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1 INTRODUKTION
Region Gotland har inom ramen för projektet Stärkta bibliotek med statliga medel från
Kulturrådet, gett Jupel i uppdrag att genomföra en grundlig statistisk analys av Regio‑
nens biblioteksverksamhet.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet vara tillgänglig för alla. Traditionellt har
biblioteken gjort brukarundersökningar men då har man inte nått den del av befolknin‑
gen som inte använder biblioteken. Genom den här statistiska kartläggningen önskar
man i huvudsak ringa in vilka som använder och vilka som inte använder biblioteken
idag för att i förlängningen kunna utveckla biblioteksverksamheten så att den är angelä‑
gen för, och når alla.
Rapporten innefattar mer än analyser av skillnader i egenskaper mellan Användare och
Icke‑användare. Insiktsrapporten analyserar biblioteksverksamheten utifrån en rad olika
frågeställningar och infallsvinklar som exempelvis;
• Vilka samhällsgrupper är över‑ och underrepresenterade bland Användare?
• Är personer med viss utbildningsnivå, ålder, yrke eller utländsk bakgrund mer benägna
att vara Användare än andra?
• Vilka yrkesgrupper har den högsta respektive lägsta andelen Användare?
• Vilka utmärkande egenskaper har de mest frekventa Användarna?
• Vilka variabler påverkar en persons benägenhet att använda biblioteken?
• Finns det geografiska skillnader i användarmönster?
• Hur ser barns biblioteksanvändning ut, när skaffar barn sitt första bibliotekskort?
• Finns det skillnader mellan de olika bibliotekens Användare?
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2 DATA
2.1 BOOK‑IT DATA
Axiell har för projektets räkning levererat biblioteksdata från systemet BOOK‑IT. Vi har
fått tillgång till biblioteksdata från 2012 till 2019.
BOOK‑IT data innehåller följande variabler:
• Personnummer
• Aktivitetsstämpel ‑ tidsmarkering för varje enskild aktivitet. Begränsat till
max en registrering per dag och låneställe.
• Antal aktiviteter ‑ totalt antal aktiviteter per individ under åren 2012‑2019
• Enhet ‑ textsträng med information om bibliotek och låneställe på respektive
bibliotek
• E‑lån ‑ indikator för om en aktivitet är ett e‑lån
Utifrån tillgängliga variabler skapas följande nya variabler:
• Bibliotek ‑ på vilket bibliotek aktiviteten genomfördes
• Antal aktiviteter per år ‑ antal aktiviteter för respektive år 2012 till 2019 för
varje individ.
• Användare År ‑ indikator för om en individ är biblioteksanvändare respektive
år 2012 till 2019
• Användare ‑ indikator för om en individ är biblioteksanvändare minst en
gång under åren 2012 till 2019
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2.2 MIKRODATA FRÅN SCB
Efter sekretessprövning har projektet fått ut mikrodata från Sveriges Statistikmyndighet
SCB. Mikrodata är statistikuppgifter på individ‑ och hushållsnivå från SCB:s register, tex
kön, ålder och sysselsättning. Vi har beställt totalt ca 150 variabler från SCB inom föl‑
jande variabelgrupper:
• Demografiska variabler
• Utbildningsvariabler
• Sysselsättningsvariabler
• Inkomstvariabler
• Aktivitetsstatistik
Utöver mikrodata för Gotlands biblioteksanvändare har vi beställt ut mikrodata för samtliga
Icke‑användare på Gotland, dvs för samtliga individer på Gotland. Totalt har vi tillgång
till mikrodata för 58 595 individer.

2.3 SAMMANKOPPLING OCH SEKRETESS
Data över bilioteksanvändningen som tagits ut från BOOK‑IT har skickats in till SCB för
sammankoppling med mikrodata. SCB har kopplat ihop BOOK‑IT data med SCB:s mikro‑
data efter personnummer. Det sammankopplade datamaterialet har har därefter gjorts
tillgängligt för Jupel i avidentifierad form, där personnummer är ersatta med löpnum‑
mer.
Jupel har i presentationen säkerställt att resultaten kan rapporteras utan risk för röjande
av enskilda individers personuppgifter.

2.4 DEFINITIONER
Genom rapporten används en rad återkommande definitioner. Nedan presenteras de
definitioner som behöver en närmare förklaring.
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DEFINITION 1: ANVÄNDARE
Individ med minst en aktivitet under 2012‑2019
DEFINITION 2: ANVÄNDARE 2019
Individ med minst en aktivitet under 2019
DEFINITION 3: ANVÄNDARE 2017
Individ med minst en aktivitet under 2017

I rapporten används samtliga tre definitioner av Användare ovan. Definition 1 används
när syftet är att studera benägenheten över tid att använda biblioteken, inte under ett
enskilt år. Vid studier av variabler som kontinuerligt ändras såsom arbetslöshet och
föräldraledighet lämpar det sig bättre att basera analysera på definition 2 och 3 d.v.s.
användningen under ett enskilt år. För enskilda år används både år 2017 och 2019. För
vissa variabler finns inte data tillgängligt från senare år än 2017 medan det för andra
variabler finns data från 2019. Vid analys av användningen under ett enskilt år använder
vi alltid det senaste tillgängliga året, vilket varierar mellan 2017 och 2019. Vilket år som
analyseras framgår i tabell‑ och figurtexter eller löpande text.

DEFINITION 4: BIBLIOTEKSAVSTÅND
En individs avstånd till sitt närmaste bibliotek beräknat utifrån avståndet från cen‑
trum i den socken där individen är folkbörd till respektive bibliotek.
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DEFINITION 5: AKTIVITET
Följande händelser registreras som en aktivitet:
• dörrpassage (Meröppet)
• lån (särskiljer på vanliga lån och e‑lån)
• omsättning
• reservation
• återlämning
• inloggning
Enbart en aktivitet räknas per dag på ett specifikt låneställe. Det går inte att urskilja
olika typer av aktiviteter annat än för aktiviteten e‑lån.

DEFINITION 6: STUDENT
En person med inkomst föranlett av studier vid universitet, högskolor eller annan
eftergymnasial utbildning.

DEFINITION 7: PENSIONÄR
Förtidspensionär eller ålderspensionär.

DEFINITION 8: UTLÄNDSK BAKGRUND
Utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar

DEFINITION 9: NYLIGEN INVANDRAD
Invandrad till Sverige under de senaste 5 åren
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3 RESULTAT
3.1 SNABBA FAKTA

• Andel bilioteksanvändare på Gotland 2019 var 20.3 %
• Antal unika Användare 2019 var 11 924
• Antal aktiviteter 2019 var 193 136 stycken
• Andel e‑lån bland samtliga aktiviteter är drygt 3 %.

30 % av biblioteksanvändarna är barn.
Bland vuxna biblioteksanvändare är:
(Inom parentes ges procent bland alla vuxna)
• 66.3 % kvinnor (50.5 %)
• 13.0 % studenter (7.0 %)
• 27.6 % pensionärer (34.0 %)
• 49.1 % personer med eftergymnasial utbildning (29.5 %)
• 10.7 % personer med utländsk härkomst (8.2 %)
• 38.6 % ”High‑class”, 16.4 % ”Middle‑class” och 45.1 % ”Working‑class” (25.0,
18.8 och 56.2 %, klassificering enligt en gängse Europeisk socioekonomisk in‑
delning).
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3.2 AVGRÄNSNINGAR
Detta är en totalundersökning baserat på SCBs registerdata över den folkbokförda be‑
folkningen på Gotland vid en given tidpunkt. Det innebär att det till skillnad från vid en
urvalsundersökning inte förekommer osäkerhet i den redovisade statistiken som härrör
från ett urvalsförfarande. Med anledning av det redovisar vi i rapporten endast punk‑
tskattningar av tex medelvärden och andelar och använder inte felskattningar och be‑
greppet signifikans vilket alltid görs vid urvalsundersökningar.
Det kan däremot finnas andra typer av felkällor vid en totalundersökning, såsom täck‑
ningsproblem och saknade data i register. SCB redovisar alltid en kvalitetsdeklaration
för statistiken i sin dokumentation kring mikrodata. Vi bedömer utifrån dessa att tillför‑
litligheten i uppgifterna är tillräckligt god för att inte behöva göra ytterligare felanalyser
i rapporten.
Rapportens resultat bygger på folkbokförda individer på Gotland. Gästande bibliotek‑
sanvändare som exempelvis sommarboende kommer inte med i statistiken. Vidare kom‑
mer bara de Användare som gör digitala avtryck med. Personer som använder biblioteken
som exempelvis studieplats eller för att läsa tidningar och inte samtidigt ger ett digitalt
avtryck, inkluderas inte i statistiken.
Rapporten redovisar och beskriver data och resultat av statistiska analyser men går inte
in på orsaksförklaringar eller åtgärdsförslag för biblioteksverkamheten.
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3.3 ÅLDERSFÖRDELNING
Här studeras åldersfördelningen över Användare och Icke‑användare. I Tabell 1 framgår
att 35.5 procent av samtliga invånare på Gotland har använt ett bibliotek minst en gång
mellan 2012‑2019. Motsvarande siffra, när Användare definieras som personer med minst
en aktivitet under 2017, är 21.8 % och för 2019 är siffran 20.3 %.
I Tabell 2 och 3 återges andelen Användare uppdelat på vuxna och barn, och vidare up‑
pdelat i olika ålderkategorier. Här framgår ett mönster att andelen Användare bland
vuxna minskar med stigande ålder medan andelen Användare bland barn ökar med sti‑
gande ålder.

