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Abstract:  The aim of this bachelor thesis is to describe in part the public library users’ 

process when deciding which books to borrow. Focus is on the library users’ 

experience of the process and how literature exposure can support them in 

their choice of book. This study seeks to find out to what extent choices are 

spontaneously made at the library, which elements of exposure that the user 

finds helpful in the process and which factors usually influence the user in 

finding new things to read.  

 

The data was gathered through 100 structured interviews with public library 

users. To analyze the result a modified marketing research theory was used, 

providing a comprehensive view. The decision-making process can be 

understood as a combination of the orientation or attitude of the library 

user, the behavior or tactics of the library user and the library environment.  

 

The results of the study show four examples of behavior patterns related to 

library user orientations. The patterns are then linked to different aspects of 

mediation of literature in the library environment. The study also presents 

statistics on spontaneous loans and divides these loans into three types. By 

examining the variety of library users’ behavior patterns and search 

strategies, this study contributes to further developing the literature 

exposure of public library collections.  

 

 

Nyckelord: Exponering, litteraturförmedling, biblioteksanvändare, sökstrategier, 

beslutsprocess, skyltning, biblioteksmiljö, browsing 
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1 Inledning 
 

Att det finns en plats där man kan hitta just den bok man hade tänkt hitta, eller göra ett 

oväntat fynd när man egentligen sökte efter något annat, kan ge inspiration till läsning och 

vidga perspektiven (Höglund & Wahlström 2007). När mediernas bokrecensioner blir färre 

eller ersätts av bok-topplistor och den fysiska bokhandeln smalnar av sitt utbud och krymper 

sina ytor (Westlund 2013) kan biblioteken fylla en viktig funktion som en plats där det finns 

ett brett utbud av litteratur. Den nya bibliotekslagen betonar bibliotekens betydelse för det 

demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Lagen ger folkbiblioteken i uppdrag att vara tillgängliga för alla och anpassade 

till användarnas behov, samt att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur 

(Kulturdepartementet 2013).  

 

God litteraturförmedling anpassad till användarnas behov är en ständig utmaning för varje 

bibliotek. När bibliotekarien, författaren och bloggaren Char Booth talar om bibliotekens 

förändringsarbete betonar hon att god litteraturförmedling handlar om att vara en känslig och 

uppmärksam kommunikatör, som förstår hur ett budskap ska förmedlas till olika målgrupper 

(Head 2013).  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vid arbete på ett mindre folkbibliotek lade jag märke till att biblioteksanvändarnas strategier 

för att hitta inspiration och välja böcker i biblioteksmiljön varierade stort. Av eget intresse 

gjorde jag tre kvalitativa ostrukturerade intervjuer med låntagare och fick höra tre helt olika 

berättelser. En av dem förklarade att när det gäller facklitteratur är framsidan till stor hjälp för 

att avgöra om boken är intressant eller inte, men när det gäller skönlitteratur tittar han inte på 

böckernas framsidor utan letar direkt upp den författare som han planerat att läsa något av. 

Den andra jag intervjuade tar hjälp av bibliotekarien för att snabbt hitta en bok inom just det 

ämnet hon är ute efter på facklitteraturavdelningen, men när det gäller skönlitteratur strosar 

hon gärna omkring och tittar alltid noga igenom nyhetshyllan och pärmen med nyinkommen 

skönlitteratur. Den tredje låntagaren berättade att hon sällan har tid för att strosa omkring på 

biblioteket utan föredrar att söka och reservera böcker via bibliotekets hemsida för att sedan 

hämta ut böckerna över disk. Ibland tittar hon igenom nyhetshyllan eller ljudbokshörnan 

eftersom de är placerade i närheten av utlåningsdisken och de går snabbt att överblicka. 

 

Som butikskommunikatör har jag arbetat i många år med skyltning, varuexponering och 

avdelningsplacering. Dessa intervjuer ledde till att jag började fundera kring 

biblioteksanvändares strategier när de väljer bok samt vilken exponering och biblioteksmiljö 

som bäst skulle passa dem.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Denna uppsats behandlar folkbiblioteksanvändarnas upplevelser och tankar kring processen 

när de ska välja bok i biblioteksmiljön eller hitta något nytt att läsa. Jag vill undersöka 

biblioteksanvändarnas beslutsprocess och exponeringens betydelse vid val av bok på 

folkbiblioteken. Genom att söka en tydligare bild av hur låntagare går till väga när de väljer 

böcker i biblioteksmiljön, kan folkbiblioteken anpassa litteraturförmedlingen efter låntagarnas 

behov och göra bibliotekens samlingar så tillgängliga och attraktiva som möjligt. Det kan 

handla om hur skyltar bör se ut och placeras, hur hyllor kan organiseras, hur olika ytor kan 
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optimeras och hur exponeringen och förmedlingen av en viss avdelning, genre eller ett visst 

ämne kan utvecklas.  

 

Det finns gott om studier gjorda kring konsumentbeteende och exponering inom 

konsumtionsforskningens ramar. Även om likheter finns mellan detaljhandel och bibliotek 

kan det vara problematiskt att direkt applicera detaljhandelns forskningsteorier på biblioteken. 

Tveit formulerar skillnaden i att marknadsföring syftar till att göra en vara känd, erkänd och 

efterfrågad samtidigt som produkter anpassas efter behov och efterfrågan. Att förmedla 

handlar istället om att rekommendera och framhålla litteratur, men att låta läsarna skapa egna 

uppfattningar om den. (Tveit 2004, s. 46). Studier kring litteraturförmedling och exponering i 

biblioteksmiljön behövs för att skapa fungerande teorier och modeller inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen.  

 

Saarinen & Vakkari (2013) skriver att vi inte har sett systematiskt utförda studier på läsares 

strategier att välja bok genom browsing i biblioteksmiljön sedan 1980-talet, men att det nu 

verkar spira ett forskningsintresse för detta. De hänvisar till Van Riel med flera (2008) och 

beskriver även ett växande intresse från biblioteksprofessionen för att utveckla de verktyg 

som kan underlätta biblioteksanvändarnas sökningar efter böcker i biblioteksmiljön.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med min studie är att identifiera och beskriva mönster i biblioteksanvändarnas beteende 

när de söker och väljer böcker i biblioteksmiljön. Jag undersöker bestämda delar av dessa 

beslutsprocesser för att kunna svara på min övergripande fråga:  

På vilka sätt kan folkbibliotekens exponering av litteratur påverka 

folkbiblioteksanvändarens val av böcker i biblioteksmiljön? 

Denna övergripande fråga besvaras genom följande delfrågor: 

 I vilken utsträckning fattar användaren besluten spontant på plats? 

 Vilka faktorer i bibliotekets exponering upplever användaren ger stöd i 

beslutsprocessen? 

 Vilka faktorer upplever användaren kan få honom eller henne att byta vanor och testa 

något nytt att läsa? 
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2 Litteratur- och forskningsöversikt  
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis litteratur om exponering i biblioteksmiljön, sedan 

empirisk forskning om exponering i butiksmiljön och avslutningsvis forskning som visar hur 

inställning och vanor kan påverka beteende. 

 

I min studie använder jag både folkbiblioteksforskning och empiriskt inriktad 

konsumtionsforskning, eller marknadsföringsforskning som den även kallas. Det finns 

uppenbara skillnader mellan dessa forskningsområden. Marknadsdynamiken och det höga 

tempot på varucirkulationen inom detaljhandeln är två exempel på att olika premisser råder. 

Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett utpräglat mång- och tvärvetenskapligt ämne 

och när det gäller praktiska aspekter av bibliotekens verksamhet kan en interaktion med den 

empiriskt betonade konsumtionsforskningen berika. Det rör sig i båda fallen om människors 

beteenden och beslutsprocesser.  

