt många informanter eller om 
jag tyckte materialet blev för magert. 

4.2.4 Etik  

Informanterna var informerade om vad informationen de lämnade skulle användas 
till. De hade möjlighet att ångra sig i efterhand vilket var viktigt att informera om. 
Ett par av informanterna ställde upp samma dag de tillfrågades (Esaiasson et al., 
2017 s.267). Personalen informerades att jag ämnade anonymisera dem. Alla tre 
svarade att det inte behövdes men jag valde ändå att anonymisera dem. 
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Enhetschefen Olivera Djudja bad jag att få namnge som källa och fick hennes 
godkännande. 

4.3 Metod för analys 

4.3.1 Resultatkategorier  

Som mätinstrument för resultat från intervjuerna utgår jag från intervjuguiden för 
att bena ut resultatet av vad jag fann där. Det som kom fram utöver frågorna 
under intervjusamtalen sorterades även in under huvudfrågorna där jag tyckte de 
passade in.  
 
I redovisning av fältstudien har jag grupperat vad jag såg i vad jag fann vara 
gemensamma nämnare. 

4.3.2 Analyskategorier  

Som stöd för analys har jag främst lutat mig mot Patrik Aspers (2011) Etnografiska 
metoder : att förstå och förklara. Den komparativa analysen för att försöka finna 
genom jämförande en definition. (Aspers, 2011 s.204) Genom definiera under 
rubriker de jämförde svaren från de fyra intervjuade om vad Strandbiblioteket är 
och ramen för deras verksamhet är.  
 
Jochumsen et al. (2012) och deras Fyra rummen är den modell som är vald att 
användas för att ta isär fältstudien. Genom att göra det går det att se om deras 
kriterier för ett bibliotek uppfylls men även se genom vad besökarna gör där om 
man kan anta att de når det utkom som är tänkt med de fyra rummen. 

5 Resultat 

Redovisning av intervju och fältstudien.  
Informanterna svarar inte strikt på frågorna utan samtalar kring dem och kommer 
in på olika delar som jag tycker vid efterbearbetning kan sorteras om under de 
olika frågeställningarna. Jag använder mig av den etnografiska metoden som Patrik 
Aspers (2011) analys som är, att genom att ta isär och flytta in vad informanterna 
säger under frågorna där jag anser de passar in.  
 
Det förtroendekapital som Strandbiblioteket har som företrädare för en 
samhällsinstitution, kan läsas utifrån att se på hur individer vänder sig till 
biblioteket i frågor som inte egentligen ligger i bibliotekets huvudsakliga uppdrag. 
Exempel på dessa är att de vänder sig dit från allt från borttappade barn men även 
barn som söker anhöriga, till att det fattas toapapper på den allmänna toaletten. 

5.1 Intervjuer  
 

Personalens bakgrund och relation till arbetet på Strandbiblioteket  
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Ur resultatet kan jag finna att även om de som intervjuades i samband med den 
studien var alla bibliotekarier eller blivande, fanns det även anställda med andra 
bakgrunder. Enhetschefen lyfter fram dessa som exempel som serietecknare och 
fritidspedagoger. Dessa mötte jag inte på stranden och valde att inte söka dem för 
att ta del av deras perspektiv av bibliotek på stranden. Enhetschefen (Djudja, 
intervju, 2018-09-26) ansåg att fokus inte behövdes, vid anställning på pop-up-

biblioteket, ligga på bibliotekarier då olika yrkesgrupper kan berika varandra. Det är 

viktigt att de har erfarenhet av barn och unga och kan arbeta kreativt på många vis. 

Bella som har en bakgrund i förskola och bokhandel fann att det var till nytta att ha 

denna bakgrund. 

Har du användning av den bakgrunden här?  

”Ja, verkligen. Ja, förskoleverksamheten jättemycket. Men sen är bokaffären 

och bibliotekarieutbildningen också. Det är en bra mix”.  

”Ja, både böcker och lek kan man säga. Det känns som det inte är så långt bort 

men inte likadant.” (Bella, intervju 2016-08-14) 

För att få fram hur de tänkte runt Strandbiblioteket som ett pop-up-bibliotek, 
ställdes frågor om likheter och vad som skiljer sig. Resultatet från informanterna 
var att de var osäkra på om det var ett regelrätt pop-up-bibliotek då 
Strandbiblioteket ligger stationerat i Sillvik och blivit ett återkommande inslag på 
stranden. De såg pop-up som något som skall dyka upp oväntat på evenemang likt 
ett cykel-bibliotek som deltar en kort stund vid evenemang i ett närområde eller 
som en jämförelse med andra tillfälliga aktiviteter vid festivaler eller kulturkalas 
när de stannar för en dag. Detta gör inte Strandbiblioteket som finns på plats 
under ett par månader och får ”stammisar” som en informant uttryckte det.  

”Vi började använda termen pop-up men nu är jag lite tveksam om man ska 

verkligen använda den. Vi kanske var första året pop-up-bibliotek när vi dök 

upp i Sillvik och ingen förväntade sig. Men nu är det lite mer permanent så det 

kanske behöver byta namn helt enkelt, sommarbibliotek helt enkelt.” (Djudja, 

intervju, 2018-09-26)  

Fördelar med Strandbiblioteket och dess verksamhet  
Fördelar som informanter hade noterat var möten med människor på ett annat vis 
än på ett vanligt folkbibliotek. Även att de möter besökare som inte är 
biblioteksanvändare för övrigt. Informanterna uppfattade att det informella mötet 
möjliggjorde boksamtal och läsfrämjande samtal på ett djupare vis än det normalt 
sker på ett vanligt bibliotek. Fördelarna ansågs också vara all positiv respons de får 
både på plats, via sociala medier och dessutom telefonsamtal från andra delar i 
Sverige som vill veta mer om Strandbiblioteket och arbetet där. 
Biblioteksverksamheten är mer avskalad i jämförelse med ett vanligt bibliotek. 
Personalen anser att de har stor frihet att forma verksamheten. De får vara 
kreativa och skapa kreativitet för barnen. En kravlös plats för besökarna med 
väldigt låg tröskel som flera av informanterna nämnde med viss variation.  
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”Sen är det jätteroligt när folk kommer ner i bikini och det blir en sån konstig 

krock. Det är ju också en stor skillnad. Man får möta användarna lite mer 

naturellt.” (Bella, intervju 2018-08-14) 

”Att vi erbjuder så mycket mer än bara läsning. Men det är vårt främsta 

uppmål läsfrämjande, men jag tror folk uppskattar att vi har teatrar och pyssel 

och att vi ligger i skuggan.” (Cilla. Intervju 2018-08-17)  

Nackdelar med Strandbiblioteket och dess verksamhet  
När det kom till samtalen om nackdelar skiljer sig svaren något från enhetschefen 
och de övriga informanterna. Enhetschefen tar upp att det kräver mycket med det 
organisatoriska. En del av det är personalfrågan som kräver sitt. Dels att det är 
tillfälligt arbetande personal och helst att ha möjlighet att få samma resurser som 
har erfarenhet tillbaka till projektet är mycket värt. Biblioteket kan ha mycket få till 
ca 400 besökare på de öppna 6 timmarna och har öppet alla dagar under säsongen. 
Det är inte möjligt att planera schemat efter vädret. Strandbiblioteket är 
väderberoende även när det gäller besökare till planerade aktiviteter, det togs upp 
av informanterna. Biblioteket stänger klockan 17:00 vilket gör att Strandbiblioteket 
inte har samma möjlighet att möta den grupp som kommer efter arbetet till 
stranden. Att små barn kommer till biblioteket utan någon ansvarig upplevs av 
personalen som svårt och problematiskt. Ytterligare nackdel ser de i 
läsfrämjandearbetet, är att det blir mycket lek istället.  

”Att det blir mer fokus på lek och sådant och det kanske är det nya biblioteket 

att det är mindre fokus och att det är mer fokus på upplevelser och mindre på 

böcker och läsning. Då kanske det skall va, jag vet inte. Det beror på var man 

står i frågan vad ett bibliotek skall va.” (Bella, intervju 2018-08-14)  

”Och jag personligen som utbildad bibliotekarie känner inte riktigt att jag har 

kunskaper, rätt verktyg för att vara en fritidspedagog och det är en helt annan 

utbildning i sig.” (Cilla. Intervju 2018-08-17)  

Informanterna talade om skillnaden mellan deras verksamhet och i deras 
uppfattning av ett folkbibliotek. Skillnaden är att de har färre rutiner som måste 
utföras jämfört med på ett folkbibliotek. Dessutom finns inte kopiatorer eller 
datorer som de behöver hjälpa besökare med. Planering sker främst innan och inte 
så mycket parallellt under arbetets gång av innehåll och verksamhet. Här tar de nu 
även användning av utvärderingen från föregående år, att starta om biblioteket 
varje år från bygglov, hyra containers till innehåll. Informanterna som arbetade 
under sommaren talade om att de hade större frihet och fick göra både mer och 
annat än vid ett vikariat på ett folkbibliotek. Strandbiblioteket ligger utomhus och 
verksamheten påverkas av vädret. Det innebär improvisation och kreativitet att 
anpassas efter väder och vilka besökarna är. De kan inte ta anmälningar om 
deltagande till de olika programmen.  