TABELL 1: ANDEL ANVÄNDARE (%) ENLIGT TVÅ DEFINITIONER. BARN OCH VUXNA
Tidsperiod Användare Icke‑användare
2012‑2019

35.5

64.5

100

2017

21.8

78.2

100

2019

20.3

79.7

100

TABELL 2: ANDEL ANVÄNDARE (%), 2017, VUXNA
Åldersgruppering

Användare Icke‑användare

Samtliga 18‑104 år

19.5

80.5

100

18 ‑39 år

23.0

77.0

100

40 ‑ 64 år

18.9

81.1

100

Över 65 år

17.1

82.9

100

TABELL 3: ANDEL ANVÄNDARE (%), 2017, BARN
Åldersgruppering Användare Icke‑användare
Samtliga 0‑17 år

32.2

67.8

100

0‑5 år

8.8

91.2

100

6‑10 år

61.2

38.8

100

11‑17 år

66.6

33.4

100
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I Figur 1 ges en detaljerad bild av skillnader i åldersfördelning mellan Användare och
Icke‑användare uppdelat på kön. Kvinnor (nedre grafen) har totalt sett betydligt fler An‑
vändare (röda staplar) än män och också fler Användare i samtliga åldergrupper jämfört
med män.
Bland både pojkar och flickor är det fler Användare än Icke‑användare i åldern 6‑13 år
(mer om barns användning i Kapitel 3.8). För både män och kvinnor är det i samtliga
åldergrupper, äldre än ca 15 år, fler Icke‑användare. För män är det betydligt fler Icke‑
användare än Användare jämfört med kvinnor. Bland kvinnor är det en svag ökning i
användandet i åldern 35‑45 år (då antalet Användare och Icke‑användare närmar sig
varadra i antal).

FIGUR 1:

JÄMFÖRELSE I ÅLDERSFÖRDELNING MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑

ANVÄNDARE, UPPDELAT EFTER KÖN. DATA FRÅN 2017. STAPLARNAS HÖJD ANGER ANTAL
ANVÄNDARE FÖR OLIKA ÅLDERSINTERVALL
Antal e‑lån under senaste året (2020) var 7 112 stycken fördelat på 1 313 unika Användare.
e‑lån motsvarar drygt 3 % av alla aktiviteter. Vilka åldrar e‑låntagare har framgår av Figur
2. Figuren visar åldersfördelningen över unika e‑låntagare, d.v.s. en Användare med
fler än ett e‑lån under perioden redovisas endast en gång. Åldersfördelningen visar på
att samtliga åldergrupper är representerade som e‑låntagare. De flesta e‑låntagare är i
åldern 30‑60 år men det finns en betydande del av både yngre och äldre e‑låntagare.
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FIGUR 2:

ÅLDERSFÖRDELNING AV E‑LÅN. STAPLARNAS HÖJD ANGER ANTAL E‑

LÅNTAGARE FÖR OLIKA ÅLDERSINTERVALL.

INSIKT 1:
• Andel Användare minskar med stigande åldersgruppering för vuxna.
• Andel Användare ökar med stigande åldersgruppering för barn.
• Bland vuxna är det en majoritet som inte använder biblioteken i samtliga ål‑
drar.
• Kvinnor har fler Användare i samtliga åldergrupper jämfört med män.
• Det är fler barn i ålder 6‑13 som använder biblioteken än som inte gör det.
• Det råder stor åldersspridning bland e‑låntagare.
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3.3.1

ANSKAFFANDE AV LÅNEKORT

I följande avsnitt redovisas vid vilken ålder Användare anskaffar lånekort. Resultatet
bygger på data från individer som anskaffade lånekort under perioden 2012‑2019. I Figur
3 visas åldersfördelningen för barn 0‑17 år. Där framgår att många barn skaffar sitt lånekort
i en ålder som sammanfaller med deras skolstart. Vid start av gymnasiestudier ses yt‑
terligare en tydlig ökning, om än inte lika stor som vid skolstart. Det är fler flickor än
pojkar som som anskaffar lånekort i samtliga åldrar. Värt att notera är att detta även
gäller för mycket små barn, dvs föräldrar anskaffar lånekort till sina döttrar i högre ut‑
sträckning än till sina söner i småbarnsålder. Med ett fåtal undantag finns fler pojkar än
flickor i varje åldersgrupp för barn mellan 1‑17 år, vilket gör snedfördelningen mellan
flickors och pojkars anskaffande av lånekort än mer utmärkande.

FIGUR 3: ANTAL PERSONER VID VARJE ÅLDER SOM SKAFFAR LÅNEKORT. GRAFEN VISAR
BARA BARN OCH ÄR UPPDELAD PÅ KÖN.
I Figur 4 redovisas ålder för anskaffande av lånekort för alla åldrar. Där framgår återigen
att det är fler kvinnor än män som anskaffar lånekort i samtliga åldrar. Bland vuxna finns
en liten ökning av antalet nya lånekort för personer i 30‑årsåldern.
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FIGUR 4: ANTAL PERSONER VID VARJE ÅLDER SOM ANSKAFFAR LÅNEKORT. GRAFEN
VISAR BÅDE BARN OCH VUXNA OCH ÄR UPPDELAD PÅ KÖN.

INSIKT 2:
• Bland barn anskaffar de allra flesta sitt lånekort i samband med skolstart.
• En ökning av antalet nya lånekort ses också för barn i samband med gym‑
nasiestart.
• I alla åldrar är det fler flickor/kvinnor än pojkar/män som anskaffar lånekort.
• Bland vuxna ses en svag ökning av antalet anskaffade lånekort i 30‑årsåldern.
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3.4 JÄMFÖRELSE MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑ANVÄNDARE
Analyser av skillnader mellan Användare och Icke‑användare ger värdefull information
om utmärkande egenskaper för respektive grupp. Vi studerar hur egenskaper såsom
ålder och avstånd till bibliotek skiljer sig mellan Användare och Icke‑användare. Vidare
studeras vilka samhällsgrupper som är över‑ och underrepresenterade bland Användare
i jämförelse med Icke‑användare.
I det här avsnittet är en Användare definierad som en vuxen person (18 år eller äldre)
som har minst en biblioteksaktivitet under de senaste 8 åren. Den långa tidsperioden är
vald för att jämföra, å ena sidan de som aldrig använder biblioteken, å andra sidan de
som använder biblioteken oavsett om det är frekvent eller vid enstaka tillfällen. Olika
grad av användarfrekvenser studeras närmare i avsnitt 3.7
Jämförelser genomförs utifrån en uppdelning av Gotlands vuxna befolkning i två sep‑
arata grupper ‑ Användare och Icke‑användare. En jämförelse av exempelvis andelen
barnfamiljer i respektive grupp visar om barnfamiljer är över‑ eller underrepresenter‑
ade bland Användare i förhållande till Icke‑användare.
Eftersom begreppet Användare i det här avsnittet baseras på en persons aktivitet un‑
der de senaste 8 åren (tidsperioden med tillgängliga data) är det olämpligt att i anal‑
yserna inkludera variabler som under perioden kan fluktuera mellan olika klasser. En
person kan exempelvis under den aktuella 8‑årsperioden gå in och ur arbetslöshet fler‑
tal gånger. Rörliga variabler såsom arbetslöshet studeras istället i avsnitt 3.6 där be‑
greppet Användare baseras på en kortare tidsperiod. Dock har vi med kontinuerliga
variabler såsom ålder och inkomst. De variablerna ändras också under perioden men
inte mellan olika klasser. Redovisade medelvärden baseras på vilket värde (exempelvis
ålder) som individerna hade i slutet av 8‑årsperioden, lika för både Användare och Icke‑
användare. Det är skillnaden mellan Användare och Icke‑användare som främst ska
belysas för dessa kontinuerliga variabler och inte variablernas storleksordning.
I Tabell 4 och Figur 5 studeras variabler som ålder, antal hemmaboende barn, hushåll‑
storlek, biblioteksavstånd, inkomst, bostadsyta, fastighets‑ och fondvärde, kön, utländsk
härkomst, eftergymnasial utbildning, och klass (High, Middle, Working) vilket är en gängse
Europeisk socioekonomisk klassificering utifrån yrke och sysselsättningsstatus. I klassi‑
ficeringen ingår endast yrkesverksamma individer. Höga tjänstemän och personer med
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ledande befattningar samt kvalificierade tjänstemän definieras som High, övriga tjän‑
stemän och småföretagre exkl. lantbrukare definieras som Middle medan lantbrukare
m.fl, arbetsledare, tekniker, yrkesutbildade inom handel, service och omsorg definieras
som Working. För en mer detaljerad beskrivning se SCBs dokumentation LISA ‑ Longi‑
tudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings‑ och Arbetsmarknadsstudier, sid 140‑
141. Ytterligare jämförelser mellan Användare och Icke‑användare görs genom att stud‑
era skillnader i utbildningsnivå, utbildningsinriktning och yrkeskategori. Dessa jämförelser
presenteras i Tabell 5, 6 och 7.
Som framgår av Tabell 4 är Icke‑användare i jämförelse med Användare yngre, har när‑
mare till biblioteket, har fler hemmaboende barn, ett lägre fastighetsvärde på sitt hus
och ett lägre fondsparande. Det är ingen påtaglig skillnad i inkomst och boyta mellan
Användare och Icke‑användare. Värt att påpeka är att Användare är definierad som en
vuxen individ med minst en biblioteksaktivitet 2012‑2019, individernas variabelvärdena
som ligger till grund för tabellen är dock individernas värden 2017, tex individers ålder
2017. Det är jämförelserna mellan grupperna som är i fokus här, inte variablernas storlek
per se.
TABELL 4: JÄMFÖRELSE MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑ANVÄNDARE, VUXNA INDI‑
VIDER, SAMT TOTALT I POPULATIONEN
Användare Icke‑användare