 

2.1 Exponering i biblioteksmiljön 
 

Stephanie Borgwardt skriver i exponeringshandboken Library display att biblioteken kan ha 

varierande motiv till att arbeta med litteraturexponeringen. Utöver höjd cirkulation kan 

syftena vara att framhäva bibliotekets varierande resurser, föra samman böcker som separerats 

av klassifikationssystem, storlek eller form eller att med hjälp av exponeringen bygga upp 

goda relationer med allmänheten. Motiv kan också vara att informera, uttrycka idéer och visa 

intresse för aktiviteter i regionen (Borgwardt 1970, s. 11-21). 

 

Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har skrivit boken Strategisk medieplanering för 

folkbibliotek som riktar sig till bibliotekarier och anställda på folkbibliotek. De anser att 

exponeringen av böcker är ett användbart verktyg för att kunna överraska låntagaren på 

biblioteket genom att visa på böcker som de inte visste existerade. Genom att böckerna 

exponeras och är i rörelse får låntagaren chansen att finna något nytt vid varje besök.  

Förutom att ta en bok ur hyllan och ställa den mer synligt rekommenderar de även att ge 

boken ett omdöme eller en kort recension, exempelvis på en skylt i anslutning till boken. 

(Höglund & Klingberg 2004, s. 42) 

 

Två svenska utvecklingsprojekt som rör litteraturexponering i folkbibliotekssfären är GÖK-

projektet på 1990-talet och det nyligen genomförda biblioteksprojektet Synliggör biblioteket. 

Målsättningarna i GÖK-projektet var att inköp skulle ske på låntagarnas efterfrågan, arbetet 

skulle göras rationellare och böckernas exponering skulle förbättras med hjälp av olika zon- 

och temaindelningar i det som har kallats det tredelade biblioteket (Rutqvist 1994, s. 42). I 

utvecklingsprojektet Synliggör biblioteket – Identitet, image, profil satsade Regionbibliotek 

Halland på olika marknadsföringsstrategier för att synliggöra biblioteket (Eliasson & Jansson 

2011, s. 53). Bland annat arbetade man för att i större utsträckning tillgängliggöra 

skönlitteraturen genom skyltning och ommöblering. När Eliasson (2010, s. 7) sammanfattar 

resultaten av projektet skriver hon ”att vara till för alla och att kommunicera med alla 

samtidigt kan innebära att man inte kommunicerar med någon. Därför behöver man rikta 

verksamheten till olika målgrupper utifrån identifierade mål. Att välja ut och arbeta med en 

grupp eller ett mål i taget är ett sätt att lyckas med detta. En aktivitetsplan eller handlingsplan 

underlättar ett sådant arbetssätt.”  
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2.2 Exponering i butiksmiljön 
 

Inom konsumtionsforskningen har studier gjorts om hur hyllorganisation påverkar kundens 

beteende och val. Chris Janiszewski byggde butikshyllor med olika konkurrerande produkter 

placerade på olika avstånd och filmade sedan ögats rörelser när konsumenterna tittade på 

hyllorna. Resultat ifrån experimenten visar att uppmärksamheten koncentreras till den 

mittersta delen av hyllan, i det som brukar kallas ögonhöjd, och ju längre bort produkterna 

kommer från mitten desto mindre uppmärksamhet får de. Experimenten visar även att i en 

plottrigare hylla får alla produkterna mindre uppmärksamhet, medan i en lugnare visuell 

hyllorganisation förbättras kundernas minne för de exponerade produkterna. Den lugnare 

visuella miljön i hyllan skapades här genom att låta vissa produkter få mer yta än andra och 

genom att lämna luft mellan produkterna. (Janiszewski 1988, s. 263-278) 

 

Även Pieters & Warlop har studerat vad konsumenter kommer ihåg och hur de väljer bort 

information när de tittar på en produkthylla i butiksmiljön. Deras studie inriktade sig på att 

försöka förstå hur ögat väljer bort information om kunden är stressad eller omotiverad. De 

konstruerade därför experiment där respondenterna var olika stressade och motiverade. De 

visade olika hyllösningar på diabilder och fotograferade under tiden respondenternas ögon 50 

gånger i sekunden. Deras experiment visade att stressade, omotiverade eller ointresserade 

personer tittade bara på bilderna på produkterna i en hylla. Ögonen stressade fram och tillbaka 

och fixeringen var kort. De personer som hade mer tid eller var mer intresserade av 

produkterna tittade istället på innehållsförteckning och produktinformation och gav mindre 

uppmärksamhet till bilderna.(Pieters & Warlop 1999)  

 

Det har funnits ett stort intresse inom marknadsföringsforskningen för oplanerade köp, 

eftersom de kan vara ett mått på hur butikskommunikationen mot kund fungerar. Det är 

framförallt två metoder som används för att samla in uppgifter om oplanerade köp. Antingen 

mäts skillnaden mellan vad kunden anger att de ska köpa då de går in i butiken och vad de 

faktiskt köpt, eller så frågar man kunderna i efterhand vilka av köpen som var oplanerade. 

Resultaten har visat att mer än hälften av alla köp påverkas i butiken. (Nordfält 2007, s.265) 

Bayley & Nancarrow har studerat drivkrafter bakom oplanerade köp och sedan kategoriserat 

dem. Tre av dessa drivkrafter kan gå att modifiera för bibliotekssammanhang. Glömda 

produkter är produkter som inte fanns på en nedtecknad shoppinglista men för vilka det fanns 

ett behov. Uppskjutna beslut omfattar köpbeslut som fattas i butiken, där det ju finns mer 

information. Oplanerat är oundvikligt gäller produkter som kunden inte vill ha samma från 

köptillfälle till köptillfälle. (Bayley & Nancarrow 1998, s. 99–114) 

 

Kaltcheva & Weitz (2006, 107-118) kunde se tendenser på att upplevelsen av stimulans i 

butiksmiljön skilde sig åt beroende på om köpturen var av nytto- eller nöjeskaraktär. De 

genomförde experiment där de lät försökspersonerna skriva ner sina känslor i butiksmiljöer. 

Vid butiksbesök av nöjeskaraktär tillför en stimulerande miljö känslor av en rikare upplevelse, 

medan avsaknaden av stimulans i större utsträckning väcker känslor av tristess. Vid besök av 

nytto-karaktär däremot väcker den stimulerande miljön känslor av ineffektivitet, medan den 

avskalade miljön verkar upplevas mer effektiv. Jens Nordfält (2007) skriver att även om det 

inte är helt oproblematiskt att mäta och analysera kognitiva upplevelser kan studier som denna 

bidra till förståelsen för konsumenters upplevelser av exponering i butiksmiljö. 
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2.3 Inställning och vanor påverkar beteende 

 
Catherine Sheldrick Ross har intervjuat 194 läsare under perioden 1985-2000 och kommit 

fram till att något av det viktigaste vid val av skönlitteratur är läsarens humör och dagsform. 

Läsare som befinner sig i stressade livssituationer väljer litteratur som kan upplevas trygg, en 

bekant författare eller en förutsägbar genre, medan samma läsare under stabila livsfaser kan 

välja litteratur som istället utmanar deras attityder och värderingar. (Ross 2001)  

 

Ross (2001) kunde även se, utifrån sin breda intervjustudie, att de flesta läsare har arbetat 

fram ett system för att kunna välja bok att läsa baserat på tidigare erfarenheter, metakunskap 

om författare, förlag och marknadsföringsaspekter samt på bekantas rekommendationer. Vana 

läsare verkar ha lättare att uppfatta dessa ledtrådar i och omkring böckerna. Ross beskriver 

vidare att valet av skönlitteratur påverkas av vilka informationskällor läsaren använder sig av 

för att skaffa sig tips till ny läsning och av vilka särskilda krav läsaren ställer på litteratur i 

allmänhet. Genre, författare, titel, omslagsdesign och förlag påverkar valet av bok. Läsaren tar 

även hänsyn till tillgängligheten av litteraturen, både när det gäller textens tillgänglighet och 

det rent praktiska kring att få tag på boken.  