”Den här sommaren har jag jobbat på ett kommunalt bibliotek. Den här 

sommaren det har verkligen varit mycket mer besökare här och mycket mer 

livat det kanske är för att det är just sommar då.” (Cilla. Intervju 2018-08-17)  
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”Jag tänker att man möter användare som man inte möter annars. Man låter 

biblioteket vara ett annat slags rum än det traditionella. Det är mer fokus på 

lek, mer fokus på spel, mer fokus på, och så blir det någon slags sak som vuxen 

och barn gör ihop. Det är mycket familjefokuserat också. Möte inte bara 

mellan oss och användarna utan mellan de i en familj också. Det är väldigt 

häftigt tycker jag”. (Bella, intervju 2018-08-14)  

” Jo, men det är en stor skillnad här kommer man väldigt nära besökarna 

väldigt ofta. Det blir lite längre samtal och barnen kommer hit ensamma 

ibland. För Föräldrarna är kvar på filtarna. Ja, så man umgås tätare. Socialare. 

Det är trevligt.” (Alma intervju 2018-08-14)  

Vid frågan om vad de tror Strandbiblioteket ger besökarna kom svaren främst att 
handla om den positiva respons som de fått under tiden på stranden, i de sociala 
medierna och från de som kontaktat enhetschefen personligen. Det kom även svar 
om närhet till böcker som ger läsning och upplevelser för alla åldrar. Att biblioteket 
på stranden kan påverka hur besökarna ser på bibliotek på ett positivt vis.  

”Jag tror att det ger dem mycket. Det är glädje och läsning, chans att få ta del 

av litteraturen, som där kanske inte hade väntat sig det. Och det har jag också 

fått höra från folk. Att det är så himla uppskattat. Så jag är säker på att det är 

det”. (Cilla. Intervju 2018-08-17)  

”Alltså Pensionärer som jag tänker har den häringa bilden av bibliotek att det 

skall vara tyst och lugnt och sen så kommer de hit och ser det här och blir 

jättefascinerade av att det här kan man också göra. Det är så kul. Det är 

jätteroligt. Jag trodde inte att det fanns den gruppen.” (Bella, intervju 2018-08-

14)  

Strandbiblioteket har sin bakgrund i pengar i från staten och kommunen för att 
ge en jämlikare stad och en rikare fritid. Vilka tankar har de runt det i arbetet?  
En informant kretsar främst kring att dessa ekonomiska resurser runt 
Strandbiblioteket går till att skapa det. Men att pengarna skall gå till gratis 
sommaraktiviteter och hur de kan bäst nå ut till målgruppen barnen. De yngre 
barnen kan inte komma själva till stranden utan är beroende av vuxna. De menar 
på att läsfrämjande är en del av det arbetet. Dessa pengar ger biblioteket en 
möjlighet att nå nya målgrupper och för de som inte besöker biblioteket annars, 
dessutom minskar besöken på vanliga bibliotek under sommaren, för folk är lediga 
och befinner sig på andra platser. Deras aktiviteter är gratis vilket gör att alla som 
kommer har råd att delta. Besökarna kommer inte bara från närområdet utan även 
från andra stadsdelar. Exempel som Angered och Kortedala gavs. Biblioteket 
innehåller något för alla oavsett ålder. Det togs upp att bättre kollektivtrafik eller 
badbussar skulle kunna göra besöken ännu jämlikare men att det var inget de 
kunde styra över. Av de barn som kommer återkommande under perioden kan de 
följa och se att de gör nytta men även från andra grupper som talar om att de är 
glada för att biblioteket är där. 
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”Fokus är på den meningsfull fritid och utjämnande faktorer utifrån sociala 

resurser.” ”Det här visar ju väldigt bra för har ju nått och vi vet ju från 

utvärderingar att vi nått väldigt många som i vanliga fall inte besöker 

bibliotek”. (Djudja, intervju, 2018-09-26)  

”Jaaa, det är det här med gratis sommarlovaktivitet för alla barn. Speciellt barn 

som kanske inte har råd att ja att åka utomlands på semester utan är här på 

sommaren. Ett integrationsprojekt är också liksom uppdraget á.” (Alma, 

intervju 2018-08-14)  

”Nackdel om att det är så jämlikt är att många har föräldrar som jobbar. Som 

kanske jobbar till klockan fyra, för då stänger vi ju klockan fem. Då hinner 

dom knappt vara här. För det bir inte jämlikt för dom som har jobbande 

föräldrar. De som åker buss hinner ner och ska gå lite så. Om det hade varit 

öppet till sex eller så hade det blivit mer jämlikt.” (Cilla. Intervju 2018-08-17)  

Tycker du det ger en rikare fritid?  

”Att vi har spridit kultur, ja. Jag kommer ofta hem från arbetet och känner nu 

har barn som kanske som inte kommer i kontakt med böcker ofta och kanske 

inte kommer i kontakt med de kreativa projekt och kommer i kontakt med de 

kreativa projekt vi har med målarfärg och så vidare, att de barnen ändå har fått 

ut nått av dan.” (Bella, intervju 2018-08-14)  

Informanterna talade om läsfrämjande i deras arbete med det och vad 
Strandbiblioteket kan bidra med under samtalens gång. Läsfrämjande i arbetet 
kom upp under nästan alla frågorna som direkt svar eller i samtalen kring de övriga 
frågorna. Man kan se att det genomsyrar i stort sett allt arbete de gör på 
Strandbiblioteket. En informant ansåg att arbetet med läsfrämjande inte skiljer sig i 
upplägg mer än att den fysiska platsen skiljer sig. Men det kommer fram skillnader 
i svaren att platsen gör att de inte kan arbeta med grupper med samma personer. 
De kan inte veta vilka som kommer eller hur många som kommer. Barnen är 
beroende av sina föräldrar för att kunna delta. Informanterna berättar om att de 
kan locka till läsning bara genom att finnas där med böcker och vuxna kan 
spontanläsa för sina barn i biblioteket. De har många inplanerade sagostunder 
likväl som spontana lässtunder för barnen. En informant berättade att hon försöker 
visa barn som inte intresserar sig för böcker andra alternativ att läsa. Informanter 
berättar att de gjort det litterära urvalet utifrån vad de vet är populärt främst hos 
barnen, tema stranden och faktaböcker främst utifrån teman de har i sina 
aktiviteter. De har förändrat innehållet och det läsfrämjande arbetet för varje år 
utifrån vad de har prövat tidigare år med den erfarenhet de fått.  

”Det är också bra att det vart återkommande för man kommer på förbättringar 

för varje år. Det första året var alla väldigt nya på det här plus det att vi inte 

hade något ordentligt program. Sånt har ju förbättrats Det går att få in mer 

böcker och läsning. Med sagostund var det så ”oj”, ska vi verkligen våga ta 

med så mycket sagostunder, flera per vecka och fylla hela programmet med det 

vem orkar komma hit på en sagostund men det har visat sig gå jättebra.” 
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”Tipspromenad till exempel, lite deckartema och så har vi haft rymdtema, 

havstema då tar vi fram böcker och bläddrar i och pratat kring.”  

”Det här att vi inte ska vara för skollikt. Det skall vara glädjefyllt och inte så 

kravfyllt och så där. Med mera självförtroende så det funkar väldigt bra.” 

(Alma intervju 2018-08-14)  

”Det är ett bibliotek med väldigt mycket fokus på barn. Och på att just på att 

locka barn. Då tänker jag att vi ibland skulle vara bra om att våga locka barn 

med läsning. Och tro på att barn verkligen är intresserade av det. ” (Bella, 

intervju 2018-08-14)  

Det kommer vid olika frågor om biblioteket i förändring både, när det gäller dess 
verksamhet och det fysiska rummet. De tycker det finns en frihet i arbetet och att 
det är ”töjbart”. Det finns ett stort intresse eller åtminstone tar de alla fyra 
informanterna upp läsfrämjande på olika vis vid de flesta frågorna. Utifrån 
intervjuerna går det att se att synen av att ta biblioteket dit folk är på ledig tid, som 
något som borde vara mer självklart. Även om en informant tar upp det mer 
krävande i att organisera och rodda det i hamn, men säger även att med 
upprepning kommer rutin. 
  