Totalt

Ålder (år)

48.5

53.9

52.2

Antal hemmaboende barn

0.95

0.70

0.78

Hushållsstorlek

2.82

2.60

2.66

Biblioteksavstånd (km)

3.9

4.6

4.37

Inkomst summa lön och bidrag (kr)

264 600

263 700

264 000

Inkomst endast lön (kr)

181 200

178 300

179 200

Boyta (kvm)

103

104

104

Boyta/person (kvm)

45

49

48

Fastighetsvärde (kr)

1 430 000

1 670 000

1 600 000

138 000

155 000

149 000

Fondvärde (kr)

Observera att Användare är definierad som en vuxen individ med minst en biblioteksaktivitet 2012‑2019
medan data i tabellen baseras på individers värde 2017. Värdena i tabellen är medelvärden över samtliga
Användare respektive Icke‑användare förutom för fastighets‑ och fondvärde där medelvärdet beräknas för de
personer som innehar fastighet respektive fonder.
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I Figur 5 studeras fyra valda variabler med avsikt att för en variabel i taget jämföra utfallen
mellan Användare respektive Icke‑användare. Grafen visar att det är proportionellt fler
kvinnor och personer med utländsk härkomst och eftergymnasial utbildning bland An‑
vändare än bland Icke‑användare. För variabeln Klass är det proportionellt fler med
klassificeringen överklass och färre från arbetarklass bland Användare jämfört med Icke‑
användare.
Som referens till jämförelserna i Figur 5 ges följande värden; bland den totala vuxna
population på Gotland är 50.5 % kvinnor, 8.2 % har utländsk härkomst, 29.5 % har efter‑
gymnasial utbildning. Fördelningen mellan klasserna High, Middle och Working ligger
på 25.0, 18.8 och 56.2 %.

FIGUR 5: JÄMFÖRELSE MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑ANVÄNDARE FÖR FYRA OLIKA
VARIABLER: KÖN, UTLÄNDSK HÄRKOMST, EFTERGYMNASIAL UTBILDNING OCH KLASS.
I Tabell 5 framgår att inom gruppen Användare har 37.9 % eftergymnasial utbildning
längre än 2 år. Detta kan jämföras med 16.1 % vilket är motsvarande värde bland Icke‑
användare. Det finns således en tydlig överrepresentation av personer med eftergym‑
nasial utbildning längre än 2 år bland biblioteksanvändare. Överrepresentation finns
även för grupperna med eftergymnasial utbildning kortare än 2 år samt forskarutbil‑
dade. Bland Användare är det 5 gånger fler som har forskarutbildning jämfört med Icke‑
användare. Grupperna som har gymnasial eller lägre utbildning är istället underrepre‑
senterade bland biblioteksanvändare.
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TABELL 5: UTBILDNINGSNIVÅERNAS FÖRDELNING (%) INOM GRUPPEN ANVÄNDARE RE‑
SPEKTIVE GRUPPEN ICKE‑ANVÄNDARE SAMT TOTALT I POPULATIONEN
Utbildningsnivå

Användare Icke‑användare Totalt

Förgymnasial <9 år

3.8

12.8

9.9

Förgymnasial 9 år

10.5

13.3

12.4

Gymnasial

35.7

51.9

46.7

Eftergymnasial <2 år

7.0

3.8

4.8

Eftergymnasial >2 år

37.9

16.1

23.1

Forskarutbildning

1.0

0.2

0.5

Uppgift saknas

4.1

1.8

2.6

100

100

100

På motsvarande sätt framgår från Tabell 6 att personer med utbildning inom pedagogik,
humaniora, konst, naturvetenskap, matematik, data, hälso‑ & sjukvård och social om‑
sorg är överrepresenterade bland Användare medan personer med allmän utbildning
(gymnasieutbildning), utbildning inom Teknik och tillverkning, Lant‑ & skogsbruk och
djursjukvård samt utbildning med tjänsteinriktning är underrepresenterade bland An‑
vändare.
TABELL 6: UTBILDNINGSINRIKTNINGARNAS FÖRDELNING (%) INOM GRUPPEN ANVÄN‑
DARE RESPEKTIVE GRUPPEN ICKE‑ANVÄNDARE SAMT TOTALT I POPULATIONEN
Utbildningsinriktning

Användare Icke‑användare Totalt

Allmän

21.8

32.2

28.8

Pedagogik & Lärare

11.5

3.5

6.1

Humaniora & Konst

9.1

3.6

5.4

Samhällsvet., juridik, handel & adm.

15.0

11.8

12.8

Naturvet., Matematik & Data

2.5

1.3

1.7

Teknik & Tillverkning

9.4

18.9

15.9

Lant‑ & skogsbruk, Djursjukvård

2.1

4.7

3.9

Hälso‑ & sjukvård, Social omsorg

17.2

11.6

13.4

Tjänster

6.3

9.6

8.5

Uppgift saknas

5.1

2.9

3.6

100

100

I Tabell 7 framgår att personer som har yrken som kräver teoretisk specilistkompetens
är kraftigt överrepresenterade bland biblioteksanvändare medan personer som arbetar
inom militär, jordbruk, trädgård, skogsbruk, fiske, hantverksarbete, bygg, tillverkning,
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process‑ och maskinoperatör eller transport är tydligt underrepresenterade bland An‑
vändare.
TABELL 7: YRKESKATEGORIERNAS FÖRDELNING (%) INOM GRUPPEN ANVÄNDARE RE‑
SPEKTIVE GRUPPEN ICKE‑ANVÄNDARE SAMT TOTALT I POPULATIONEN
Yrkeskategori

Användare Icke‑användare Totalt

Militär

0.1

0.2

0.1

Ledningsarbete

4.7

5.5

5.2

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

34.1

12.7

19.8

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning

12.4

11.2

11.6

Kontors‑ och kundservicearbete

7.7

7.2

7.3

Service, omsorg och försäljningsarbete

27.8

27.1

27.4

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

2.2

7.5

5.7

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

3.5

13.2

9.9

Process‑ och maskinoperatörsarbete, transport m.m.

1.7

7.3

5.5

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

5.9

8.0

7.3

100

100

100

INSIKT 3:
Mellan Användare och Icke‑användare finns inga påtagliga skillnader
• i inkomst
• i bostadsstorlek
Följande grupper utmärker sig inte från att vara över‑ eller underrepresenterade
bland biblioteksanvändare.
• personer med utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, handel och ad‑
ministration.
• personer med ledningsarbete, arbete som kräver kortare högskoleutbild‑
ning, kontor och kundservicearbete, service, omsorg‑ och försäljningsarbete.
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INSIKT 4:
Användare jämfört med Icke‑användare
• är yngre, bor närmare biblioteket och har fler barn.
• är i högre utsträckning kvinnor, högskoleutbildade och personer med ut‑
ländsk bakgrund.
• är i högre utsträckning ”överklass” och har högre fastighetsvärde och
fondsparande.
• har i högre utsträckning utbildning inom pedagogik, humaniora, konst,
naturvetenskap, matematik, data, hälso‑ & sjukvård och social omsorg.
• har i högre utsträckning ett yrke som kräver teoretisk specialistkompetens.
Icke‑användare jämfört med Användare
• är äldre, har längre till biblioteket och har färre barn.
• är i högre utsträckning män och pensionärer.
• har en markant högre andel ”arbetarklass”.
• har i högre utsträckning allmän utbildning eller högre utbildning inom teknik,
tillverkning, lant‑ och skogsbruk eller utbildning med tjänsteinriktning.
• har i högre utsträckning ett yrke inom militär, jordbruk, trädgård, skogsbruk,
fiske, hantverk, bygg, tillverkning, process‑ och maskinoperatör eller trans‑
port.
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3.5 ANDEL ANVÄNDARE INOM OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER
I föregående avsnitt delades Gotlands vuxna population in i grupperna Användare och
Icke‑användare för att göra direkta jämförelser mellan de två grupperna. I det här avs‑
nittet delas den vuxna populationen istället in i olika (delvis överlappande) samhälls‑
grupper exempelvis pensionärer, studenter, barnfamiljer och bidragstagare. Vi studerar
graden av biblioteksanvändning inom varje enskild grupp. På så sätt kan vi göra direkta
jämförelser mellan olika samhällsgrupper.
Här definieras en Användare som en person som har minst en aktivitet under 2017. Efter‑
som vi i detta avsnitt inkluderar ”flyktiga” variabler såsom studenter, arbetslösa och
föräldralediga och den studerade gruppegenskapen tidsmässigt ska matcha med bib‑
lioteksanvändningen är det olämpligt att definiera Användning under en längre tid än
ett år. Vi vill exempelvis studera om arbetslösa, just under perioden individen är arbet‑
slös, har en större eller mindre benägenhet att använda biblioteken.
I Figur 6 presenteras andelen Användare för en rad olika samhällsgrupper. Den streck‑
ade linjen i graferna anger andelen Användare (användarprocent) bland hela populatio‑
nen d.v.s. alla vuxna individer på Gotland (19.5 %). Staplarnas längd i förhållande till
linjen anger om respektive grupp är över‑ eller underrepresenterad jämfört med andel
Användare totalt sett bland Gotlands vuxna befolkning.
Som tidigare visats i Kapitel 3.3 har kvinnor en högre användarprocent jämfört med män,
vilket också framgår i Figur 6. Andra grupper som har en högre användarprocent jämfört
med populationen i stort är studenter, personer med eftergymnasial utbildning, föräl‑
dralediga, personer med utländsk bakgrund, personer med hemmaboende barn och
personer med olika typer av bidrag/ersättning. Grupper med en lägre användarprocent
är män, företagsledare och pensionärer.
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Man