 

Saarinen & Vakkari har i sin studie observerat 16 vuxna biblioteksanvändare genom 

semistrukturerade intervjuer för att få fram information om deras läsvanor, vad de finner 

kännetecknar en god bok och hur de söker efter och identifierar en god bok i biblioteksmiljön. 

Deras forskning bekräftar det som tidigare studier indikerat, att det finns två övergripande 

strategier för att välja bok i biblioteksmiljön. Den ena kan kallas known item search, när 

läsaren vet författarens namn eller bokens titel, och den andra kallas browsing, när läsaren 

inte har en färdig tanke om vad han eller hon önskar läsa (Spiller 1980; Goodall 1989; Ross 

2001). När Spiller frågade sina respondenter hur de vanligtvis valde böcker på biblioteket 

svarade 11 % att de utgick från författaren, 58 % använde sig av en kombination av 

författarsökning och browsing och 11 % endast browsing. Saarinen & Vakkaris forskning 

visar vidare på samband mellan läsvanor och sökstrategier. Storläsare verkar använda sig av 

båda strategierna, medan sporadiska läsare mest använder sig av known item search. 

Sporadiska läsare vet oftast i förväg vad de vill låna på biblioteket. (Saarinen & Vakkari 

2013). 
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3 Teori 

 
I detta kapitel presenteras den teori och modell som senare används som ramverk för att 

analysera resultatet. 

 

För att kunna ta hänsyn till variationen bland biblioteksanvändarnas strategier och beteenden 

och kunna placera dem i ett större sammanhang hämtar jag inspiration från en studie av Martti 

Laaksonen. Han är professor i marknadsföring på Vasa universitet och vill med sin studie 

tillföra ett bredare perspektiv på fenomenet att gå omkring bland butiker och göra inköp, 

vilket på engelska kan sammanfattas i ordet shopping. Han har utvecklat en triangelmodell, 

som består av komponenterna shopping orientation, shopping behavior och shopping 

environment. Laaksonen ifrågasätter de generaliseringar av konsumenttyper och den 

fragmentisering av shopping i allmänhet som förekommit inom konsumtionsforskningen. Han 

menar att en tillförlitlig beskrivning av shopping bör ta hänsyn till alla dessa tre komponenter. 

(Laaksonen 2010, s. 572-584)  

 

Denna modell stämmer väl överens med aktuell forskning inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap om hur humör, dagsform, erfarenheter och vanor påverkar läsarens val 

av bok (Ross 2001) samt med den spirande forskningen om varierande sökstrategier i 

biblioteksmiljön (Saarinen & Vakkari 2013). 

 

Jag kallar de tre komponenterna biblioteksanvändarens inställning, biblioteksanvändarens 

vanor och biblioteksmiljön. Dessa tre påverkar varandra i processen att gå omkring på 

bibliotek och välja böcker att låna (figur 1). 

 

 
Figur 1. Tre komponenter i processen att välja bok på bibliotek. 

 

 

Biblioteksanvändarens inställning har att göra med attityder och motiv till biblioteksbesöket. 

Det innefattar även värderingar och erfarenheter man samlat på sig genom tidigare lär- och 

beslutsprocesser. Dessa bildar en grund för enkla beslutsstrategier och underlättar de snabba 

besluten. Vilken inställning biblioteksanvändaren har påverkar hur han eller hon fördelar sin 

uppmärksamhet av biblioteksmiljön och utifrån det agerar. 

 

Biblioteksanvändarens vanor kan förtydligas i läsvanor, sökstrategier och beslutsstrategier. 

Det relaterar även till vardagens mönster och rutiner och påverkas av exempelvis 

arbetssituation och familjesituation. Vilka vanor och strategier låntagaren har påverkar i sin 

tur inställning till och beteende i biblioteksmiljön. 
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Biblioteksmiljön innefattar biblioteksavdelningar, särskilda samlingar, exponeringstyper och 

skyltar. Modellen skulle kunna användas på en mer allmän nivå där exempelvis 

biblioteksanvändarens inställning och vanor samverkar med vilken bibliotekstyp han eller hon 

använder sig av, det större stadsbiblioteket, det mindre närbiblioteket eller det digitala 

biblioteket. Biblioteksmiljö är ett omfattande begrepp där exempelvis bibliotekspersonal och 

andra biblioteksanvändare är betydande komponenter, men i denna studie använder jag 

modellen på denna förstnämnda rumsliga och specifika nivå. Biblioteksmiljön och 

litteraturexponeringen kan bekräfta biblioteksanvändarens inställning och vanor och därmed 

förstärka dem. Hur väl miljön är anpassad efter låntagarens inställning och vanor påverkar 

upplevelsen och resultatet av biblioteksbesöket för biblioteksanvändaren. 
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4 Metod 

 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis den metod jag använt för insamlingen av data. Därefter 

redogörs för urvalsprocessen och genomförandet av de strukturerade intervjuerna. 

Avslutningsvis förklaras hur analysmetoden appliceras på det insamlade materialet. 

 

4.1 Strukturerade intervjuer 
 

För att samla in materialet till min studie använder jag mig av metoden strukturerade 

intervjuer. Metoden innebär att en intervjuare ställer frågor till en respondent utifrån ett 

fastställt intervju-schema. Kontexten för varje intervju ska vara densamma så att 

respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. (Bryman 2011, s.203) Jag 

väljer att göra standardiserade korta intervjuer med övervägande slutna frågor. Det 

förekommer även ett par öppna frågor. (Christensen et al 2010) Jag utgår ifrån 

triangelmodellens tre komponenter när jag utformar frågorna till enkäten.  

 

4.2 Urval 
 

Jag använder mig av det Trost (2007, s.31) kallar bekvämlighetsurval. Jag intervjuar vuxna 

besökare på ett medelstort folkbibliotek som har lånat böcker. Eftersom jag fokuserar på dem 

som besöker biblioteket fysiskt faller e-böcker utanför ramen för denna studie. Jag gör 

intervjuerna vid olika tidpunkter och veckodagar under november månad för att få så stor 

variation som möjligt. Man kan tänka sig att olika grupper besöker biblioteket vid olika 

tillfällen. Eftersom jag använder bekvämlighetsurval på endast ett bibliotek är det inte aktuellt 

att analysera resultatet med avseende på statistisk signifikans eller dra långtgående generella 

slutsatser. 

 

4.3 Genomförande 
 

Jag väljer att lägga upp de strukturerade intervjuerna som en standardiserad kort muntlig 

enkät av 100 låntagare vid bibliotekets utgång. Jag vill ha ett brett underlag eftersom jag letar 

efter mönster i användarnas beteende och är intresserad av att få en indikation på andelen 

spontana och planerade lån. Alla respondenter får samma frågor och jag antecknar svaren i ett 

enkätformulär. De olika svarsalternativen under frågorna är endast där för att underlätta 

antecknandet. Respondenterna ser alltså inte svarsalternativen. Fördelarna med att göra 

enkäten muntlig är att jag kan förklara begrepp eller ord i frågorna och se till att ingen fråga 

glöms bort. Möjligheten finns även att kunna ställa uppföljningsfrågor och att kunna fånga 

upp tankar som kommer fram under intervjun.  