Kravlöshet och låga trösklar är något som de ansåg vara något värdefullt för att 
besökarna skall komma in i biblioteket. Det talades spontant om att 
Strandbiblioteket är reklam för alla bibliotek och deras verksamhet.  
 
Ett citat från en informant i slutet av intervjun när vi rundade av, var om läsning 
och spontanitet:  

”Jag vet att jag sagt att det är mycket plock och pyssel och så men jag tänker 

att vi ändå har haft ungdomar faktiskt lite alltså tolv-trettonåringar. Där är 

många som jag ser sjunker ner i läshörnan utan att nån märker något av dem. 

Vi pratar inte mycket med dem men de sätter sig och läser. Inte varje dag men 

det händer. Och det är sådär, Oj! De blir sugna på att läsa och det handlar om 

att vi har ett bra bestånd. alltså att vi försöker att vara uppdaterade för det är de 

som har mest krav liksom av våra låntagare. Sedan har vi ju de små barnen. Jag 

har sett att också de har kommit in och gått förbi ritbordet som en självklarhet, 

tatt fram en bok och krävt att någon skall läsa eller tagit för självklart att en 

vuxen skall läsa men det också väldigt fint att se och plus att vi ser att många 

barn sätter sig väldigt nära som om att man är väldigt när dom liksom.” (Bella, 

intervju 2018-08-14) 

5.2 Resultat från fältstudien  
Strandbiblioteket består av en container för bibliotek med tälttak framför och en 
mindre container intill för möbler och material som används i verksamheten. 
Bibliotekscontainern öppnas efter långsidan. Steget in är något högt så de mindre 
barnen klättrar upp. Många sitter på kanten. De har mattor utanför containern. 
Lågt bord med låga stolar för de yngre barnen. Ytterligare några fällbara stolar och 

bord att sitta vid eller skylta på. Inne i containern finns bokhyllor, mattor i ett hörn 
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med kuddar och några mjukisdjur. Ett av mjukisdjuren är av större art i form av en 
elefant som de kallar läselefanten som barnen kan sitta med och läsa för. Det finns 
ett litet skrivbord för dator, läsplatta (läser av chippet i böckerna) och router. De 
har även en del kontorsmaterial och block för att föra statistik. De för pinstatistik 
över besökare utifrån åldrar och kön med egen bedömning. Biblioteket har en korg 
med strandleksaker stående och en korg med kvarglömt. Det finns inte sittmöbler i 
containern. Golvet har heltäckande matta och även en del av golvet har ytterligare 
en matta. Alla som vill sitta inne i containern får sitta på golvet.  
 
De första dagarna i juli var det mycket och omöjligt att lyssna på alla frågor men 
fullt möjligt att överskåda vad besökarna gjorde men inte hur många som gjorde 
och vid vilket klockslag. De sista besöken i augusti var det så pass lugnt att det var 
väntetid på varje besökare och allt var möjligt att hinna med att notera.  
 
Jag valde vid samtal av väldigt privat karaktär inte ta med de delarna i noteringen. 
  
Alla dagarna under tiden jag var där under augustiveckan då det inte var lika soligt 
och varmt som det var under juli kunde jag se besökare i området som inte kom för 
att bada. Under augusti var det badare på stranden, vuxna som barn, vid något 
tillfälle under varje dag men från biblioteket kan man inte se över berget till de 
klippor och bryggor i området där det badas. Jag kunde följa med blicken personer 
som fikade, åt mat, promenerade, sprang eller cyklade förbi. Det var en annan 
slags rörelse i området än de heta sommardagarna.  
 
Jag kan bara komma ihåg under tiden jag var där såg jag en person som var i 
högstadieåldern. Denna kille var där med en liten flicka i förskoleålder som ville 
titta på böcker och sedan ville ha en bok uppläst. De satte sig och läste boken. 
Denna åldersgruppen syntes inte Strandbiblioteket nå. Men denna gruppen syntes 
inte vara så stor på den närmsta stranden. Jag gissar att de väljer Lillebybadet i 
närheten eller kommer senare framåt kvällen. De få som syntes komma med 
vänner, gå förbi och jag gissar att de valde berget och bryggan runt, bakom berget.  
 
Meningen med observationerna skall ge information om hur besökarna oavsett 
ålder använder Strandbiblioteket. I redovisningen från noteringarna som gjordes i 
Sillvik redovisar jag inte personalens görande om inte besökaren involverar 
personalen i sitt besök.  
 
Noteringarna blev olika detaljerade beroende på hur många besökare det var i 
biblioteket. Vid få besökare kan jag ta med allt. Vid få besökare kan jag följa 
enstaka göranden noga. När det var många besökare använde jag viss pinnstatistik 
där situationer och göranden upprepas.  
I och med det varma vädret och graderna går det att se hur även dessa påverkar 
verksamheten. Det gäller både antal besökare som kommer och vilken typ av 
besök. De första tre dagarna 10, 12, 26 juli vara varma. Med varmt här var det över 
25 grader och inga svala vindar. En lite mulen och de andra två var soliga. De 
dagarna i Sillvik var även under mångas semesterperiod och var välbesökta. Den 10 
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juli var det något mulet men varmt var det något färre besökare än de två övriga 
dagarna i den första perioden. Den andra perioden 14,15,16 och 17 augusti var 
betydligt lugnare. Temperaturen var runt 20 grader. Svala vindar och växlande sol. 
Under den andra perioden var det även kulturkalas inne i Göteborg som har många 
program som riktar sig mot samma målgrupp som även Strandbiblioteket 
huvudsakligen riktar sig mot.  
 
Exempel den 14 augusti var det tre besök under cirka tre timmar även om ett 
besök bestod av personer i sällskap. Högperioden och lågperioden skiljer sig i mer 
än att de flesta som kom den andra perioden var påklädda. Varje besökare får mer 
tid och uppmärksamhet från personalen när de kan fokusera på de besök som 
kommer utan att fler behöver dem. Skuggan är inte det de söker i andra perioden 
av vad jag såg. Främst under den första perioden återkommer samma besökare 
flera gånger under dagen.  
 
Socialt mellan besökare  
Första perioden förekommer det möten med samtal mellan de som besöker 
biblioteket vilket jag inte såg förekom under den andra perioden när det kom 
enstaka besök. Dessa besök skedde sällan samtidigt med den andra perioden. En 
del besök var väldigt korta. De som i stort sätt kom, vände och gick medans andra 
stannade längre. Under första perioden såg jag barn som tillbringade nästan lika 
mycket tid i biblioteket som jag.  
 
Sociala umgängen fanns dels mellan personer och uppstod vid ritbordet mellan 
barnen när de ritade och samtalade med varandra; när något barn tog fram en bok 
för läsning, spel, eller leksak blev även en del andra barn intresserade. Även mellan 
två i pensionsåldern när de sitter på varsin stol i skuggan uppstår samtal. Dessa 
personer kunde inte uppfattas känna varandra tidigare och kom inte tillsammans. 
Det fanns personer som samtalade och umgicks som kände varandra. Vid ritbordet 
satt det även emellanåt barn som kunde uppfattas vara syskon eller vänner. När 
det var trångt förekom det kiv mellan barnen.  
 
De barn som hade en äldre person och vuxna som kom i sällskap samtalade med 
dem. En del barn har vuxna som sitter intill dem vid ritbordet. I denna grupp anser 
jag även de äldre barnen och vuxna som väljer böcker och läser för barnen. 
Läsplatsen är en liten plats de samsades om. De makade på sig för att ge plats för 
andra.  

Notering: Ett barn som sitter och ritar blir matad samtidigt av en vuxen. (juli 

2018)  

En äldre (pensionär) kom med sina två barnbarn i förskoleåldern. De hade 

plockat björnbär som de bjöd på. Barnen leker på lekplatsen och den äldre 

sitter på stol i biblioteksområdet och tittar på. (aug. 2018)  

Relationsbyggande mellan besökare och personal  
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Besökares kontakter med personalen började olika. Här startade kontakten även 
från personalen när personalen hälsade och erbjöd vad som fanns att göra eller 
låna i biblioteket. Barnen får papper till ritning, dels vid kontakt med personalen 
och när de ber om det eller säger att de vill rita. Om något barn står och tittar tar 
personalen kontakt och frågar om de vill rita. Jag kunde se att en del barn var 
hemmastadda och frågade även efter pysselmaterial som använts vid andra 
tillfällen och saxar som inte låg framme. Barnen kom blöta från vattnet till 
biblioteket, ibland för att titta och vid andra tillfällen sysselsätter de sig med något 
av det som finns.  
 