12.2 %

Kvinna

26.6 %

Utländsk

24.7 %

Nyligen invandrad

27.4 %

Pensionär

17.1 %

Barn hemma

23.3 %

Ensamboende

20 %

Gruppegenskap

Eftergymnasial utbildning

35.7 %

Förvärvsarbetande

21.2 %

Företagsledare

13.7 %

Fondinnehav

21.6 %

Arbetslös

21.3 %

Student

38.2 %

Föräldraledig

30.8 %

Sjukersättning

22.7 %

Handikapp/Rehabersättning

21.5 %

Socialbidrag

24.3 %

Bostadsbidrag

21.9 %
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FIGUR 6: REPRESENTATIONSGRAF: OLIKA GRUPPERS ÖVER‑ ELLER UNDERREPRESEN‑
TATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN VUXNA POPULA‑
TIONEN (STRECKADE LINJEN).
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Som framgår i Figur 6 har personer med eftergymnasial utbildning en högre användarpro‑
cent jämfört användarprocenten bland hela den vuxna populationen. I Figur 7 studeras
detta faktum mer i detalj genom uppdelning i 6 olika utbildningsnivåer. Där framgår ty‑
dligt att personer med gymnasial utbildning eller lägre är kraftigt underrepresenterade
bland Användare. I motsats är personer med eftergymnasial utbildning kraftigt överrep‑
resenterade. Ju högre utbildningsnivå desto högre användarprocent. Bland gruppen
med forskarutbildning är hela 48 % biblioteksanvändare.

FIGUR 7: REPRESENTATIONSGRAF: DE OLIKA UTBILDNINGSNIVÅERNAS ÖVER‑ ELLER
UNDERREPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN
VUXNA POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
Över‑ och underrepresentation av grupper med olika utbildningsinriktningar ges i Figur
8. Grupper med utbildning inom pedagogik/lärare, humaniora/konst, Naturvetenskap/
Data/Matematik, Hälso‑ & sjukvård/social omsorg, samhällsvetenskap/juridik/handel/
administration har en högre användarprocent jämfört med den vuxna populationen i
stort. Underrepresenterade är grupper med utbildning inom lant‑ skogsbruk/djursjukvård,
teknik/tillverkning, allmän utbildning (gymnasial) och tjänsteutbildningar.
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FIGUR 8: REPRESENTATIONSGRAF: DE OLIKA UTBILDNINGSINRIKTNINGARNAS ÖVER‑
ELLER UNDERREPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND
HELA DEN VUXNA POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
I Figur 9 visas olika yrkeskategoriers över‑ eller underrepresentation. Personer med
teoretisk specialistkompetens är kraftigt överrepresenterade i jämförelse med andel An‑
vändare totalt sett bland Gotlands vuxna befolkning. Kraftigt underrepresenterade är
yrkesgrupper inom militär, hantverk/bygg/tillverkning, process‑ maskinoperatörer/transport
och jordbruk/skogsbruk. Svagt underrepresenterade är yrkeskategorier där det inte finns
krav på särskild yrkesutbildning samt ledningsarbete. Det bör påpekas att ca 30 pro‑
cent av förvärvsarbetande på Gotland saknar uppgift för variabeln yrkeskategori i SCB:s
mikrodata. Således baseras redovisade resultat på ca 70 procent av Gotlands förvärvsar‑
betande.
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FIGUR 9: REPRESENTATIONSGRAF: OLIKA YRKESKATEGORIERS ÖVER‑ ELLER UNDER‑
REPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN VUXNA
POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
Den Europeiska socioekonomiska klassificering som tidigare användes i Figur 5 används
även i Figur 10. Där framgår att klassen High är kraftigt överrepresenterad medan Middle
och Working är svagt underrepresenterade i jämförelse med användarprocenten bland
hela den vuxna populationen.

FIGUR 10: REPRESENTATIONSGRAF: TRE SOCIOEKONOMISKA KLASSERS ÖVER‑ ELLER
UNDERREPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN
VUXNA POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
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INSIKT 5:
• Grupper som är tydligt överrepresenterade i jämförelse med användarpro‑
centen bland hela den vuxna populationen är
– Kvinnor
– Studenter
– personer med eftergymnasial utbildning
– föräldralediga
– personer med utländsk bakgrund
– ”överklass”
– personer med utbildningsinriktning inom pedagogik, lärare, human‑
iora, konst, naturvetenskap, data, matematik, hälso‑ & sjukvård, social
omsorg, samhällsvetenskap/juridik/handel/administration
– yrkesgrupper som kräver teoretisk specialistkompetens
• Grupper som är tydligt underrepresenterade i jämförelse med använ‑
darprocenten bland hela den vuxna populationen är
– män
– pensionärer
– företagsledare
– personer

med

utbildningsinriktning

inom

lant‑

&

skogsbruk,

djursjukvård, teknik, tillverkning, allmän (gymnasial) och tjänsteutbild‑
ning
– yrkesgrupper inom militär, hantverk, bygg, tillverkning, process‑ och
maskinoperatör, transport, jordbruk och skogsbruk
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3.6 RANGORDNING AV YRKESKATEGORIER OCH
UTBILDNINGSINRIKTNINGAR M.A.P. ANDEL ANVÄNDARE
Kategoriindelningen av utbildningar i Figur 8 och yrken i Figur 9 ges i 9 respektive 10
olika kategorier. Mikrodata från SCB gör det möjligt att ange utbildnings‑ och yrkesinrik‑
tningar på en mer finfördelat nivå. I det här avsnittet delas yrken in i 44 kategorier medan
utbildningar delas in i 23 kategorier varpå andel Användare presenteras för samtliga kat‑
egorier. Utbildningsinriktning finfördelas ytterligare i ett sista steg i 116 kategorier. Av
dessa 116 kategorier redovisas de 10 kategorier med högst respektive lägst andel Använ‑
dare.
Kategorierna rangordnas efter andel Användare i respektive kategori. Rangordningen
gör det möjligt att se vilka yrken och utbildningsinriktningar som har högst respektive
lägst andel Användare.
Användare i detta avsnitt definieras som personer med minst en aktivitet det senaste 8
åren. Det längre tidsinterallet är valt för att studera benägenheten över tid att använda
biblioteken, inte under ett enskilt år.
Värt att påpeka är att det i den studerade populationen finns Användare i samtliga yrken
och utbildningskategorier även om andelen Användare är liten i vissa kategorier.

3.6.1

RANGORDNING AV YRKESKATEGORIER

I Tabell 8 ges andelen Användare för samtliga 44 yrkeskategorier. Kategorierna ran‑
gordnas med högst andel Användare överst i tabellen och lägst andel Användare ned‑
erst i tabellen. Som tidigare nämnts baseras resultaten av variabeln yrkeskategori på ca
70 procent av samtliga förvärvsarbetande på Gotland då det i SCBs mikrodata saknas
uppgift om yrke för resterande 30 procent.
Bland de med högst andel Användare finner man yrken med krav på olika typer av högskoleut‑
bildning, chefer inom utbildning, hälso‑ och sjukvård, bank, finans och försäkring. Även
vissa yrken där det är inget eller lägre krav på utbildning tillhör kategorierna med hö‑
gre andel Användare, exempelvis kontors‑ och kundserviceyrken, snabbmatspersonal,
köks‑ och restaurangbiträden och omsorgsyrken.
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Bland de med lägst andel Användare finns metallhantverks‑ och reparatörsyrken, mon‑
törer, transport‑ och maskinföraryrken, byggnads‑ och anläggningsyrken och elektriker.
Andra yrken bland de med låg andel Användare är lantbruks‑ och trädgårdsyrken, skogsar‑
betare, fiskare, soldater och officerare och även Chefer inom IT, logistik, FoU, bygg‑ och
ingenjörsverksamhet och tillverkning.
TABELL 8: RANGORDNING AV YRKESSKATEGORIER EFTER ANDEL ANVÄNDARE I RESPEK‑
TIVE KATEGORI.
Yrkeskategori

Andel Användare (%)

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom utbildning

67.9

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom juridik, kultur och socialt arbete m.m.