 

Två aspekter som rör socialt beteende kan påverka resultatet i min studie. Det första är att vi 

människor inte alltid är medvetna om vilka val vi gör eller vad vi ger vår uppmärksamhet till 

och det andra är vi kan minnas fel angående vad vi gjort eller tänkt. Detta kan leda till en 

skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende (Bryman 2011, s. 203). Det jag kan studera 

genom strukturerade intervjuer är låntagarnas upplevelse av denna beslutsprocess och deras 

upplevelse av vilken hjälp de får av exponeringen på biblioteket. 
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4.4 Analysmetod 
 

För att analysera svaren på de slutna frågorna behandlar jag materialet i statistikprogrammet 

SPSS, vilket jag sedan redovisar i tabeller (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010).  

 

Till det öppna materialet använder jag mig av kvalitativ innehållsanalys, en forskningsmetod 

där man subjektivt tolkar innehållet i data genom en systematisk kodningsprocess under 

vilken man identifierar teman och mönster. I den här studien används styrd innehållsanalys, 

vilket innebär att jag initialt konstruerar kodschemat utifrån teorin och relevant data. Vidare 

under analysens gång fördjupar jag mig i materialet och fler teman kan utkristallisera sig. 

(Hsie & Shannon 2005, s. 12) 

  

Forskningen och teorin jag redogjort för i tidigare kapitel ger mig teman att utgå ifrån. Varje 

enkät är på ett papper vilket gör det enkelt att manuellt dela in enkäterna i grupper. Jag delar 

först in dem utifrån svaren om sökbeteende på frågorna:  

Vad brukar hjälpa dig när du ska välja bok på biblioteket? 

Är det någon skillnad på de olika avdelningarna hur du får inspiration/hjälp att välja?  

 

Jag växlar mellan översiktlig läsning av alla enkäter och fördjupning i varje enkät för sig. I en 

del av enkäterna får jag svar angående sökbeteende vid frågorna:  

Hur kom det sig att du valde just den boken? 

Hur fick du inspiration till [ny bokgenre/författare/ämne]? 

 

Utifrån dessa grupper av sökbeteende och vanor kan jag se återkommande inställningar, motiv 

och attityder, samt tankar kring exponering och biblioteksmiljön i allmänhet. Ju mer jag 

tränger in i materialet visar sig fler mönster i likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas svar. 
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras först respondenternas köns- och åldergruppsfördelning samt 

besöksfrekvens. Därefter redogörs för resultat och analys av enkätundersökningen utifrån 

studiens tre delfrågor (kap 1.3) och avslutningsvis utifrån den övergripande frågan.  

 

5.1 Presentation av respondenter 
 

När jag presenterar de biblioteksanvändare jag har intervjuat har jag valt att dela in dem efter 

kön och åldergrupp. Åldersgruppsindelningen är baserad på de indelningar som ofta har 

använts vid biblioteksstatistik från SOM-institutet.  

 

 

Kön Åldersgrupp Total 

15-29 30-49 50-64 65-85 

 
Man 8 10 10 6 34 

Kvinna 36 11 10 9 66 
Total 44 21 20 15 100 

 

Tabell 1. Köns- och åldersgruppsfördelning 
 

Vi kan se att det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom åldersgrupperna 30-49 

och 50-64 i min studie. Däremot är det en större del kvinnor i den äldre åldersgruppen och en 

övervägande del kvinnor i åldersgruppen 15-29. 

 

I tabell 2 kan vi se hur ofta de brukar besöka biblioteket. Många av dem jag intervjuar säger 

att det varierar hur ofta de besöker biblioteket och de får göra en ungefärlig uppskattning av 

hur det vanligtvis brukar vara. De allra flesta i min studie är vana biblioteksbesökare. 

       

 

 Tidsintervall Frekvens 

 

1-flera gånger i veckan 32 

1 gång var fjortonde dag 26 

1 gång i månaden 32 

1-2 gånger om året 10 

Total 100 
Tabell 2. Biblioteksbesöksfrekvens 
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5.1 Resultat och analys på första delfrågan: 

I vilken utsträckning fattar användaren besluten på plats? 
 

Jag frågade biblioteksanvändarna från vilken avdelning de hade lånat bok vid detta tillfälle, 

hur det kom sig att de lånade just den boken och om det var planerat eller spontant.  

 

För att kunna definiera och analysera de spontana lånen i min studie tar jag hjälp av Bayley & 

Nancarrows (1998) benämningar på olika drivkrafter bakom oplanerade köp och modifierar 

dem för att passa oplanerade bibliotekslån. En första typ av drivkraft kallar jag Glömda 

böcker/författare. Det rör sådant som användaren har tänkt att han eller hon ska läsa någon 

gång, men glömt bort. På biblioteket blir man påmind och lånar spontant med sig den boken 

hem. I min studie beskrev flera av användarna det som att de fick syn på boken på biblioteket 

och kände igen titeln eller kom ihåg att en bekant tidigare hade talat om just den boken. Andra 

sa att de hade läst tidigare delar i den serien eller böcker av samma författare och när de såg 

den framställd valde de den boken. En kvinna uttryckte det som att ”jag går och tittar och 

försöker komma på vad det var som jag ville läsa”. 18 % av dem jag intervjuade passar in här. 

 

En annan typ av drivkraft bakom oplanerade lån kan vara Uppskjutna beslut. Besluten fattas 

på biblioteket, där det ju finns mer information. De jag intervjuade beskrev det som att de 

visste när de kom till biblioteket av vilken författare, genre eller inom vilket ämne de ville 

hitta något att läsa och väl där valde de bok utifrån vad som fanns inne och verkade vara mest 

intressant. Det fanns även de som brukade ha listor med omkring fem alternativa titlar med 

sig till biblioteket som de ville titta närmare på för att kunna bestämma sig. 22 % av dem jag 

intervjuade passar in här. 

 

En tredje typ av drivkraft kallar vi Oplanerat är oundvikligt, vilket gäller när användaren inte 

vill ha något som han eller hon har hört talas om innan utan vill bli överraskad eller inspirerad 

till något nytt att läsa. De som jag intervjuade beskrev det som att de ”ramlade på boken i 

hyllan” eller att boken var exponerad på ett ställ de gick förbi eller att bibliotekarien visade 

dem boken. En man beskrev att han brukar gå omkring på biblioteket och titta på det som står 

framställt och ser han en bok av en författare han inte känner igen tittar han närmare på den. 

15 % av dem jag intervjuade kan vi placera i den här gruppen. 

 

Sammanfattningsvis fattade 55 % av låntagarna beslut om vilken bok de skulle låna på plats i 

biblioteket. De resterande 45 % av låntagarna hade planerat innan vad de skulle låna och i 

vissa fall reserverat på bibliotekets hemsida. 

 

Tabell 3 på nästa sida visar procentfördelningen mellan spontana och planerade lån inom 

skönlitteratur jämfört med fördelningen inom facklitteratur. En klar majoritet av 

biblioteksanvändarna vid det här tillfället lånar antingen bara skönlitteratur eller bara 

facklitteratur. Låntagarnas tillvägagångssätt är jämnt fördelade mellan planerade och spontana 

lån på både fack- och skönlitteratur. Däremot är det en tydlig övervikt på de som lånar en 

kombination av planerat och spontant på avdelningen för skönlitteratur. En förklaring till det 

kan vara att biblioteket arbetar mer med olika typer av exponering på den skönlitterära 

avdelningen. En man beskriver det som att ”de verkar skylta och jobba mer med skönlitteratur 

än facklitteratur. Där är det mer uppradat”. En kvinna som bara brukar låna facklitteratur 

säger att hon ”gärna skulle vilja ha mer inspiration” på den avdelningen. 
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Tabell 3. Procentfördelning av planerade och spontana lån  

inom skönlitteratur jämfört med facklitteratur. 