Det ställdes bokfrågor till personalen om specifika böcker eller böcker i olika 
ämnen. De flesta dagarna i bägge perioderna kom det fram personer som frågade 
om öppettider och/eller om Strandbibliotekets program.  
 
Under natten hade någon försökt öppna den låsta containern på kortsidan vilket 
orsakade problem för personalen att få igen den helt. Vilket uppmärksammades av 
en pappa som var i biblioteket med sina barn när personalen förberedde stängning 
och erbjöd sin hjälp. Pappan löste problemet för personalen.  
 
Besökare tar kontakt med personalen vid tillfällen när det gäller annat än det 
biblioteket erbjuder. Till exempel när det saknas toalettpapper på den allmänna 
toaletten vilken sköts av strandvärdar från förvaltningen Park-och natur. Kontakt 
tas när någon tappat eller hittat något och de vänder sig till personalen med det.  

Notering: Ett barn ca fem-sex år som kommit ifrån sin pappa ber om hjälp. 

Vilket engagerar båda i personalen till en början. Sedan den ena personalen 

som går med för att hjälpa till att söka reda på fadern. De går runt på stranden 

och lite i området i närheten av Strandbiblioteket. Det löser sig då fadern 

kommer så småningom till biblioteket i sitt sökande efter sonen. (juli 2018)  

En person som gick för att bada kom tillbaka för att titta på böcker. Denna 

delade med sig till oss om sitt liv och hur livssituationen såg ut nu för 

personen. (aug. 2018)  

En mamma kommer cyklande med sin dotter för att lämna böcker som de lånat 

vid ett annat tillfälle på Strandbiblioteket. Det förs ett samtal om böckerna de 

läst med personalen. De rekommenderar främst en till personalen att tipsa om 

till andra, som de tyckt var extra bra. Fortsatt samtal om en bok som fanns kvar 

på kortet. Samtalet gick över till åkattraktioner på Liseberg om vilka som var 

läskiga och illamåendeframkallande. (aug. 2018) 

Skuggsökare  
De sitter inne i containern och läser eller spelar även om det är bättre plats framför 
containern, där det även finns bord. Vuxna i alla åldrar och kön som kommer och 
sätter sig en stund under tälttaket. Ett exempel en mamma som kom med ett barn 
som var under året i vagn. Mamman satte sig på containerkanten i skuggig del och 
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gav sitt barn medhavd mat. De lämnade biblioteket när det var färdigätet. 
Mamman visade inget intresse för biblioteket.  

Läsare  
Besökare som kommer för att låna med sig till stranden eller hem. Läsarna är även 
de som läser i biblioteket själva eller med hjälp av andra i biblioteket. De sitter i 
läshörnet med kuddar och mjuka figurer. Containerkanten är lagom hög att sitta på 
vilket även är en sitt- och läsplats. Personalen utför läsningar genom spontana 
sagostunder. Det skedde som jag kunde se, främst på uppmaningen från barn men 
även att personalen erbjöd läsning till barn.  

Notering: Barn kom utan synlig vuxens sällskap – tog en vald bok och 

uppmanade personal att läsa. När personalen började läsa samlades det flera 

barn för att sitta med och lyssna och önskade höra ytterligare böcker läsas. 

Under läsningen ställdes frågor av personen som läste om ord i texten, om de 

visste vad som menades eller vad de betydde. (Ett exempel vid ett tillfälle 

frågade personalen: Aptit, vet ni vad det menas med det ordet?) Utöver det 

fördes lite samtal om innehållet i boken under och efter läsningen. (juli 2018)  

Läselefanten är populär. Det är en större mjukiselefant som de kan läsa för. 

Den sitter med vid spel. En pojke ca 2 år fäste sig vid den och blev mäkta arg 

över att den inte fick följa med utifrån containern. (juli 2018)  

Aktivitetssökare  
De kommer till Strandbiblioteket för en sysselsättning. Dessa besökare kommer 
även in under de andra grupperna som bildskaparna vid ritbordet. De som vill läsa 
eller vill att personal eller medhavd person skall läsa för dem. Här kommer de barn 
som lånar spel att spela på plats in. De viker origami utifrån böcker och enklare 
plan och båtar. Barn lånar strand- och badleksaker med sig till stranden som de ber 
att få låna. I denna grupp finns det barn som kommer till de olika aktiviteterna som 
Strandbiblioteket erbjuder.  

Notering: När jag kom till Strandbiblioteket klockan halv tre är det barnteater. 

Containern är förvandlad till en scen. Fullt med barn och vuxna som sitter och 

står framför. Under denna teaterstund finns ingen biblioteksverksamhet eller 

något annat. (juli 2018)  

Flicka ca 9 år, har glömt sitt spö hemma för krabbfiske och som undrade om 

det fanns något att låna? Vilket personalen ordnade fram, ett spö med snöre 

och klyka. (juli 2018)  

Pojke ca 7 år kom och frågade om de inte skulle ha någon teater idag? Fick 

information om att det är ingen teater idag men imorgon blir det teater klockan 

halv tre. (juli 2018)  

En liten familj kom. Två föräldrar och ett barn i två och halvt-årsåldern. De 

kom för att barnet ville ”göra fiskarna”. Vilket visade sig vara ett spel. En burk 

med fiskar på. Spelet gick ut på att fiska olika djur från havet. Havsdjuren är 
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gjorda av trä med en metall på och spöt har en tråd med magnet att fånga med. 

Efter leken gick de runt lite utanför. (aug. 2018)  

Under lågperioden kunde personalen engagera sig i besökarna som kom och ge 
mer tid.  

Notering: Personalen utförde en jakt med två barn kring åldrarna fyra och sex 

år, efter rymdrymmare. De är figurer bestående av färgglatt målade stenar med 

ett litet ansikte på. Vid fynd av dem får de belöning i form av klistermärken 

med olika motiv av något som lever i havet som maneter, sjöstjärnor, krabbor 

med mera. De gick runt Strandbiblioteket och omgivningen närmast det. De 

undersökte buskar och lekplatsen. Deras farfar satt i närheten och kom till 

containern när barnbarnen valde sina klistermärken för upphittade 

rymdrymmare. (aug.2018)  

Men även de vuxna som bara kommer in och ser sig om en stund. De som säger att 
de inte skall låna utan skall bara titta räknar jag som aktivitetssökare.  
 
Jag kan bara komma ihåg under tiden jag var där såg jag en person som var i övre 
tonåren. Denna kille var där med en liten flicka i förskoleåldern som tittade på 
böcker och sedan ville ha en bok uppläst. De satte sig och läste boken. Denna 
tonårsgrupp syntes inte Strandbiblioteket nå. Den gruppen syntes inte vara så stor 
på den närmaste stranden. Jag gissar att de väljer Lillebybadet i närheten eller 
kommer senare framåt kvällen. De få som syntes komma med vänner går förbi och 
jag gissar att de valde berget och bryggan runt, bakom berget.  
 
Under andra perioden går det att urskilja att det kommer personer till stranden 
enkom för att besöka biblioteket. 

6 Analys  

Valet att ta med vädernoteringar kan vara av värde då stranden och naturområdets 
besökare använder området olika enligt min uppfattning beroende av hur vädret 
och årstiderna är. Det finns även ett förråd för skolor som har naturskola vid 
stranden, med det sagt vill jag belysa att området används även på andra tider i 
arbetet med skolbarn.  
 
Performative space  
Detta är en plats för uppträdande, föreställningar, utställningar och 
framträdanden. Här kan professionella som besökare uppträda, utföra, framföra 
eller prestera något.  
 
Den performativa platsens grund ligger på involvering och innovation. Platsen 
skapas genom att biblioteket bistår med olika evenemang. Själva skapar eller tar 
hjälp av personer utifrån olika professioner och på olika stadier med riktning på 
kultur och konst. I detta rum kan deltagarna låta sig inspireras, delta i aktiviteter 
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och skapa inom området. Det kan ske individuellt eller tillsammans med andra. 
(Jochumsen et al., 2012 s.593) 

Personalen beskriver i intervjuer att de får vara kreativa och skapa kreativa inslag 
för biblioteket.  