63.1

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso‑ och sjukvård

57.3

Andra kontors‑ och kundserviceyrken

50.5

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom ekonomi och förvaltning

49.2

Chefer inom utbildning

47.4

Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom hälso‑ och sjukvård samt laboratorium

45.6

Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom kultur, friskvård och socialt arbete

44.8

Chefer inom hälso‑ och sjukvård samt annan samhällsservice

43.0

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom naturvetenskap och teknik

42.2

Chefer inom bank, finans och försäkring

40.0

Snabbmatspersonal, köks‑ och restaurangbiträden m.fl.

39.4

Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom ekonomi och förvaltning

38.3

Omsorgsyrken

37.8

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom IT

37.6

Kundserviceyrken

36.4

Kontorsassistenter och sekreterare

34.4

Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m.

31.0

Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning
Fortsättning på nästa sida
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TABELL 8 – Fortsättning från föregående sida
Yrkeskategori

Andel Användare (%)

samt annan administration m.m.

30.0

Andra bevaknings‑ och säkerhetsyrken

28.0

Finmekaniska, grafiska och konsthantverksyrken

26.3

Chefer inom övrig servicenäring

26.0

Serviceyrken

25.6

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande
inom IT, ljud‑ och ljusteknik m.m.

25.1

Städyrken

22.8

Andra hantverksyrken inom trä och textil m.m.

22.0

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom teknik

22.0

Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.

20.8

Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare

19.3

Hantverksyrken inom livsmedel

18.9

Yrken inom materialförvaltning m.m.

17.1

Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare

17.1

Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg‑ och
ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m.

16.8

Officerare

16.7

Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering

16.5

Soldater m.fl.

15.6

Process‑ och maskinoperatörer

14.3

Lantbruks‑ och trädgårdsyrken

12.7

Installations‑ och serviceyrken inom el och elektronik

12.2

Bärplockare och plantörer m.fl.

11.1

Byggnads‑ och anläggningsyrken

10.3

Montörer

9.1

Transport‑ och maskinföraryrken

9.1

Metallhantverks‑ och reparatörsyrken

9.0
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INSIKT 6:
• Bland yrkeskategorier med högst andel Användare är det närmare 70 %
som använder biblioteken.
• Bland yrkeskategorier med lägst andel Användare är det knappt 10 % som
använder biblioteken.
• Yrken med högst andel Användare
– yrken med krav på olika typer av högskoleutbildning
– chefer inom utbildning, hälso‑ och sjukvård, bank, finans och försäkring
– kontors‑ och kundserviceyrken
– snabbmatspersonal, köks och restaurangbiträden
– omsorgsyrken
• Yrken med lägst andel Användare
– metallhantverks‑ och reparatörsyrken
– transport‑ och maskinföraryrken
– montörer
– byggnads‑ och anläggningsyrken
– elektriker
– lantbruks‑ och trädgårdsyrke och skogsarbetare
– fiskare
– soldater och officerare
– chefer inom IT, logistik, FoU, bygg‑ och ingenjörsverksamhet och
tillverkning
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3.6.2

RANGORDNING AV UTBILDNINGSINRIKTNINGAR

I detta avsnitt presenteras andel Användare för olika Utbildningsinriktningar. Utbild‑
ningsinriktningar anges för både gymnasie‑ och högskoleutbildningar. Gymnasieutbild‑
ningar utan specialisering går under benämningen ”bred, generell utbildning”. I Tabell
9 presenteras andel Användare i en grov indelning i 23 utbildningsinriktningar. Andelen
Användare varierar mellan 14.7 till 66.5 % mellan de olika utbildningskategorierna.
En mer finfördelad indelning än de 23 inriktningarna resulterar enligt SCB:s kategoris‑
ering i 116 olika utbildningsinriktningar. Vi presenterar inte alla 116 inriktningar i rap‑
porten utan har istället plockat ut de 10 inriktningar med högst andel Användare och
de 10 inriktningar med lägst andel Användare vilket visas i Tabell 10 och 11. Där framgår
att personer med utbildningsinriktning inom biblioteks‑ och dokumentationsvetenskap
har den absolut högsta andelen Användare. Det följs av utbildningsinriktningar inom
historia och arkeologi, olika typer av lärarutbildningar, psykologi, bild‑ och formkonst,
främmande språk och språkventenskap. För de 10 utbildningsinriktningar med högst
andel Användare är mellan 70 till 90 procent Användare.
Utbildningsinriktningar med lägst andel Användare finner man bland grupper med ut‑
bildning inom transporttjänster, maskin‑, verkstads‑, fordons‑, farkost, byggnads‑ och
anläggningsteknik, säkerhet i samhället, skogs‑ och lantbruk, energi‑ och elektronik,
data och automation samt tillverkning. För de 10 utbildningsinriktningar med lägst an‑
del Användare är mellan 7 till 14 procent Användare.
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Utbildningsinriktning

Andel Användare (%)

Journalistik och information

66.5

Humaniora

65.3

Biologi och miljövetenskap

62.9

Fysik, kemi och geovetenskap

61.3

Pedagogik och lärarutbildning

60.7

Samhälls‑ och beteendevetenskap

60.1

Miljövård och miljöskydd

56.3

Juridik och rättsvetenskap

50.4

Matematik och övrig naturvetenskap

49.2

Konst och media

46.9

Hälso‑ och sjukvård

41.7

Socialt arbete, omsorg och vägledning

40.1

Data

38.8

Djursjukvård

36.8

Företagsekonomi, handel och administration

32.2

Personliga tjänster

28.0

Material och tillverkning

25.8

Säkerhetstjänster

23.5

Bred, generell utbildning

22.1

Teknik och teknisk industri

18.6

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

17.3

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

16.9

Transporttjänster

14.7

TABELL 9: RANGORDNING AV 23 UTBILDNINGSINRIKTNINGAR EFTER ANDELEN ANVÄN‑
DARE I RESPEKTIVE KATEGORI
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Utbildningsinriktning

Andel Användare (%)

Biblioteks‑ och dokumentationsvetenskap

89.4

Historia och arkeologi

85.0

Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet

82.1

Psykologi

80.0

Ämneslärarutbildning

76.7

Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar

75.7

Lärarutbildning i yrkesämne och praktisk‑estetiska ämnen

75.0

Bild‑ och formkonst

75.0

Främmande språk och språkvetenskap

71.0

Pedagogik och lärarutbildning, övrig och ospecificerad utbildning

70.0

TABELL 10: RANGORDNING AV DE 10 UTBILDNINGSINRIKTNINGAR MED HÖGST ANDEL
ANVÄNDARE BLAND TOTALT 116 INRIKTNINGAR. ÖVERST GES KATEGORIN MED ALLRA
HÖGST ANDEL ANVÄNDARE.

Utbildningsinriktning

Andel Användare (%)

Tillverkning av trä‑, pappers‑, glas‑, porslin‑ och plastprodukter

14.4

Elektronik, datateknik och automation

13.3

Energi‑ och elektroteknik

12.5

Skog

10.6

Lantbruk

9.5

Säkerhet i samhället

8.5

Maskinteknik och verkstadsteknik

8.4

Fordons‑ och farkostteknik

7.9

Byggnadsteknik och anläggningsteknik

7.3

Transporttjänster

7.1

TABELL 11: RANGORDNING AV DE 10 UTBILDNINGSINRIKTNINGAR MED LÄGST ANDEL
ANVÄNDARE BLAND TOTAL 116 INRIKTNINGAR. NEDERST GES KATEGORIN MED ALLRA
LÄGST ANDEL ANVÄNDARE.
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INSIKT 7:
• Bland utbildningsgrupper med högst andel Användare är det närmare 90
% som använder biblioteken.
• Bland utbildningsgrupper med lägst andel Användare är det ca 7 % som
använder biblioteken
• Utbildningsinriktningar med högst andel Användare .
– biblioteks‑ och dokumentationsvetenskap
– historia och arkeologi
– olika typer av lärarutbildningar
– psykologi
– bild‑ och formkonst
– främmande språk och språkventenskap
• Yrken med lägst andel Användare
– transporttjänster
– maskin‑, verkstads‑, fordons‑, farkost, byggnads‑ och anläggningsteknik
– säkerhet i samhället
– skogs‑ och lantbruk
– energi‑ och elektronik, data och automation
– tillverkning
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3.7 AKTIVITETSFREKVENS
Andelen Användare ger ingen information om frekvensen bland biblioteksanvändare.
Vi har därför valt att studera aktivitetsfrekvens för att få en bild av Användares olika
frekvensnivåer. I detta avsnitt studeras vuxnas aktivitetsfrekvens. Barns aktivitetsfrekvens
studeras i nästa avsnitt. I Figur 11 visas genom staplarnas höjd hur många Användare
som har olika antal aktiviteter under 2019. Den första stapeln visar att nästan 1 750 An‑
vändare har 1 aktivitet per år, knappt 750 Användare har 2 aktiviteter per år o.s.v. An‑
tal Användare avtar kraftigt med ökad aktivitetsfrekvens. I stapeln längst till höger är
samtliga Användare med 100 eller fler aktiviteter samlade. Ca. 250 individer hade under
2019 en sådan hög användarfrekvens.
Medelvärdet för antal aktiviteter per år och Användare är 16.2. Medianvärdet är 7. An‑
vändare med mycket hög aktivitetsfrekvens påverkar och höjer medelvärdet. Medianen
påverkas inte av extrema värden och kan därför anses vara ett mer representativt mått
på medelaktivitetsfrekvensen hos Användare.