 

 

5.2 Resultat och analys på andra delfrågan:  

Vilka faktorer i bibliotekets exponering upplever användaren ger stöd i 

beslutsprocessen? 
 

Jag frågade användarna vad i biblioteksmiljön som brukar hjälpa dem att välja bok. Om de 

inte förstod frågan förtydligade jag med att fråga hur de går till väga för att kunna välja bland 

alla dessa böcker här på biblioteket. Jag sammanfattar först användarnas svar i typ av 

exponering och hur stor procent av användarna som nämnde just den exponeringen i tabell 4. 

 

 
Exponering             Frekvens 

Frontat i hyllor på avdelning 42 

Nyheter 25 

7-dagarslån 19 

Avdelnings- eller hyllskyltar 12 

Nyss återlämnat 12 

Unga vuxna 9 

Gavel/golvställ vid avdelning 9 

Aktuellt tema 7 
Tabell 4. Exponering som stöd 

 



15 
 

Den exponering, som de flesta i min studie upplever hjälper dem att välja bok på biblioteket, 

är frontade böcker i hyllorna på de avdelningar de är intresserade av. En del av dem säger till 

och med att de bara tittar på böcker som är frontade och aldrig läser på bokryggar. Detta 

bekräftar Janiszewskis (1988) forskning om hyllorganisation som visade på att en lugnare 

visuell miljö underlättar beslutsprocessen. Förutom att fronta fler böcker i hyllorna kan man 

skapa en lugnare visuell miljö i biblioteksexponeringen genom att exempelvis ge vissa böcker 

eller författare mer utrymme än andra, gruppera böcker, lämna luft omkring de böcker man 

visar och städa bort sådant som gör att miljön upplevs plottrig.   

 

Det finns ett stort intresse för nyhetshyllorna. En fjärdedel av biblioteksbesökarna säger att de 

brukar titta igenom dem. Även hyllorna med 7-dagarslån är uppskattade, både för att man kan 

få tag på nya böcker där, men också för att urvalet ger inspiration till läsning. En man sa att 

han ofta började sitt biblioteksbesök med att titta igenom 7-dagarslånen. Han lånade aldrig 

därifrån, men han fick uppslag till författarnamn eller ämnen han sedan kunde söka upp på de 

olika avdelningarna.  

 

Många av de yngre besökare, som jag intervjuar, talar om avdelningen för unga vuxna som en 

god hjälp när de ska välja bok. Gavelexponering eller golvställ med utvalda böcker vid varje 

avdelning eller ämne nämns också som en god hjälp. Dessa är exempel på typer av 

exponering som ger användaren ett mindre urval inom den genre eller det ämne som han eller 

hon gillar, vilket i vissa fall förenklar beslutsprocessen. 

 

I övrigt nämns golvställ med frontade böcker i gångstråken, som exempelvis nyss återlämnat 

eller utvalt på aktuellt tema. Ingen av dem jag intervjuar är medveten om vad dessa ställ 

innehåller, utan de pekar ut för mig var i biblioteket de är placerade. Användarna beskriver 

det som om att de ”scannar av dem” när de går förbi och om det är någon framsida som de 

lägger märke till, känner igen eller blir nyfiken på stannar de till och tittar närmare på den 

boken. Detta knyter an till Högberg och Klingbergs (2004) tankar om exponering på 

folkbiblioteken. Genom att ständigt arbeta med exponeringen och hålla böckerna i rörelse ges 

användaren chansen att finna något nytt vid varje besök och lockas till att läsa böcker som de 

inte visste existerade. 

 

Avdelningsskyltar och tydliga hyllskyltar nämns som en viktig faktor för hur upplevelsen av 

biblioteksmiljön blir. Att kunna hitta själv till det man söker nämns av flera som en positiv 

upplevelse. De som talade om avdelnings- och hyllskyltar verkade oftast ha använt sig av 

known item search-strategin.  

 

Flera av dem jag intervjuade betonar att det kan variera vilken exponering de uppmärksammar 

och får stöd av. Hur mycket tid de har på sig upplever de påverkar hur de beter sig. En kvinna 

sa att när hon har bråttom tittar hon på de frontade böckerna i vissa hyllor, men när hon har tid 

strosar hon omkring och läser på bokryggar, baksidor och kollar in författarens sätt att skriva 

innan hon bestämmer sig. Detta bekräftar Pieters & Warlops forskning (1999) om 

hyllorganisation, vilket i bibliotekssammanhang skulle innebära att vid de tillfällen 

användarna har gott om tid läser de gärna fördjupande omdömen om boken och kollar upp 

språket i den innan de bestämmer sig. Då är heller inte framsidan lika viktig för beslutet. 

  

20 % av användarna svarar att de inte är intresserade av bibliotekets exponering av böcker. 12 

% av dem säger att det beror på att de vet redan innan vad de ska ha och vill välja böcker 

endast utifrån eget intresse. 8 % av dem är där på grund av skolstudier och är ointresserade 

eller har inte tid att läsa annat än det som måste läsas inom studierna. 
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5.3 Resultat och analys på tredje delfrågan: Vilka faktorer upplever 

användaren kan få honom eller henne att byta vanor och testa något nytt 

att läsa? 

 

Ross studier (2001) visar att valet av skönlitteratur påverkas bland annat av vilka 

informationskällor läsaren använder sig av för att skaffa sig tips till ny läsning. I enkäten 

ställde jag frågan om användarna nyligen hade testat någon ny bokgenre, författare eller något 

nytt ämne och hur de i så fall fick inspiration till det. Tabell 5 sammanfattar deras svar i 

informationskällor som de upplever leder dem till ny läsning. 

 

 
Informationskällor Frekvens 

Bekanta 62 

Recensioner 61 

Biblioteket 23 

Nätbokhandel 21 

Bokbloggar/Boktipssajter 19 

Bibliotekets hemsida 17 

Sociala medier 15 

Bokhandel 11 

Bibliotekarier 9 

Lärare 8 

Reklam 8 

Aktuella samhällshändelser 6 

Film/Tv-serier 5 

Referenser i böcker 4 

Bokcirkel/Bokklubb 4 

Författarbesök/Föreläsning 3 
Tabell 5. Informationskällor till ny läsning 

  

 

Två faktorer utmärker sig i topp i tabellen, bekanta och recensioner. 62 % av dem jag 

intervjuade svarade att de lyssnar på tips från bekanta, vänner eller familj.  

 

Recensioner i tv, radio och tidningar kommer tätt därefter i tabellen. Tv-program som 

återkommer i svaren är Go’kväll, Babel och morgon-tv. När det gäller tidningar återkommer 

Dagens Nyheter i svaren, likaså Biblioteket i fokus och Svenska Dagbladet. I övrigt nämns 

exempelvis Vi och kvällstidningarna.  

 

Nätbokhandeln, boktipssajter och bokbloggar samt bibliotekets hemsida är andra faktorer som 

låntagarna säger kan leda till ny läsning. Från nätbokhandeln nämns funktionen de som köpt 

denna har även köpt och från bibliotekets hemsida nämns nya böcker som särskilt användbart. 

 

Om vi slår ihop faktorerna bibliotek och bibliotekarier och sedan räknar bort för de tre som 

nämnde båda får vi andelen 29 %.  

 

Flera av dem jag intervjuar beskriver det som att de ”snappar upp tips lite här och där eller att 

det är tillfälligheter som avgör. 5 % får tips av att ”surfa runt på nätet”.  
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För dem som särskilt talar om facklitteratur är aktuella samhällshändelser det som inspirerar 

mest till nya ämnen att läsa om. Tv- och tidningsnyheter nämns som informationskälla, men 

även filmer och tv-serier. Vardagshändelser och ”sådant jag vill förstå mer om”, som en ung 

man sa, kan även leda till ny läsning. 