”Ja, det tycker jag. Vi har teatrar. Tecknar- och berättarverkstad. Det i alla fall 

en rikare kulturfritid, kulturutövande. Det hoppas jag också att besökarna 

känner.” (Cilla. Intervju 2018-08-17)  

Detta rum syns tydligt och finns där barnen skapar genom att rita. Det stod 
färgpennor framme alla dagar på bordet. Papper fick barnen, dels om de frågade 
själva eller att någon i personalen frågade om de vill måla och erbjöd dem ett 
papper. Barnen deltar i jakten på rymdrymlingarna. Den dagen jag var där 
samtidigt med teatern kunde jag se barns lek vara inspirerad av pjäsen de sett. 
Teckningar efter tidigare gånger när jag inte var på plats fanns uppsatta. Jag såg 
barn skapa för att sättas upp på gemensamt större papper med temat havet som 
satt på utsidan av skrivbordet. Under sommaren hade de haft besök av en person 
som gjorde origami med barnen. Ett barn som jag träffade flera gånger under den 
första perioden och hade deltagit vid tillfället med origami, bad personalen om 
böcker och även mig om att ta fram dessa böcker och papper för att sitta på golvet 
i containern för att titta och vika. Att läsa för ett mjukisdjur är av större art i form 
av en elefant som de kallar läselefanten anser jag höra hemma i det performativa 
rummet. De har saker för spel för användning i biblioteket och lek framme för att 
använda i biblioteket eller på stranden. Men även där någon läser för barnen eller 
barnen tittar i en bilderbok är något presterande att göra själv eller tillsammans 
med någon annan. Dessutom såg det ut att ha trevligt emedan de utförde 
läsningen.  
 
Jag kan med hjälp av det jag fått ihop från observationerna anse att personalen 
skapat rum för besökarna, men att besökarna och då främst barnen skapat detta 
rum på platsen.  

Notering: När jag kom till Strandbiblioteket klockan halv tre är det barnteater. 

Containern är förvandlad till en scen. Fullt med barn och vuxna som sitter och 

står framför. Under denna teaterstund ingen biblioteksverksamhet eller något 

annat. (juli 2018)  

Inspiration space  
Inspirerande plats som kan ge en meningsfull upplevelse beskriver Jochumsen et al 
(2012) som en plats som kan förändra våra uppfattningar. Exempel på sådan plats 
är där man läser sagor eller har olika artistiska, och kulturella erbjudanden i olika 
former. Denna plats skall om möjligt påverka individen att öppna sig för att gå 
utanför sin invandhet och trygghetszon. (Jochumsen et al., 2012 s.590)  
 
Personalen hade inplanerade sagostunder och spontana sagostunder. De hade 
pengar att boka dit teatrar, musik- och visuppträdanden. Dessa var riktade till de 
yngre besökarna. Barnen ser andra barn som ritar och vill också rita. De som 
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kommer för att titta i hyllorna och inte alltid lånar borde räknas till detta rum. En 
del finner något och lånar med sig. Vid ett tillfälle kom det ett par män in när de 
såg att biblioteket hade film för att titta vad som fanns av filmer men lånade inte. 
Och en annan gång kom ett annat par in och tittade på filmer och lånade med sig 
cirka 10 filmer.  
 
Learning space  
En miljö som ligger till grund för att skapa kunskap, erfarenhet och ett växande i 
individen oavsett ålder, som ger grund när personen skall ta beslut i sitt liv. 
Jochumsen et al. (2012) skriver att biblioteket ser ett lärande som en 
dialogorienterad process som har sin utgångspunkt från individerna själva utifrån 
bakgrund, vilja och behov. Ett lärande som kan ske genom olika aktiviteter likväl 
som upplevelser. Exempel på hur det kan ske är lek, föredrag, föreställningar, 
kurser eller cirklar. De skriver även att dagens bibliotek utmanar de ungas behov av 
ett erfarenhetsriktat lärande som kan ske genom ”lekfulla, interaktiva och sociala 
mönster.” (Jochumsen et al., 2012 s.591)  
 
Begränsningar i förkovringsrummet att de bara kan tillgå de böcker som finns i 
rummet. Barnen har en bredd av skön- och faktaböcker. De vuxnas litteratur består 
av skönlitteratur, tidskrifter och film. Inga faktaböcker riktade till vuxna finns att 
tillgå. De som kom och lånade i biblioteket fick kunskap om att de inte behövde 
lämna på Strandbiblioteket utan i vilket bibliotek som helst i Göteborgs kommun. 
De som inte hade kort sedan innan fick ytterligare kunskap om hur rutiner och 
regler fungerar som kommer med kortet. När personalen läser för barn och frågar 
om ord och förklarar blir läsningen även kunskap. Temaprogram som jag inte såg 
utföras men informanterna berättade om, men som jag såg spår av i form 
havscollage är skapande av kunskapsplats. Exempel när de hade arbetat med havet 
som tema, och där de hade sparat ett uppsatt stort papper som barn fortsatte att 
skapa till när jag var på plats. Barnet som hade varit med när de hade haft origami 
bad om papper och böcker för att fortsätta att lära sig eller upprätthålla kunskapen 
den fick. Personalen sprider information om temaaktiviteter och andra händelser 
genom att dela ut program eller informera muntligt.  

”Vi har sagostund, vilket har fungerat jättebra. Och så har vi sommarboken. 

Där vi har också jobbat kring böcker. Det är ju ett projekt som finns på de 

flesta bibliotek. Tipspromenad till exempel, lite deckartema och så har vi haft 

rymdtema, havstema då tar vi fram böcker och bläddrar i och pratat kring.  

Försökt hålla stranden och naturtemat sådär. Och rymden som är 

sommarbokens tema.” (Alma intervju 2018-08-14)  

Meeting space  
En mötesplats som är ett öppet gemensamt ställe som inte är privat som hemmet 
eller har en funktion som är ens arbetsplats, skola eller liknande. En plats som ger 
möten med personer som en själv inte väljer. Dessa platser erbjuder ramar där det 
kan uppstå möten och samtal med människor i samhället med annan kultur och 
andra intressen. Mötesplatsen som är en grund för empowerment och medverkan. 
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En ”tredje plats” som Jochumsen et al., (2012) definierar som den plats där 
människor möts korsvis över generationer, kulturellt och etniciteters bakgrunder. 
(Jochumsen et al., 2012 s.592).  
 
Informanterna beskriver utformningen av Strandbiblioteket till att vara en kravlös 
plats för besökarna med väldigt låg tröskel. Från detta kan man säga att 
Strandbiblioteket håller måttet då det inte bara samlas personer från den egna 
stadsdelen här eller bara från Göteborg. Personalen har skapat öar med hörn för 
häng och läsning, lågt bord där flera kan sitta tillsammans och skapa. De har även 
placerat ut leksaker på ett ställe och spel på ett annat ställe. Mattorna som ligger 
på planen framför skapar ett rum att sitta på, vilket görs vid lek dessutom finns 
enstaka bord med fällstolar på olika platser utanför och innanför tälttaket. Här 
fanns möten i alla åldrar och olika bakgrunder. De syntes känna varandra sedan 
tidigare men även personer som kunde tolkas känna varandra sedan innan, 
umgicks i detta rum som skapats av personalen. När ett par pojkar lekte med 
leksaker på ett vis de inte var till för, var även det ett möte och passar likväl i 
Performative space. När barnen sitter och ritar och tar kontakt blir det möten. Vid 
läsning av personalen för barn är det även möten i samtal om innehåll i boken och 
annat barnen vill prata om.  

”Jag tänker att man möter användare som man inte möter annars. Man låter 

biblioteket vara ett annat slags rum än det traditionella. Det är mer fokus på 

lek, mer fokus på spel, mer fokus på och så blir det någon slags sak som vuxen 

och barn gör ihop. Det är mycket familjefokuserat också. I alla fall…. Möte 

inte bara mellan oss och användarna utan mellan de i en familj också. Det är 

väldigt häftigt tycker jag. Och sen så att det är utomhus bara en sån sak, du 

anpassa dig efter vädret, och vind och det är mer instabilt jobb. Man vet aldrig 

vad som väntar liksom. Det får vi göra det bästa av situationen. Det kan vi 

aldrig påverka men det gör det väldigt spännande. Vilka barn som kommer. 

Man kan inte planera aktiviteter på samma sätt. Vi är så väderberoende. Vi 

försöker och så men det är inte samma grej. Att vi kan köra anmälning på 

samma sätt. Vi vet aldrig hur många barn som dyker upp och så. Det är lite 

olika men så har många likheter med ett vanligt bibliotek. De sociala kanalerna 

har vi. De är samma som de flesta bibliotek. Vi kan ju beställa in böcker och på 

samma sätt. Och vi är en plats och vi har ju främst böcker det är dom medierna 

som används mycket.” (Bella intervju 2018-08-14)  

Jochumsen et al. (2012) skriver att modellen om de fyra rummen inte är fullkomlig 
och med det vill jag lägga till ett femte rum.  
 