FIGUR 11: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
ANTAL AKTIVITETER UNDER ÅRET (1‑100 AKTIVITETER). GRAFEN VISAR AKTIVITETS‑
FREKVENS FÖR VUXNA UNDER 2019.
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Aktivitetsfrekvenserna delas in i tre aktivitetsgrader ‑ Låg (1‑4 aktiviteter), Mellan (5‑47
aktiviteter) och Hög (över 48 aktiviteter) under 2019. I Tabell 12 jämförs ålder, bibliotek‑
savstånd och inkomst för de tre aktivitestgraderna. Personer med en högre aktivites‑
grad är i medeltal äldre och har kortare avstånd till sitt närmsta bibliotek jämfört med
de med lägre aktivitesgrad. De har även lägre inkomst jämfört med Användare med lägre
aktivitesgrad.
TABELL 12: JÄMFÖRELSE MELLAN 3 OLIKA AKTIVITETSGRADER. TABELLEN VISAR DATA
ÖVER VUXNA INDIVIDER.
Aktivitetsgrad

Låg

Mellan

Hög

(Aktiviteter per år)

(1‑4)

(5‑47)

(>48)

Medelålder (år)

47.2

50.9

56.4

Biblioteksavstånd medel (km)

3.9

3.8

3.5

Medelinkomst (kr)

267 300 264 400 246 700

En grafisk presentation av fördelningen för de tre olika aktivitesgraderna för olika
samhällsgrupper ges i Figur 12. Exempelvis, inom gruppen bestående av personer med
handikapp/rehabersättning har 40 % låg aktivitestgrad, 45.6 % mellan och 14.4 % hög
aktivitetsgrad ‑ det sista värdet är det högsta bland samtliga samhällsgrupper. Andra
grupper med proportionellt fler Användare med den högsta aktivitetsgraden är pen‑
sionärer, ensamboende och personer med eftergymnasial utbildning. Som jämförelse
är fördelningen mellan de tre aktivitetsgraderna för hela den vuxna populationen på
Gotland 40.3, 52.9 och 6.8 för Låg, Mellan respektive Hög aktivitetsgrad.
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FIGUR 12: AKTIVITESGRAD FÖR OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER. ÖVERSTA STAPELN ANGER
FÖRDELNINGEN FÖR DE TRE AKTIVITETSGRADERNA FÖR SAMTLIGA VUXNA ANVÄNDARE.
Från Figur 6 tidigare i rapporten framgår att Pensionärer är underrepresenterade bland
Användare men bland de pensionärer som är Användare är det proportionellt många
som har den högsta aktivitetsgraden (14.4 %). Samtidigt är det proportionellt många
pensionärer som har den lägsta aktivitetsgraden (57.3 %), detta pga att aktivitetsgraden
”mellan” är låg (32.6 %) bland pensionärer.
Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade bland Användare och
de har också proportionellt många med hög aktivitetsgrad (8.2 %) men också propor‑
tionellt många med låg aktivitesgrad (57.1 ), återigen pga att aktivitetsgraden ”mellan”
är låg (34.8 %) även för denna grupp. Vidare är personer med utländsk bakgrund över‑
representerade bland Användare men det är relativt få bland dessa Användare som har
hög aktivitetsgrad. I den gruppen är det istället relativt många med låg aktivitetsgrad.
Personer med handikapp/rehabersättning är svagt övrerepresenterade bland Användare
och bland dessa Användare finns proportionellt många med aktivitetsgrad ”hög” och
”mellan” och följaktligen relativt få med låg aktivitetsgrad.
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INSIKT 8:
• Medelvärdet för antal aktiviteter vuxna har per år och Användare är 16.2. Me‑
dianvärdet är 7.
• Användare med en hög aktivitetsfrekvens är äldre, bor närmare sitt bib‑
lioteket och har lägre inkomst jämfört med Användare med lägre aktivites‑
grad.
• Personer med handikapp/rehabersättning, pensionärer, ensamboende, och
personer med eftergymnasial utbildning har proportionellt fler Användare
med den högsta aktivitetsgraden.

3.8 STUDIER AV BARN
För barn finns inte lika många variabler från SCB:s mikrodata att analysera som för vuxna.
Här presenteras dock en närmare analys av barn‑användares åldersfördelning och ak‑
tivitetsfrekvens. Statistiken baseras enbart på aktiviteter med barns egna bibliotekskort.
Barns aktiviteter som registreras på vårdnadshavares bibliotekskort går inte att få med
i analyserna. I Figur 13 visas en jämförelse av åldersfördelning mellan Användare och
Icke‑användare bland barn, uppdelat efter kön. Det är samma data som i Figur 1 men
trunkerat för att endast inkludera barn. Figuren visar att det är ytterst få Användare (med
eget bibliotekskort) mellan 0‑5 år. Vid skolstart i 6‑årsåldern stiger antalet Användare
drastiskt. I åldern mellan 6‑13 år är antal Användare fler än Icke‑användare. Efter 13‑års
ålder sjunker användandet och Icke‑användarna blir fler än Användarna.
Det finns inga stora skillnader i åldersfördelningen mellan pojkar och flickor men över‑
representationen av kvinnor bland vuxna Användare visar sig redan bland barn ‑ andelen
Användare bland flickor är något högre än bland pojkar.
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FIGUR 13:

JÄMFÖRELSE I ÅLDERSFÖRDELNING MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑

ANVÄNDARE BLAND BARN, UPPDELAT EFTER KÖN. DATA FRÅN 2017
Barns aktivitetsfrekvens studeras i Figur 14 (alla barn samlade) och i Figur 15 (uppdelat
på tre ålderskategorier). Medelvärdet för antal aktiviteteter för samtliga barn under året
är 7.9. Medianvärdet är 5. I Tabell 13 ges medelvärde och median uppdelat på de tre
ålderskategorierna.
Barn i den yngsta ålderkategorin är har lägst aktivitestfrekvens. Ytterst få barn i åldern
0‑5 har fler än 10 aktiviteter. Deras medelvärde för antal aktiviteter under året ligger
på 5.0 och medianen på 3. Barn i ålderkategorin 6‑10 har högst aktivitetsfrekvens med
ett medelvärde på 9.2 och median på 3 aktiviteter per år. I Figur 15 ses tydligt att pro‑
portionellt fler barn i denna ålderskategori har högre aktivitetsfrevens än barn i åldern
11‑17. I ålderskategorin 11‑17 är medelvärdet 6.7 och median 3 aktiviteter per år
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FIGUR 14: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
ANTAL AKTIVITETER UNDER 2017. I STAPELN LÄNGST TILL HÖGER SAMLAS DE MED 50
ELLER FLER AKTIVITETER UNDER ÅRET.

FIGUR 15: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
ANTAL AKTIVITETER UNDER 2017, UPPDELAT PÅ ÅLDERSKATEGORI. I STAPELN LÄNGST
TILL HÖGER SAMLAS DE MED 50 ELLER FLER AKTIVITETER UNDER ÅRET.
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TABELL 13: MEDELAKTIVITETSFREKVENS FÖR BARN I 3 ÅLDERSKATEGORIER.
Medelvärde Median
0‑5 år