 

Majoriteten av dem jag intervjuar använder sig av en kombination av flera informationskällor, 

vilket befäster Ross (2001) forskningsresultat att läsare använder sig av tidigare erfarenheter, 

metakunskap om författare, förlag och marknadsföringsaspekter samt av bekantas 

rekommendationer för att kunna välja bok att läsa. Resultatet från min enkät ger indikationer 

på att när det handlar om att byta läsvanor och hitta till nya genrer, författare eller ämnen 

lyssnar man framför allt på rekommendationer från bekanta eller bokrecensenter man litar på. 

 

5.4 Resultat och analys på min övergripande fråga: På vilka sätt kan 

folkbibliotekens exponering av litteratur påverka 

folkbiblioteksanvändarens val av böcker i biblioteksmiljön? 
 

Jag tar nu hjälp av resultaten ifrån de tre delfrågorna, min innehållsanalys av det öppna 

materialet och den modell jag presenterade i teoriavsnittet för att kunna beskriva exempel på 

mönster i biblioteksanvändarnas beteende när de ska välja bok på biblioteket. Modellen visar 

att biblioteksanvändarens inställning, biblioteksanvändarens vanor och biblioteksmiljön är tre 

komponenter som påverkar varandra och tillsammans samverkar till hur det kan gå till att 

välja bok på biblioteket. Jag delar in analysen av beslutsprocessen i fyra delar utifrån fyra 

olika inställningar till biblioteksbesöket. 

 

5.4.1 Brett intresse eller fokuserat intresse 
 

 
Figur 2. Tre komponenter till att välja bok på bibliotek. 

Brett intresse eller fokuserat intresse. 

 

Ett mönster rör biblioteksanvändarens intresse och läsvanor (figur 2). De som beskriver sig ha 

ett brett intresse för skönlitteratur eller facklitteratur (a) verkar ha en öppen inställning till val 

av bok på den avdelningen. De strosar gärna omkring på skön- eller fackavdelningen och 

söker inspiration till ny läsning, det som brukar kallas browsing (a). Någon uttryckte det som 

att ”jag gillar att inte veta innan vad jag ska hitta”. Inspirerande exponeringar upplever de 

därför som något positivt. Vanligtvis hittar de på egen hand många böcker de vill läsa, men 

uppskattar hjälp ifrån bibliotekarien eller inspirerande exponeringar till att hitta det där som 

de inte visste fanns (a). En användare sammanfattar sökstrategin med att hon ”skummar först 

och frågar sedan”. 
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Detta kan vi jämföra med dem som beskriver att de har ett mer fokuserat intresse (b) när de 

kommer till biblioteket. Många av dem säger att de har ett mål och vill enkelt hitta till den 

författare eller det ämne som de är ute efter, det som brukar kallas known item search (b). En 

man beskrev det som att ”jag vet vad jag vill ha, sedan hittar jag kanske något annat i närheten 

medan jag letar”. Avdelningsskyltar, ämnesskyltar och tydliga bokstavsskyltar (b) nämndes 

av dem som bra hjälp för att kunna välja bok i biblioteksmiljön. Om de inte hittar direkt själva 

frågar de bibliotekarien om hjälp att hitta.  

 

Detta knyter an till Saarinen & Vakkaris (2013) studie, som visar på ett samband mellan 

läsvanor och sökstrategier. Storläsare verkar använda sig av både browsing-strategier och 

known item search, medan sporadiska läsare oftast verkar veta i förväg vad de vill låna på 

biblioteket och därför företrädelsevis använder sig av known item search.  

 

Att avdelnings-, ämnes- och bokstavsskyltarna är tydliga och placerade i rätt höjd och riktning 

är av stor vikt, framför allt för att sporadiska läsare och ovana biblioteksbesökare ska trivas på 

biblioteket. 

 

 

5.4.2 Nyttobetonat eller nöjesbetonat 

 

 
Figur 3. Tre komponenter till att välja bok på bibliotek. 

Nyttobetonat eller nöjesbetonat. 

 

En annan intressant jämförelse kan vi göra mellan de biblioteksbesök som är av nytto-karaktär 

och de som är mer nöjesbetonade (figur 3). Nyttobesöken (a) kan vara relaterade till studier 

eller arbete. Det kan även handla om att hämta ut en reservation till sig själv eller någon 

närstående. Biblioteksanvändaren har ofta letat upp boken i förväg på bibliotekets hemsida 

och kommer med inställningen att det är planerat (a) och klart. Många av dessa är helt 

ointresserade av exponeringar (a). Man skulle kunna beskriva det som att de har skygglappar 

på och vill göra ett effektivt besök. En del av dem nämner att de ibland tar hjälp av 

datorkatalogen eller en bibliotekarie för att snabbt hitta sin bok.   

 

De biblioteksbesök som däremot verkar ha betoning på nöje (b), eller förströelse som en 

kvinna sa, visar på andra beteendemönster. Biblioteksanvändarna har då i högre grad en mer 

spontan inställning till vad de ska låna (b). En man vill ”bara ha något lättsamt till kvällen”. 

Flera av dem säger att de gillar variation, både när det gäller litteratur och exponeringen på 

biblioteket. Ett återkommande svar är att de inte kan peka på någon särskild exponeringstyp 
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som hjälper dem att välja bok utan de upplever att det är tillfälligheter som gör att det blir den 

bok det blir och att ”det är charmen med det hela”. Andra säger att all exponering är intressant 

(b).  

 

Här verkar vi kunna dra paralleller till Kaltcheva & Weitzs (2006) forskningsresultat att en 

stimulerande miljö kan upplevas positiv av vissa och negativ av andra beroende på vilken 

inställning man har till besöket. Jag tänker att ett sätt att försöka möta båda dessa inställningar 

är att sträva efter att vara visuellt tydlig med vad som är inspiration i biblioteksmiljön och vad 

som inte är det.  Man kan rama in och förstärka exponeringarna på olika sätt, med exempelvis 

vepor/tapet/affisch bakom eller mattor under, och därigenom underlätta både för den som vill 

få stimulans och för den som vill välja bort den. Genom att hålla sig till ett tema, en färg eller 

någon form av ”röd tråd” i inramningarna skapar man visuell tydlighet. 

 

5.4.3 Gott om tid eller ont om tid 

 

 
Figur 4. Tre komponenter till att välja bok på bibliotek. 

Gott om tid eller ont om tid. 

 

Jag har tidigare nämnt att tidsaspekten påverkar biblioteksanvändarnas beteende (figur 4). En 

kvinna sa att ju mer tid hon har desto noggrannare kollar hon igenom hyllorna. När hon har 

gott om tid (a) strosar hon omkring och läser på bokryggar, jämför böcker och kollar in 

författarens sätt att skriva innan hon bestämmer sig (a). Pieters & Warlops (1999) forskning 

visar att vid de tillfällen man har gott om tid är framsidorna inte lika viktiga för beslutet utan 

då läser man gärna innehållsförteckning och produktinformation innan man bestämmer sig. 

Det skulle i biblioteksmiljö även kunna innebära exempelvis skriftliga recensioner av 

exponerade böcker eller fördjupande författar- eller genreporträtt (a).  

 

När biblioteksanvändarna istället har ont om tid (b) säger de att de tittar på de frontade 

böckerna i vissa hyllor eller gångstråk och kanske skummar igenom baksidestexten. Det är 

framför allt vid de här tillfällena, när man behöver fatta snabba beslut (b), som man tar hjälp 

av tidigare erfarenheter och söker efter tydliga ledtrådar till om det verkar vara en bok man 

kommer tycka om att läsa (Ross 2001). Ett sätt att med exponeringen underlätta 

beslutsprocessen vid de här tillfällena skulle kunna vara att skriva korta kärnfulla omdömen 

om vissa utvalda frontade böcker (b) på uppstickande bokmärken eller på en skylt intill 

böckerna.  