Förtroenderummet  
Ett skapat rum för förtroende på biblioteket. Jag tror inte att detta rum är skapat 
medvetet för att finnas. Ett förtroende vilket visas genom att folk vänder sig dit i 
förtroende om att biblioteket kan hjälpa till eller vara en lösning vid olika tillfällen. 
Här besöker personer biblioteket för att de hoppas att deras borttappade tillbehör 
har lämnats in. De lämnar det de har hittat på andra platser på stranden. 
Bortkomna barn får hjälp att hitta anhöriga. Ett exempel är de personer som 
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kommer för att meddela att det fattas toapapper på strandens offentliga toalett. 
Skötseln av toaletten ligger på strandvärdarna som inte var där just då. Personerna 
informerades även om de kände till det, och hoppades att bibliotekspersonalen 
ändå hade en lösning eller kunde ta emot informationen som de ville lämna 
någonstans. Valet föll på biblioteket. Barnen kommer med önskningar och delar 
med sig om allt möjligt vid samtal. Även vuxna vänder sig till bibliotekets personal 
med privata förtroenden, främst kunde detta noteras de dagar det var få besökare. 
Dessa förtroenden kunde bistå i allt om vattentemperaturen till deras 
livssituationen.  
 
Det bemötande personerna möts av oavsett ämne tror jag skapar trygghet hos 
individen i relationen med biblioteket.  

Notering: Ett barn ca fem-sex år som kommit ifrån sin pappa ber om hjälp. 

Vilket engagerar båda i personalen till en början. Sedan den ena som går med 

för att hjälpa till att söka reda på fadern. De går runt på stranden och lite i 

området i närheten av Strandbiblioteket. Det löser sig då fadern kommer så 

småningom till biblioteket i sitt sökande efter sonen. (aug. 2018)  

En dam kom för att meddela att det fattades toapapper på toaletterna. 

Personalen berättade att de redan nåtts av den informationen och att skall 

meddela strandvärdarna om de kommer tillbaka. (aug. 2018)  

Mönstret av vuxna som lät sina mycket unga barn gå till Strandbiblioteket själva på 
aktiviteter, har jag noterat men tänker att det ligger på en annan disciplin att 
fördjupa sig i.  

”Ja, man kan ibland uppleva, kan det lämnas småbarn för långa stunder. Vi 

träffar inte föräldrarna alls. Det ju ett problem, då de lämnar två-treåringar. 

Eller de kommer dit så har man ingen aning, men ibland känns det lite sådär att 

ha det ansvaret. Ja, det är ju ingen barnvaktningsverksamhet.” (Alma intervju 

2018-08-14)  

Strandbiblioteket, i det uppdrag som följer med pengarna, vänder sig främst mot 
åldersgruppen 6 till 15 år. Men under de tider jag var där sågs få ungdomar i 
högstadieåldern. En del av dessa kom i sällskap av yngre barn som de vakade över 
eller för att låna och lämna tillbaka spel.  
 
I analysen går det att se att Strandbiblioteket fyller kriterierna för de fyra rummen 
som ett bibliotek bör ha. Eller? Om jag ser på innehållet är alla rummens kriterier 
uppfyllda för barn. Vuxna kan även inspireras och lära sig något vid sina besök. De 
rum jag ser som finns för de vuxna och används som sådana är mötesrummet och 
mitt tillagda förtroenderum. De vuxna kan förkovra sig med det begränsade utbud 
av skönlitteratur och film som hämtats dit för att det skall finnas något för denna 
grupp också. Under observationerna gick det att se att besökarna då huvudsakligen 
barnen stimulerades/excite, utforskade/explore, deltog/participate och 
skapade/create. Om de fick Empowerment (Jag kan inte komma på något bra 
motsvarande ord på svenska.) ser jag hos de barn som kommer återkommande när 
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jag var på plats. De kom själva och efterfrågade viss specifik litteratur eller samtala 
med personalen om olika ting de funderade på och hur man använder de olika 
platserna på Strandbiblioteket. De har blivit trygga och vill delta av egen önskan på 
de aktiviteter som erbjuds och frågar utifrån egna intressen, då även nyvunna 
intressen. Övriga är det svårt att se om det målet har uppfyllts följer med barnen 
på längre sikt i deras liv. 

7 Diskussion  

En del besökare utifrån, tog upp i samtal och frågor som blev en fundering om de 
såg att det var ett bibliotek de besökte eller något som ingick i strandens utbud och 
service. Samordningscentral av service som att ta emot information om allt som 
sker eller är trasigt och fel, men även underhållning och barnpassning. Funktionen 
är nog uppskattad av besökarna men är nog inte tanken med idén. Under 
intervjuerna tar de samtliga upp att de upplever den barnpassning som uppstår, 
inte är i relation med deras profession. Genom observationer gick det att se att 
många barn som kom regelbundet tog för sig av utbudet som något självklart. De 
övriga barnen var olika framåt men personalen eller föräldrar var stödjande och de 
hittade ofta något som kunde intressera dem. De lyckades inte fånga allas 
intressen vilket nog är omöjligt. Det att de hade strand- och badleksaker lockade 
inte allt längre in till de övriga möjligheterna i biblioteket. En del kom enbart för att 
låna med sig dessa ner till vattnet vilket i sig gav dem mer aktiv fritid på stranden.  
Något annat som kommer fram från informanterna är att de som de kan nå är dem 
som kommer under dagtid men inte når dem som kommer efter jobbet. Jag gissar 
att fler ungdomar även dyker upp senare. En av informanterna säger att det skulle 
vara positivt om det gick att möjliggöra enklare resväg för att ta sig till Sillvik med 
kollektivtrafiken eller ordna badbussar från vissa förorter och ger exempel på lägre 
socioekonomiska områden. Den enkät som personalen på Strandbiblioteket ställde 
upp och delade ut för stadsdelens samhällsplanerare/stadsutvecklare Eréne 
Anderssons räkning. Enkäterna som delades ut angående ett underlag för de som 
tog sig till stranden, huruvida de tog sig dit och om det fanns en önskan till cykelväg 
efter Lillebyvägen? Enligt Eréne Andersson (10 oktober 2018) hade även många 
skrivit om strandbiblioteket på övriga kommentarer även om ingen av frågorna 
rörde Strandbiblioteket. Alla dessa kommentarer var mycket positiva. Kanske 
länkades tanken enkäten till Strandbiblioteket när det var de som delade ut den? 
Det jag fann intressant med svaren är att den speglade min uppfattning om hur 
folk tog sig till Sillvik. 70 % kom med bil övriga med andra färdmedel.  
 
En möjlighet att nå folk direkt till den som det berör och få deras tyckande en 
fantastisk direktdemokrati enligt sdf:s trafiksamordnaren att kunna använda 
Strandbiblioteket till även detta.  

Demokrati bygger på jämlikhet inte i första hand i förhållande till den stat som 

dikterade villkoren för den traditionella välfärdsstaten, utan i relation mellan 

medborgarna själva. (Hansson, 2012 s.32) 
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När jag kommer till litteraturen för denna uppsats, finner jag överraskande att lite 
gjorts för att följa upp uppsökande verksamhet efter Renborgs och Herders 
forskning på området, även om de bägge påvisar de positiva resultaten i form av 
ökad läsning, samtal kring litteratur och att nya individer hittar till biblioteket. 
Deras forskning är relevant och diskussionerna låter likadant idag men samhället 
har förändrats sedan dess. I dag är det inte mer än Tv:n som främst konkurrerar 
om samhällets invånare.  
 
Att ta biblioteket ut till stranden är inte något nytt utan formen av 
Strandbiblioteket är ny i Göteborg med omkrets och troligen i Sverige. I Skärhamn 
har de cyklat ut med sin lådcykel till stranden. I Göteborg för övrigt har Bokbussen 
under flera år, när den har sommaruppehåll på sina turer, ställt sig vid fint väder 
vid Askimsbadet och i år även vid Delsjön. Jag tror det är bara några få som åker till 
Strandbiblioteket för att de läst eller hört om det för att låna böcker, utan de åker 
för att besöka stranden och får det på köpet förutom de som finns i dess närhet. 
Exempel på detta är när jag kom i samtal med en person i biblioteket på stranden. 
Hon med man hade följt med en grannfamilj, från Gårdsten där de bor för att bada 
men väl där besökte biblioteket. Det andra exemplet är en annan familj som jag 
mötte i ett privat sammanhang i en annan del av staden än Torslanda och det 
visade sig att de brukade låna på Trulsegårdens bibliotek som inte ligger så långt 
från Sillvik. Min fråga till dem om de visste om att de hade kunnat låna i Sillvik när 
Trulsegårdens bibliotek hade sommarstängt, svarade de att de hade upptäckt 
Strandbiblioteket när de var där för att bada. De hade lånat en bok till stranden 
som de lämnat igen när de skulle åka hem och hade tyckt att det var en toppengrej 
med Strandbiblioteket. Herder (1986) tar upp att litteraturen på 
arbetsplatsbibliotek kan påverka att det köps in en högre grad populär litteratur på 
bekostnad av den smala litteraturen för att gynna läsning. (Herder, 1986 s.132) 
Litteraturen på Strandbiblioteket kan liknas vid motsvarande urval. Urvalet är gjort 
för att locka till läsning vilket personalen talar om i samtal vi hade och det går att 
se i hyllorna på plats att urvalet inte är brett.  
 