5.0

3

6‑10 år

9.2

7

11‑17 år

6.7

3

INSIKT 9:
• Fram till ca 6 års ålder har ytterst få barn egna bibliotekskort vilket medför att
andelen Icke‑användare är nästan 100 %.
• Från skolstart i 6‑årsåldern till ca 13 års ålder är det fler barn som använder
biblioteken än som inte gör det.
• I åldern 13‑18 är det fler barn som inte använder biblioteken än som gör det.
• Det råder inga stora skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller Använ‑
dares åldersfördelning. Däremot är andelen Användare bland flickor något
högre än bland pojkar.
• För barn är medelvärdet för antal aktiviteter per år och Användare 7.9. Me‑
dianvärdet är 5. Dessa värden är lägre än motsvarande värden för vuxna dvs
barn har en lägre aktivitetsfrekvens jämfört med vuxna.
• Barns biblioteksanvänding och frekvens går kraftigt ner från ca 13 års ålder.
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3.9 VAD PÅVERKAR ANVÄNDANDET?
I tidigare avsnitt studeraras ett antal variabler, en i taget i relation till biblioteksanvänd‑
ningen. I detta avsnitt används en modellbaserad ansats där vi undersöker samtliga
variabler simultant. Det gör att vi kan undersöka enskilda variablers påverkan och sam‑
tidigt kontrollera för övriga variabler. Här har en sannolikhetsmodell (specifikt logistisk
regression) använts för att undersöka vilka variabler som påverkar biblioteksanvändnin‑
gen. Genom modellen undersöker vi hur sannolikheten att vara Användare är relaterad
till de olika variablerna. I Tabell 14 listas de variabler/egenskaper som enligt modell‑
analysen i störst utsträckning bidrar till att förklara sannolikheten att vara Användare.
I Tabell 14 redovisas även oddskvoter. Oddskvoten jämför oddsen för biblioteksanvänd‑
ning mellan grupper. Exempelvis är oddskvoten för variabeln ”Student” kvoten mellan
oddset (för biblioteksanvändning) för gruppen studenter och oddset (för biblioteksan‑
vändning) för övriga. En oddskvot över 1 betyder att gruppen studenter har ett högre
odds för biblioteksanvändning och därmed är mer benägna att vara Användare. I detta
fall är oddskvoten för studenter 3.68 vilket indikerar en klart högre benägenhet att vara
Användare för gruppen studenter. Tolkningen av en oddskvot görs ”allt annat lika” i
modellen dvs då alla andra variabler hålls konstanta. Oddskvoten för gruppen studen‑
ter på 3.68 visar hur mycket högre oddset för biblioteksanvändning förväntas vara för en
student jämfört med en icke‑student med samma egenskaper i övrigt. En del variabler
har i modellanalyserna visat sig ha liten eller ingen påverkan på benägenheten att vara
Användare. Dessa variabler redovisas i Tabell 15.
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Det är mer sannolikt att individer som har en eller flera av
följande egenskaper är biblioteksanvändare
(Oddskvot från sannolikhetsmodell)
Är student (3.68)
Har eftergymnasial utbildning (3.16)
Är kvinna (2.43)
Är nyligen invandrad (1.82)
Har småbarn (1.72)
Är arbetslös (1.57)
Tillhör ”high” klass (1.52)
Är pensionär (1.48)
Har hemmaboende barn (1.38)
Får handikappersättning (1.36)
Har kort avstånd (<3 km) till närmaste bibliotek (1.24)
Har utländsk bakgrund ( 1.22)
Får sjukersättning (1.21)
Inte är företagsledare (1.18)
Företagare (1.16)
Får bostadsbidrag (1.16)
Är ogift (1.14)
Förvärvsarbetande (1.10)
Bor i LGH (1.10)
Är ensamboende (1.07)
TABELL 14: VARIABLER MED PÅVERKAN ENLIGT SANNOLIKHETSMODELL (LOGISTISK RE‑
GRESSION)
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Följande variabler har ingen eller marginell påverkan på
benägenheten att vara biblioteksanvändare
Ålder
Boarea
Inkomst
Fondinnehav
Totalt fastighetsvärde
TABELL 15: VARIABLER UTAN PÅVERKAN ENLIGT SANNOLIKHETSMODELL (LOGISTISK
REGRESSION)
INSIKT 10:
Resultaten av de modell‑baserade analyserna av vad som påverkar benägenheten
att vara Användare visar liknande mönster som framkommit i tidigare avsnitt
(baserat på sammanfattande mått). Två punkter att notera särskilt är
• När gruppen pensionärer studeras i sannolikhetsmodellen påvisas att ”allt
annat lika” ökar benägenheten för biblioteksanvändning för pensionärer.
Det betyder att benägenheten för att vara Användare förväntas vara högre
för en pensionär jämfört med en icke‑pensionär med samma egenskaper på
resterande variabler i modellen. Det ska inte förväxlas med tidigare resultat
(Insikt 4) som anger att andelen Användare i gruppen pensionärer är lägre än
genomsnittet.
• Användare som bor nära ett bibliotek, definierat som att ha ett kortare
avstånd än 3 km, har en ökad benägenhet att vara Användare.
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3.10 JÄMFÖRELSE AV BIBLIOTEKEN
På Gotlands finns 10 bibliotek och en bokbuss. I följande avsnitt gör vi en jämförelse
av biblioteken med avseende på antal aktiviteter, antal unika Användare och aktivites‑
frekvens. Vi studerar även om andelen av olika samhällsklasser bland Användarna skiljer
sig mellan biblioteken, exempelvis om andelen pensionärer på vissa bibliotek är högre
än på andra bibliotek.
I Tabell 16 framgår att det totala antalet aktiviteter under 2019 är 193 136 och totala an‑
talet unika Användare är 11 924 stycken. Uppdelat på respektive bibliotek är Almedals‑
biblioteket det absolut största biblioteket sett till antal aktiviteter (131 340 eller 68 %)
med 8 602 unika Användare. Bokbussen är det näst största ”biblioteket” med nästan 12
000 aktiviteter under 2019 och 2 000 unika Användare. Övriga bibliotek har mellan 1 500
och 10 000 aktiviteter per år och mellan 130 och 1 500 unika Användare. I vänstra de‑
len av tabellen ges motsvarande data där Användare definieras för den längre perioden
2012‑2019. Totalt under perioden registrerades 1 308 355 aktiviteter fördelat på 20 773
Användare.
TABELL 16: ANTAL AKTIVITETER OCH UNIKA ANVÄNDARE FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK ‑
REDOVISAS FÖR PERIODEN 2012‑2019 OCH 2019.
2012‑2019
Antal

Andel av

2019
Unika

Antal

Andel av

Unika

aktiviteter alla aktiviteter Användare aktiviteter alla aktiviteter Användare
Almedals

803 025

61.4

16 463

131 340

68.0

8 602

Gråbo

74 705

5.7

3 172

9 047

4.7

1 190

Korpen

60 311

4.6

3 114

8 369

4.3

1 267

Fårösund

15 589

1.2

877

1 580

0.8

248

Slite

40 801

3.1

1 665

5 130

2.7

630

Roma

55 854

4.3

2 800

6 880

3.6

909

Östergarn

11 315

0.9

328

1 447

0.7

130

Klintehamn

39 260

3.0

1 871

4 590

2.4

648

Hemse

84 297

6.4

3 722

10 107

5.2

1 457

Burgsvik

22 160

1.7

998

2 769

1.4

404

Bokbussen

101 038

7.2

4 604

11 877

6.1

2 000

1 308 355

100

20 773

193 136

100

11 924

Totalt

Summan av antal unika Användare från de olika biblioteken summerar till ett värde som överstiger värdet för
totalt antal unika Användare på sista raden (20 773 och 11 924). Anledningen är att en Användare som
använder mer än ett bibliotek räknas som en unik Användare för varje använt bibliotek. I en summering över
alla bibliotek kommer då samma person med flera gånger. Totalt antal unika Användare i tabellens sista rad
är korrigerat för detta och räknar bara med Användare med aktiviteter på flera bibliotek en gång.
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För att studera förändringen av antalet aktiviteter över tid redovisas i Tabell 17 antalet
aktiviteter för respektive bibliotek för åren 2013, 2015, 2017 och 2019. Det totala antalet
aktiviteter har under perioden ökat från 143 173 till 193 136 aktiviteter, en ökning med
35 %. Fårösund och Bokbussen är de enda enheterna som har en minskande trend vad
gäller antal aktiviteter.
TABELL 17: TOTALT ANTAL AKTIVITETER PÅ RESPEKTIVE BIBLIOTEK.
Antal aktiviteter
2019
Almedals

2017

131 340 106 756

2015

2013

90 927

81 957

Gråbo

9 047

9 980

9 279

8 404

Korpen

8 369

8 368

7 411

6 807

Fårösund

1 580

951

2 430

2 773

Slite

5 130

5 845

5 208

4 281

Roma

6 880

7 094

6 640

6 957

Östergarn

1 447

1 524

1 425

1 264

Klintehamn

4 590

5 305

4 909

4 659

Hemse

10 107

10 914

10 202

10 702

Burgsvik

2 769

3 619

2 456

2 476

Bokbussen

11 877

10 951

13 256

12 893

Totalt

193 136 171 307 154 143

143 173

Förändringen av antal unika användare studeras i Tabell 18. Antalet unika Användare
har ökat mellan 2013 till 2019 med 33 % även om antal unika Användare sjunkit något
mellan åren 2017 och 2019. Med några få undantag följer antal unika Användare på re‑
spektive bibliotek samma mönster som totala antalet unika Användare på Gotland.
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TABELL 18: ANTAL UNIKA ANVÄNDARE PÅ RESPEKTIVE BIBLIOTEK.
Antal unika Användare
2019

2017

2015

2013

Almedals

8 602

8 739

6 951

5 736

Gråbo

1 190

1 207

1 021

788

Korpen

1 267

1 224

1 000

730

Fårösund

248

196

317

266

Slite

630

684

547

0

Roma

909

1 057

908

892

Östergarn

130

138

0

0

Klintehamn

648

717

654

580

1 457

1 646

1 378

1 206

404

498

246

220

Bokbussen

2 000

2 090

2 009

1 743

Totalt

11 924

12 800

10 725

8 973

Hemse
Burgsvik

Summan av antal unika Användare från de olika biblioteken summerar till ett värde som överstiger värdet för
totalt antal unika Användare på sista raden. Anledningen är att en Användare som använder mer än ett
bibliotek räknas som en unik Användare för varje använt bibliotek. I en summering över alla bibliotek
kommer då samma person med flera gånger. Totalt antal unika Användare i tabellens sista rad är korrigerat
för detta och räknar bara med Användare med aktiviteter på flera bibliotek en gång.