 

Höglund & Klingberg (2004) rekommenderar att ge exponerade böcker ett omdöme eller en 

recension, exempelvis på en skylt i anslutning till boken. Hur skylten eller informationen bör 
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utformas tänker jag beror bland annat på om exponeringen riktar sig till dem som har gott 

eller ont om tid.  

 

Detta kopplar jag även till hur man bör arbeta med olika typer av ytor i biblioteksmiljön. När 

exponeringen är i entrén eller i ett gångstråk och låntagaren inte har så gott om tid att ta in 

information bör man arbeta med fängslande framsidor och kort kärnfull information. 

Fördjupande information kommer bättre till sin rätt längre in på bibliotekets avdelningar, där 

låntagarna kan röra sig i sin egen takt. 

 

5.4.4 Identitet 

 

 
Figur 5. Tre komponenter till att välja bok på bibliotek. 

Vill läsa allt inom ämne/genre. 

 

För några av biblioteksanvändarna verkar intresset för ett visst ämne eller genre vara en del av 

deras identitet (figur 5). De har då ett visst ämne eller en särskild genre i fokus och tittar gärna 

till den utvalda samlingen eller avdelningen ofta, för vissa av dem handlar det om flera besök 

i veckan. Deras sökstrategier kan vara att de ”tar någonting bara, det blir oftast bra” eftersom 

de i princip vill läsa allt inom ämnet/genren. Några av dem beskriver det som att de läser på 

bokryggarna från a till ö på just den avdelningen eller att de tittar bak i böcker efter 

referenser. En del av dem har med sig en hel påse böcker hem. Exempel på samlingar som 

nämns i det här sammanhanget är unga vuxna, manga, urban fantasy, ljudböcker och böcker 

på vissa språk. Gemensamt för dessa biblioteksanvändare verkar vara att de värdesätter 

kontakten med bibliotekarien som arbetar med samlingen. De gillar inte alltid förändringar 

som rör den samling de har fokus på. En kvinna sa att ”ljudböckerna var bättre när de var på 

ställ, då kunde jag hålla reda på vilka jag hade lyssnat på och inte, nu är det så många och så 

utspritt” och en man tyckte att ”manga känns ihoptryckt nu”.  

 

Att det finns utvalda samlingar och genreindelningar i biblioteksmiljön kan både väcka och 

bekräfta intresset för just de genrerna och därmed påverka biblioteksanvändarnas inställning 

och vanor. Att skapa hörnor eller ”rum i rummet” och visuellt tydligt särskilja dessa samlingar 

från det övriga beståndet förstärker effekten och underlättar i allmänhet för låntagarna att hitta 

på biblioteket.  
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6 Slutsatser och reflektioner 
 

6.1 Slutsatser 
 

I vilken utsträckning fattar biblioteksanvändaren besluten spontant på plats vad han 

eller hon ska låna?  

 

Sammanfattningsvis fattade 55 % av låntagarna beslut om vilken bok de skulle låna på plats i 

biblioteket. De resterande 45 % av låntagarna hade planerat innan vad de skulle låna. Det 

visar sig att det är jämn fördelning mellan planerade och spontana lån inom både fack- och 

skönlitteratur. Det är däremot en tydlig övervikt bland dem som kombinerar planerade lån 

med spontana på skönlitteratur. En förklaring till det kan vara att biblioteket arbetar mer med 

olika typer av exponering av skönlitteratur än av facklitteratur.  

 

De oplanerade lånen kan delas in i tre grupper. 22 % av dem jag intervjuade passar in i 

gruppen Uppskjutna beslut. De visste när de kom till biblioteket av vilken författare, genre 

eller inom vilket ämne de ville hitta något att läsa och valde bok utifrån vad som fanns inne 

och verkade vara mest intressant. 18 % passar in i gruppen Glömda böcker/författare. De 

beskrev att de fick syn på boken på biblioteket och kände igen titeln eller kom ihåg att en 

bekant tidigare hade talat om just den boken. Den tredje gruppen kallas Oplanerat är 

oundvikligt och 15 % av dem jag intervjuade passar in här. De vill bli överraskade eller 

inspirerade till något nytt att läsa. 

 

Vilka faktorer i bibliotekets exponering upplever användaren ger stöd i 

beslutsprocessen? 

 

Den exponering, som de flesta upplever hjälper dem att välja bok på biblioteket, är frontade 

böcker i hyllorna på de avdelningar de är intresserade av. Det finns även ett stort intresse för 

nyhetshyllorna. Gavelexponeringar och ställ med utvalda böcker vid varje genreavdelning kan 

förenkla beslutsprocessen. Golvställ i gångstråken scannar de av när de går förbi och om det 

är någon framsida som de lägger märke till, känner igen eller blir nyfiken på tittar de närmare 

på den boken. Tydliga avdelningsskyltar och hyllskyltar nämns som ett stöd för att kunna hitta 

på egen hand i biblioteksmiljön.  
 

Vilka faktorer upplever användaren kan få honom eller henne att byta vanor och testa 

något nytt att läsa? 

 

När det handlar om att byta läsvanor och hitta till nya genrer, författare eller ämnen lyssnar 

biblioteksanvändarna framför allt på rekommendationer från bekanta eller bokrecensenter de 

litar på. I övrigt nämns exempelvis nätbokhandeln och boktipssajter, biblioteket och 

bibliotekets hemsida samt aktuella händelser och tv-serier. Majoriteten av låntagarna i min 

studie använder sig av en kombination av flera informationskällor. 

 

På vilka sätt kan folkbibliotekens exponering av litteratur påverka 

folkbiblioteksanvändarens val av böcker i biblioteksmiljön? 

 

De som har ett brett intresse för skönlitteratur eller facklitteratur verkar ha en öppen 

inställning till val av bok på den avdelningen. De använder sig av browsing och vill gärna se 

inspirerande exponeringar på avdelningen. Detta kan vi jämföra med dem som har ett mer 

fokuserat intresse när de kommer till biblioteket. De har ett mål och använder sig av known 
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item search. Att avdelnings-, ämnes- och bokstavsskyltarna är tydliga och placerade i rätt höjd 

och riktning är då av stor vikt för att de kunna välja bok i biblioteksmiljön på egen hand. 

 

De som gör biblioteksbesök av nytto-karaktär kommer med inställningen att det är planerat 

och klart. De vill göra ett effektivt besök och är helt ointresserade av exponeringar. De 

uppskattar en lugn miljö. När det gäller de mer nöjesbetonade besöken har 

biblioteksanvändarna i högre grad en mer spontan inställning till vad de ska låna. De säger att 

all exponering är intressant. Genom att vara visuellt tydlig med vad som är inspiration och 

vad som inte är det underlättar man för båda typer av inställningar. 

 

När biblioteksanvändarna har gott om tid fattar de ofta mer välavvägda beslut. De sätter sig 

gärna in i djupare resonemang om boken innan de bestämmer sig. När de har ont om tid tittar 

de istället på frontade böcker i vissa hyllor eller gångstråk. För att kunna fatta snabba beslut 

söker de efter tydliga ledtrådar till om det verkar vara en bok de kommer tycka om att läsa 

och då kan en skylt, eller ett uppstickande bokmärke, med ett kort kärnfullt omdöme vara en 

god hjälp.  

 

Några av låntagarna vill läsa allt inom ett ämne eller en genre och deras sökstrategier kan vara 

att de läser på bokryggarna från a till ö i just den samlingen eller att de tittar i böcker efter 

referenser. De tittar gärna ofta till den utvalda samlingen eller avdelningen och har åsikter om 

dess exponering. Att visuellt särskilja dessa samlingar från det övriga beståndet förstärker 

effekten och underlättar i allmänhet för låntagarna att hitta på biblioteket.   