Renborg (1963) finner att det är vanligt att bibliotekarierna inte ser uppsökande 
verksamhet som ett uppdrag men det tror jag inte är lika vanligt idag att 
bibliotekarierna har den uppfattningen. Det är nog som på stadsdelsbiblioteken i 
Göteborg ett uttalat uppdrag att sträva efter att nå även de som inte besöker 
biblioteket för att göra dem medvetna om bibliotekets existens. Även med 
Strandbiblioteket är det som Renborg (1963) menar att all uppsökande verksamhet 
är ett slags reklam för biblioteket som hoppas generera vidare besök på 
Strandbiblioteket eller något annat bibliotek om de inte redan är regelbundna 
biblioteksbesökare någonstans. (Renborg, 1963, s. 9,13) Vinsten med nya besökare 
på andra bibliotek som har sitt ursprung från Strandbiblioteket går inte att se i 
denna studie om alls. Kanske om man skulle kunna följa dem på lånekortet men 
där syns inte om de gör besök för något annat än lån. I sökandet efter forskning på 
området har jag redovisat att jag fann det magert på aktuell forskning. Mycket har 
förändrats och fortsätter att förändras i biblioteket och deras uppsökande 
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verksamhet. Mycket av det äldre materialet om forskning håller i sitt resonemang 
men skulle behöva uppdateras med ny forskning på området. 
 
Personalen har i sitt arbete med sommarlovssatsningen på stranden, lyckats att 
skapa ett bibliotek även om biblioteket har begränsningar i sin service. Det anser 
jag går att se indikationer på genom observationerna. Denna sommarlovssatsning 
på stranden bygger i mötet mellan besökarna, personalen och 
biblioteksverksamheten en relation som kan fortgå över tid. En relation som kan 
gynna även andra bibliotek.  
 
Jag har fått den uppfattningen att biblioteken är uppskattade men det syns inte 
alltid i besökssiffror. Men Strandbiblioteket och andra uppsökande verksamheter 
från bibliotekets sida är en variant att nå de som tycker om biblioteket men inte 
går dit. Biblioteket kommer till dem.  

7.1 Slutsatser  
Det går utmärkt att forma ett bibliotek på stranden. Med bra planering, anpassning 
och insatt personal i verksamhetens uppdrag, uppskattar besökarna biblioteket. 
Uppskattning får det genom återkoppling från besökare via sociala medier eller på 
plats. Det syns på besöken och dess antal. Vad besökarna gör på biblioteket och 
hur länge de stannar. Det är olika vägar att finna indikationer på hur väl de är på 
rätt väg i att bygga relation mellan bibliotek där människor är på sin fritid.  
 
Genom studien kan konstateras att Strandbiblioteket är mer än bara lek med 
barnen. Barnen använder biblioteket för läsning och deltar i olika aktiviteter som 
kan ge kunskap. Strandbiblioteket är ett bibliotek för kontaktskapande verksamhet 
och i vad de besökande uttalar och visar vid besöken ett uppskattat möte med 
biblioteket. Genom personalens syfte och skapande av verksamheten och 
observationer av besökarnas användande går det att se att Jochumsen et al. (2012) 
och deras modell kan fyllas, i alla de fyra rummen. Vilket kan anses att besökarna 
och främst barnen ges en rikare fritid i och med varje individs möjliga växande till 
att få empowerment. Besökarna tar här del av exempelvis personalens ordnade 
sagostunder, tillgängliggjort skapande material, inköpta teaterföreställningar och 
visstunder. Här deltar barnen både passivt som aktivt. Den teaterföreställning som 
var på biblioteket under ett av observationstillfällena var mycket interagerande 
med sin publik. Performative space är rummet för uttryck av olika slag. Att bli 
inspirerad till ökat intresse för något, skapa nyfikenhet eller väcka känslor är 
exempel på vad som kan ske i ett rum. Ett exempel som beskrivits tidigare i texten 
är, efter att biblioteket haft en person där som undervisat om origami, gav det lust 
till att vika papper och titta i böcker om detta ämne. Detta Inspiration space är ett 
rum som går in i de övriga rummen. Origami, Havstema med tillkommande pyssel 
eller information hur ett bibliotek fungerar, skapar kunskap hos de som deltar och 
de som ställer frågor. Besökarna i alla åldrar deltog i detta rum genom frågor till 
personalen, deltagande i aktivitet som erbjöds eller lånade böcker och film. 
Learning space, är rummet där kunskap ges. Det läggs ingen specificering av vilken 
typ av kunskap utan det är lärandet i sig. Meeting space är det rum att samlas i för 
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socialisering och som sker i form av att besökare kommer för program och 
aktivitet, men även för samtal med personalen och varandra. Detta rum finns även 
inom de andra rummen. För umgänge uppstår vid gemensamma aktiviteter och 
upplevelser men även i mötet mellan de som arbetar på biblioteken och besökare 
som sinsemellan besökarna. Biblioteket blev en samlingspunkt på stranden för 
främst barn med vuxna, men även äldre sökte sig hit för att titta och prata. Alla 
som kommer av sociala skäl, kommunicerar inte alltid med andra utan vill kanske 
bara ha folk omkring sig. Det fanns både barn och vuxna som kom, satt en stund 
och tittade på vad de andra gjorde för att sedan gå igen utan att tala med någon. 
De fanns de som gjorde det flera gånger. En del av dessa har kallats skuggsökare i 
resultatet.  
 
Det rum som jag kallar det ett femte rum visar besökarna på ett förtroende och 
tillit. Detta rum är skapat av besökarna genom att de vänder sig till biblioteket och 
dess personal i olika frågor, problem eller förluster. Förluster av ting eller 
närstående person. Det är ett rum som inte är initierat medvetet i utförandet av 
det fysiska biblioteket eller dess verksamhet av personalen.  
 
Genom att dela upp, i analysen av materialet som samlats in går det att se 
relationsbyggande från både personalen och besökarna. Dels i hur personalen 
skapar verksamheten efter det uppdrag de har och har med syftet ”låga trösklar” 
som de nämner för att de skall kännas lätt att kliva in under tälttaket och ta del av 
vad som erbjuds. Men lika del i vad besökarna gör på platsen som deltagande i 
aktiviteter eller bara vara där en stund utan att göra något.  
 
I resultatet ses även att de vuxna samlas kring biblioteket och använder det ur 
sociala sammanhang som samtal, men även tittar på innehållet och lånar. Studien 
har en svaghet i att den inte ger svar på om besökarna tycker att bibliotekets 
innehåll och aktiviteter väcker behov och ger en fortsättning eller om de bara är 
glada för att det händer något på stranden. 

7.2 Ytterligare forskning  
Ytterligare forskning kan ske genom studier om pop-up-biblioteket som 
marknadsföring. (Vid aktiviteter är inte litteraturen alltid synlig som vid Harry 
Potter-tält eller förstår besökarna att de är på bibliotek när de har digitalverkstad?) 
Det finns en ängslan för att inte nå ut från biblioteken. Den kommer fram under 
samtalen med informanterna. Det skulle kunna gå att göra studier på att följa upp 
läsfrämjande resultat hos besökare som öppnar lånekort på stranden. På så vis 
följa om de fortsätter att läsa eller besöker bibliotek där de bor. Just läsfrämjandet 
är något att fördjupa sig vidare i med vad som syntes vara uppenbart uppskattad 
verksamhet. En verksamhet som besökarna skötte även utan personalens 
inblandning utan själva eller tillsammans med medhavd vuxen. Med den avsaknad 
av forskning på området uppsökande verksamhet som syntes när jag sökte inför 
uppsatsen ser jag ett behov av ny sådan. Gärna i svensk kontext då förutsättningar 
kan se något olika ut i världen. Detta är en forskning som kan ständigt uppdateras 
för att vara med i sin tid. 
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Sammanfattning  

Genom att använda metoden ”de fyra rummen” för analysen har jag kommit fram 
till att biblioteket på stranden är mer än en kul aktivitet för de sommarfirande 
badarna. I resultat från intervjuerna ser jag att personalen har en ambition att ge 
besökarna och då främst barnen en aktiv fritid. Personalen har skapat rum för sitt 
relationsbyggande arbete med besökarna för att skapa meningsfylld fritid. En 
relation som kan leda till växande som individer och i läsfrämjande. Den största 
besöksgruppen är lågstadiet och neråt i åldrarna av vad jag såg. Det är en 
uppsökande verksamhet men även ett provisoriskt minibibliotek. Det kunde ses 
som Djudja sa i sin intervju att det var ett pop-up-bibliotek första året då det var 
nytt och överraskande. Vilket det är för en del, även de andra somrarna. Men då 
det återkommer på samma plats flera gånger tar det bort definitionen av pop-up. 
Det är samma som Davis et al. (2015) skriver om pop-up att det skall vara tillfälligt 
en kortare period, placeras där det inte förväntas dyka upp för att få överraskande 
och ge en buzz-effekt. Pop-up-biblioteket på stranden är ett smakprov av vad ett 
bibliotek kan vara.  
 