I Figur 16 redovisas användarnas aktivitetsfrekvenser uppdelat på respektive bibliotek.
Denna figur kan jämföras med Figur 11 som redovisade användarnas aktivitesfrekvenser
för alla bibliotek sammanslaget. Varje stapels höjd visar hur många Användare som har
ett visst antal aktiviteter under året. Den första stapeln i varje diagram anger hur många
Användare som har 1‑5 aktiviteter under året, den andra stapeln anger hur många som
har 6‑10 aktiviteter o.s.v. I stapeln längst till höger är samtliga Användare med 100 eller
fler aktiviteter samlade.
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FIGUR 16: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
AKTIVITESINTERVALL (1‑5 AKTIVITETER PER/ÅR, 6‑10 AKTIVITETER O.S.V.) GRAFEN VISAR
SAMTLIGA ANVÄNDARE (BARN OCH VUXNA) UNDER 2019
Det är likvärdiga mönster i aktivitetsfrekvensen för de olika biblioteken. Det är flest antal
Användare som har mellan 1‑5 aktiviteter under året. Därefter är det en snabb nedgång
av antal Användare med högre aktivitetsfrekvenser. Bokbussen och Östergarn utmärker
sig något genom att ha proportionellt fler Användare med en aktivitetsfrekvens som
överstiger 5 aktiviteter under året.
I en ytterligare jämförelse av biblioteken studeras i Tabell 19 hur olika samhällsgrupper
är representerade bland Användare på respektive bibliotek under 2017. Här framträder
stora skillnader mellan biblioteken.
Andelen barn bland Användarna är lägst på Korpen med 11.8 % medan den är högst
för Bokbussen med 63.2 % barn. Andelen kvinnor/flickor varierar mellan 59.6 % för Bok‑
bussen till 77.6 % för Korpen.
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Andel studenter varierar mellan 4.7 % för Östergarn till 15.9 % för Almedalsbiblioteket.
Bokbussen har lägsta andelen pensionärer, 12.3 %, medan Korpen har högst andel pen‑
sionärer på 39.1 %. Den högsta andelen Användare med utländsk bakgrund finns i Fårö‑
sund, 10.7 % och lägsta andelen har Bokbussen med 4.7 %.
TABELL 19: JÄMFÖRELSE AV BIBLIOTEKEN MED AVSEENDE PÅ REPRESENTATION AV
OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER
Barn Kvinnor/Flickor Studenter Pensionärer Utländsk bakgrund
Almedals

21.4

65.4

15.9

20.5

9.8

Gråbo

33.3

68.4

8.8

22.8

9.4

Korpen

11.8

77.6

6.0

39.1

8.0

Fårösund

21.5

70.1

10.7

33.7

10.7

Slite

18.3

71.5

6.4

35.4

7.4

Roma

33.6

68.3

8.3

22.4

5.6

Östergarn

15.4

72.7

4.7

37.5

4.9

Klintehamn

21.0

68.7

7.6

32.1

6.5

Hemse

21.8

69.6

8.2

29.2

8.4

Burgsvik

43.0

64.6

6.1

25.7

5.9

Bokbussen

63.2

59.6

10.0

12.3

4.7

Samtliga Användare

28.5

66.3

13.0

27.6

10.7

För varje bibliotek redovisas andelen (%) av olika samhällsgrupper bland bibliotekets samtliga Användare.
Som referens ges i sista raden andelen av de olika samhällsgrupperna bland samtliga Användare på Gotland.

Insiktsrapport ‑ Biblioteksanvändning Gotland

49

INSIKT 11:
• Under 2019 var totala antalet aktiviteter (barn och vuxna) för samtliga bib‑
liotek 193 136 fördelat på 11 924 unika Användare vilket ger ett medelvärde
av 16 aktiviteter per person och år.
• Totala antalet aktiviteter har ökat med 35 % från 2013 till 2019. Med ett par
undantag följer varje enskilt bibliotek samma trend.
• Antal unika Användare har ökat med 33 % från 2013 till 2019, dock med en
liten nedgång från 2017 till 2019. Med ett par undantag följer varje enskilt
bibliotek samma trend.
• Aktivitesfrekvensen skiljer sig inte nämnvärt mellan biblioteken.
• Det är kraftiga skillnader mellan biblioteken för hur olika samhällsgrupper är
representerade bland Användarna. Mellan biblioteken varierar andelen
– barn mellan 11.8 till 63.2 %
– kvinnor/flickor mellan 59.6 till 77.6 %
– studenter mellan 4.7 till 15.9 %
– pensionärer mellan 12.3 till 39.1 %
– personer med utländsk bakgrund mellan 4.7 och 10.7 %
• Bokbussen har en kraftig överrepresentation av barn (63.2 %) och underrep‑
resentation av pensionärer (12.3 %).
• Bokbussen har den lägsta andelen personer med utländsk bakgrund.
• Korpen och Östergarn har högst andel pensionärer.
• Högst andel studenter har Almedals, Fårösund och Bokbussen.
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3.11 GEOGRAFISKA SKILLNADER ‑ KARTOR
Geografiska skillnader över biblioteksanvändningen presenteras här i kartform. Kar‑
torna är uppdelade i Gotlands 93 socknar. För varje socken redovisas användarandel
för både vuxna (Figur 17) och barn (Figur 18). Vidare redovisas 11 kartor, ett för varje
bibliotek plus bokbussen, där det framgår från vilka socknar ett enskilt biblioteks An‑
vändare kommer ifrån d.v.s bibliotekets upptagningsområden. Dessa kartor presenters
i Figur 19, 20 och 21.
Kartorna i Figur 17 och Figur 18 levereras även i ett interaktivt html‑format. I dessa inter‑
aktiva kartor redovisas ytterligare jämförelser mellan socknarna i pop‑up menyer som
visas när man ”pekar” på respektive socken. Variablerna som ges i pop‑up menyn ger en
bild av befolkningssammansättningen i respektive socken. På så sätt kan användaran‑
delen för respektive socken relateras till befolkningen i stort i sin socken.
Variablerna i pop‑up menyn i den interaktiva kartan för vuxna är
• andel kvinnor
• andel utländsk bakgrund
• andel pensionärer
• andel barnfamiljer
• andel ensamboende
• andel eftergymnasial utbildning
• andel studerande
• andel arbetslösa
• medelålder
• medelinkomst
• medelvärde biblioteksavstånd
Variabler i pop‑up menyn i den interaktiva kartan för barn är
• andel flickor
• andel utländsk bakgrund
• medelålder
• medelvärde biblioteksavstånd
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FIGUR 17: ANVÄNDARANDEL BLAND VUXNA UPPDELAT PÅ SOCKENNIVÅ.
I kartan över andel Användare bland vuxna (Figur 17) framträder ett mönster med högre
användarandel i socknar där ett bibliotek ligger samt i närliggande socknar. I kartan över
användarandel bland barn (Figur 18) framkommer ett helt annat mönster. Där ligger inte
socknar med hög användarandel koncentrerade kring biblioteken. Barns biblioteksan‑
vändning verkar inte påverkas av längre avstånd till biblioteken.
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FIGUR 18: ANVÄNDARANDEL BLAND BARN UPPDELAT PÅ SOCKENNIVÅ.
Kartorna i Figur 19, 20 och 21 visar respektive biblioteks upptagningsområde. Kartorna
anger hur många av bibliotekets aktiviteter som görs av Användare från varje socken.
Som väntat bor de flesta Användarna nära biblioteket de använder, men storleken på
ett biblioteks upptagningsområde framgår tydligt i dessa kartor.
Bokbussen har ett upptagningsområde relativt jämnt fördelat över Gotland även om de
socknar som står för flest antal aktiviteter ligger i och runt Visby. Almedalsbiblioteket
har flest antal aktiviteter från personer hemmahörande i socknar runt Visby men upp‑
tagningsområdet är sedan jämnt fördelat över hela Gotland.
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För de mindre biblioteken framträder ett mönster där upptagningsområdet ligger i ett
kluster runt biblioteket. Antal aktiviteter från Användare utanför dessa kluster är noll
eller nära nära noll.

(a) BOKBUSSEN

(b) ALMEDALS

(c) GRÅBO

(d) KORPEN

FIGUR 19: UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK
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(a) FÅRÖSUND

(b) SLITE

(c) ROMA

(d) ÖSTERGARN

FIGUR 20: UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK
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(a) KLINTEHAMN

(b) HEMSE

(c) BURGSVIK

FIGUR 21: UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK
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