 

6.2 Reflektion kring exponering som förmedlingsmetod 
 

Exponering av böcker i biblioteksmiljön är en av få förmedlingsmetoder som pågår dagligen 

på folkbiblioteken. Min förhoppning är att denna studie kan bidra till att uppmärksamma och 

beskriva biblioteksanvändarnas upplevelse av denna förmedlingsmetod eftersom det är en 

förutsättning för att kunna vidareutveckla arbetet med att göra folkbibliotekens samlingar så 

tillgängliga och attraktiva som möjligt. 

 

Att titta närmare på de faktorer som påverkar läsare att byta vanor och hitta till ny läsning tror 

jag kan vara en inspiration till vidareutveckling av exponeringen på folkbiblioteken. 

Funktionen den som köpte den här boken tittade även på den här i nätbokhandeln, som 

nämndes av många i intervjuerna, skulle kunna omvandlas till biblioteksmiljön. En liten skylt 

vid en frontad bok med texten ”tycker du om den här kan du även kolla in…” eller ”de som 

har lånat denna bok lånade även…” är ett sätt att göra det på. Att även skapa förutsättningar 

för biblioteksanvändare att kunna tipsa varandra i biblioteksmiljön om böcker de läst eller 

genrer de utforskar både stärker bibliotekanvändarens identitet som läsare och skapar en 

atmosfär av delaktighet. Att fånga upp aktuella samhällshändelser och exempelvis ha en yta 

på facklitteratur-avdelningen där tidningsartiklar kombineras med fördjupande litteratur i 

ämnet kan vara ett annat sätt att fånga upp det som läsare säger påverkar till ny läsning och 

omvandla det till förmedling i biblioteksmiljön. 

 

En av utmaningarna i exponeringsarbete är balansgången mellan att skylta med det välbekanta 

och att samtidigt överraska med det oväntade. Inom detaljhandeln har man sett att om stort 

utrymme ges till produkter som säljer bra, men samtidigt finns hos alla konkurrenter, upplevs 

exponeringen som ointressant (McGoldrick 2002). Böcker och författare som många känner 

igen och är intresserade av bör finnas exponerade, men det är av stor vikt att uppmärksamma 

bredden och djupet i folkbibliotekens bestånd i exponeringen. Förutom att det förmedlar 
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kunskap och kan vidga perspektiv är det även ett sätt att visa på allt det som just 

folkbiblioteken har att erbjuda. 

 

Eliassons (2010) tankar om marknadsföring går att applicera på litteraturexponeringen. Man 

kan inte kommunicera med alla samtidigt. Att välja ut och arbeta med en grupp eller ett mål i 

taget är ett sätt att lyckas med litteraturexponeringen. Vid ett sådant arbetssätt underlättar det 

att göra en långsiktig planering för bibliotekets olika exponeringsytor, som även tar hänsyn 

till inköp och övrig verksamhet.  

 

6.2 Reflektion kring teori- och metodval 
 

Att använda metoden strukturerade intervjuer har uppfyllt studiens syfte att identifiera och 

beskriva mönster i biblioteksanvändarnas beteende i biblioteksmiljön. Enkätundersökningen 

har gett ett brett underlag och inneburit möjlighet till viss statistik kring 

biblioteksanvändarnas beteende och betydelsen av exponering vid val av bok. Den första 

delfrågan, i vilken utsträckning användaren fattar besluten spontant på plats, och den sista, 

vilka faktorer användaren upplever kan få honom eller henne att byta vanor och testa något 

nytt att läsa, fick jag relevanta svar på genom slutna frågor. För att få svar på den andra 

delfrågan, vilka faktorer i bibliotekets exponering som användaren upplever ger stöd i 

beslutsprocessen, fick jag till viss del förklara och ställa uppföljande frågor på för att få 

relevanta svar. Precis som jag hade anat var biblioteksanvändarna inte vana vid att reflektera 

kring hur de gör när de väljer bok på biblioteket. Observationer av användarnas beteende i 

biblioteksmiljön hade kunnat komplettera min studie när det gäller svar på den andra 

delfrågan och därmed även den övergripande frågan. 

 

Modellen över biblioteksanvändarens inställning, biblioteksanvändarens vanor och 

biblioteksmiljön gav både möjlighet till att avgränsa och skapa sammanhang. Den tillförde 

struktur när jag arbetade med frågeställningarna, intervjufrågorna, tidigare forskning, 

innehållsanalys och sammanställning av resultat och analys. 

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att få djupare och bredare förståelse för samband mellan inställning, beteende och 

exponering skulle jag vilja föreslå semistrukturerade intervjuer i kombination med 

observationer av biblioteksanvändares beteende i biblioteksmiljön som forskningsmetod. 

Genom observationerna kan man se vad användarna faktiskt gör och genom intervjuerna kan 

man få förklaringen till varför. 

 

Att studera hur biblioteksanvändarnas behov och beteende kan skifta mellan olika 

biblioteksavdelningar, kan vara en ingång till vidare forskning. Förutom att jämföra 

avdelningarna skön- och facklitteratur skulle man kunna fördjupa sig i samlingar som poesi, 

serier och biografier. 

 

Min studie gjordes på ett bibliotek och fångade därför framför allt upp de vana 

biblioteksbesökarna. För att få bredare förståelse kring läsvanor och inblick i de ovana 

biblioteksbesökarnas behov och önskningar skulle man kunna göra enkät-undersökningar 

utanför exempelvis en bokhandel eller ett idrottshus.  

 

Eftersom forskning om bibliotekens exponering har varit mycket begränsad under de senaste 

åren välkomnar jag egentligen all vidare forskning inom ämnet. 
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Bilaga 1 

 

Muntlig enkät 
 

Hej, jag kommer från bibliotekshögskolan i Borås och skulle gärna ställa några korta frågor 

till dig. Dina svar kommer naturligtvis att behandlas anonymt. 

 

 

 

Har du lånat någon bok här idag? 

 Ja 

 Nej 

 

Från vilken avdelning? 

 Skönlitteratur 

 Facklitteratur 

  

 

Hur kom det sig att du valde just den boken?  

 

 

 

 

 

 

Hade du planerat innan du kom hit att du skulle låna just den? 

 

 

 

 

 

 

Vad brukar hjälpa dig när du ska välja bok på biblioteket?  

 Böcker frontade i bokhyllan 

 Nyheter 

 7-dagarlån 

 Trädet 

 Exponering på tema 

 Nyss återlämnat 

 Hyllskyltar 

  

 

 

 

Är det någon skillnad på de olika avdelningarna hur du får inspiration/hjälp att välja? 
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Har du nyligen testat någon ny bokgenre/ författare/ ämne? 

 Genre 

 Författare 

 Ämne 

 

Hur fick du inspiration till det? 

 Bekanta 

 Sociala medier 

 Bibliotek 

 Bibliotekets hemsida 

 Lärare 

 Recensioner i TV, radio, tidningar 

 Bokhandel 

 Nätbokhandel 

 Reklam 

 Boktipssajter 

 Bokbloggar 

  

 

 

 

Hur ofta besöker du biblioteket? 

 En gång i veckan 

 Var fjortonde dag 

 En gång i månaden 

 En gång i halvåret 

 En gång om året 

  

 

 

 

Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig:  

 Jag lånar vanligtvis bara det jag hade tänkt innan. 

 Jag lånar både sådant jag tänkt innan och sådant jag spontant hittar på biblioteket. 

 Jag lånar vanligtvis bara sådant jag spontant hittar på biblioteket.  

 

 

 

Vilket år föddes du? 

 

 

 

Man  Kvinna 

 
 