Strandbiblioteket når barn och vuxna men tonåringarna nås nästan inte alls som 
även är deras och statsbidragets målgrupp. Ett stadsbidrag som skall främja barn 
och ungdomar i åldrarna sex till femton år i en jämställd fritid som skall ge denna 
grupp en stimulans och personlig utveckling.  
 
”Det finns ingen tvekan om att uppsökande verksamhet ger effekt”, hävdar 
Renborg (Renborg, 1963, s. 49) Den effekten går inte att se fullt ut när vi inte följer 
besökarna resten av året. Genom studien går det att se att denna verksamhet på 
stranden har effekt genom att besökarna uppehåller sig i biblioteket och 
återkommer vid flera tillfällen. En del återkommer även när det inte är badväder.  
 
Jochumsen et al., (2012) modell om att ett bibliotek som uppfyller de fyra rummen 
ger individer möjlighet att nå erfarenheter och empowerment, ger 
sammanfattningsvis biblioteket på stranden plus i och med att de lyckats med 
demokratiarbete som kan ge ett mer jämställt samhälle.  
 
Jag har funnit att det inte finns ny forskning om uppsökande verksamhet i svensk 
kontext, men även internationell forskning på området är heller inte omfattande. 
Den litteratur jag har läst tar upp de positiva effekterna av denna typ av 
verksamhet. Med den ständiga förändringen i samhället är arbetet en utmaning att 
hitta nya möjligheter för att träffa människorna i lokalsamhället som inte använder 
biblioteket. Uppsatsen kan bidra till att upplysa även utifrån ett akademiskt 
perspektiv hur ett strandbibliotek används och i förlängningen hur en uppsökande 
verksamhet ser ut år 2019. 
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Fältstudieanteckningar från Strandbiblioteket i Sillvik 20 timmar utförda under juli 
och augusti 2018  
 
Intervjuer:  
Alma, Inspelning och transkribering med bibliotekarie sommaranställd i Sillvik 
(17:48) 2016-08-14  
 
Bella, Inspelning och transkribering med student på BHS sommaranställd i Sillvik 
(11:39) 2016-08-14  
 
Cilla, Inspelning och transkribering med bibliotekarie vikarierade för 
sommaranställd i Sillvik men har arbetat sommaren 2017 på Strandbiblioteket 
(11:52) 2018-08-17  
 
Olivera Djudja, Inspelning och transkribering med enhetschef för Västra Hisingens 
bibliotek (27:12) 2018-09-26 
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Bilagor 

 

Intervjuguide  
 

Dessa frågor har jag ställt till tre som arbetade på strandbiblioteket i somras:  
Vad tror du är skillnad mellan Strandbibliotek och övriga så kallade pop-up-
bibliotek?  
Fördelar?  
Nackdelar?  
Vad tror du är störst skillnad på att arbeta på Strandbiblioteket kontra traditionellt 
kommunalt folkbibliotek?  
Vad tror du Strandbiblioteket ger besökarna?  
Strandbiblioteket har sin bakgrund i pengar från kommunen men ursprungligt från 
regeringen för att ge en jämlikare stad och en rikare fritid. Vilka tankar har du runt 
det i arbetet här?  
Även läsfrämjande arbete ingår. Finns det möjlighet till det och i så fall, hur ser det 
ut?  
Intervjuguide för enhetschefen och ansvarig för Strandbiblioteket:  
Berätta om bakgrunden till Strandbiblioteket.  
Hur kom tanken om att det skulle användas en container?  
Varför placera container just i Sillvik och inte på annan plats i stadsdelen?  
Vad tror du är skillnad mellan Strandbibliotek och övriga så kallade pop-up-
bibliotek?                                                                                                                                               
Fördelar?                                                                                                                 
Nackdelar?                                                                                                                                                                      
Vad tror du är störst skillnad på att arbeta på Strandbiblioteket kontra traditionellt 
kommunalt folkbibliotek?                                                                                                                                            
Vad tror du Strandbiblioteket ger besökarna?                                                   
Strandbiblioteket har sin bakgrund i pengar från kommunen men ursprungligt från 
regeringen för att ge en jämlikare stad och en rikare fritid. Vilka tankar har du runt 
det i arbetet här?                                                                                                                  
Även läsfrämjande arbete ingår. Finns det möjlighet till det och i så fall, hur ser det 
ut?  
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Bakgrund till Strandbiblioteket 
 

Beskrivning av Strandbiblioteket  
Strandbiblioteket är två containrar, en lite större för biblioteket och en mindre som 
förråd till bland annat olika material som exempel leksaker och stolar.  
Den större containern är inredd med hyllor mattor och ett litet skrivbord för router 
och dator. Containern öppnas på långsidan och dörrarna blir väggar för utedelen 
där marken täcks av mattor, bord och stolar för små och stora. Det yttre området 
skuggas av ett tälttak som ger skugga. (bilaga: Foton)  
Strandbiblioteket hade öppet efter midsommar den 25 juni till 19 augusti alla sju 
dagar i veckan från klockan 11 till 17. Personalen har tillgång till strandvärdarnas 
lokal i närheten av Strandbiblioteket för lunch och uppehålla sig om det regnar. 
Beroende på omfattningen av nederbörden kan de dra in containerdörrarna lite 
eller stänga helt för att skydda från väta.  
 
Personal  
Bemanningen på Strandbiblioteket sommaren 2018. De två övriga var 
ordinarie sommararbetare på Strandbiblioteket denna sommar 2018. Det 
var fyra personal stationerad över sommaren varav en var färdig 
bibliotekarie. De tre övriga hade skiftande bakgrund. Varav en hade arbetat 
på förskola och bokhandel men läst första året på BHS med två år kvar av 
studier. Av de jag mötte av Strandbibliotekets personal hade en av dem inte 
arbetat hela sommaren på Strandbiblioteket utan vikarierade ett par veckor 
för en som var ledig men hade arbetat på Strandbiblioteket förra sommaren och 
arbetade även på Lekplatsbiblioteket i Biskopsgården.  
 
Vad är Strandbiblioteket?  
Det är svårt att definiera Strandbiblioteket och under vilket begrepp detta bibliotek 
skall ligga under. Pop-up är en definition men inte helt korrekt då biblioteket är 
återkommande till samma plats under samma period på året. Den uppfattningen 
lutar jag mig mot att inte de caféer, restauranger eller klädbutiker som 
återkommer till samma plats under samma tid under sommaren inte definieras 
som pop-up. Det kan räknas som uppsökande verksamhet. Resurser och satsningen 
har sitt ursprung från annan huvudman än biblioteket och/eller stadsdelen som 
utformat en del av uppdraget till ett bibliotek på stranden. I uppdraget kan 
biblioteket kanske se möjligheter att nå medborgare och generera nya besökare till 
biblioteken i och utanför Göteborg. Det är inte ett mobilt bibliotek då det inte 
flyttar runt på samma vis som en bokbuss. Strandbiblioteket är främst anpassat till 
målgruppen barn. Program och aktiviteter är även de anpassade till barnen.  
Strandbiblioteket besöks av personer från andra delar av världen liksom de 
kringboende Torslandaborna. I angränsning till Sillvik ligger en camping, båthamn, 
kolonistugeområde, fritidshus och åretruntboende.  
Strandbiblioteket skall fylla medborgarnas fritid.  
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Foton på Strandbiblioteket i Sillvik  
 

Fotona är tagna sista perioden nära stängning. Vid en tidpunkt när biblioteket inte 
hade några besökare. Under tidigare period låg det två mattor framför containern 
och det bor med stolar som syn stod vid sidan av. 
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