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1 Inledning
Enligt en amerikansk undersökning, utförd av Doris Van Kampen, filosofie doktor i 
biblioteksvetenskap vid Saint Leo University i USA, lider över 95 % av studenterna vid 
amerikanska college och universitet av biblioteksoro (Van Kampen 2004, s. 28). 
Biblioteksoro är en term som beskriver den ångest och oro som framförallt studenter 
kan uppleva i mötet med biblioteket och dess resurser.

Termen library anxiety myntades av Constance Mellon, professor i biblioteksvetenskap 
vid East Carolina University i USA. 1986 publicerade Mellon en studie om studenters 
tankar angående universitetsbibliotekets undervisning i informationssökning. Det 
framkom i studien att en stor majoritet av studenterna upplevde biblioteket som stort, 
skrämmande och läskigt. Mellon formulerade en teori om biblioteksoro som säger att 
många studenter blir så nervösa och oroliga när de behöver söka information till en 
skoluppgift att de inte vet hur de ska ta sig an problemet. Vidare kommer sig 
biblioteksoron, enligt Mellon, av att studenter upplever att deras kunskaper i hur 
biblioteket skall användas är otillräckliga. Mellons studie visar att denna okunskap ses 
som något pinsamt – studenterna upplever att deras medstudenter är mer kompetenta 
biblioteksanvändare – och därför vill studenterna dölja den. Studenter som lider av 
biblioteksoro är rädda för att uppsöka bibliotekarien i informationsdisken eftersom de 
då känner att deras okunskap kommer att avslöjas. Detta leder till att studenter som lider 
av någon form av biblioteksoro drar sig för att kontakta bibliotekarien för att till 
exempel ställa frågor eller be om hjälp (Mellon 1986, s. 162f.).

Biblioteksoron behöver inte bara vara förbunden med att kontakta en bibliotekarie. 
Eftersom osäkerheten grundas i att studenten inte vet hur biblioteket och dess tjänster 
fungerar kan detta leda till att han eller hon undviker att besöka biblioteket. Det kan 
också ta sig uttryck i att studenten försöker slippa att använda bibliotekets online-
tjänster och skjuter upp informationssökningen så länge som möjligt när han eller hon 
arbetar med uppsatser och projekt. Enligt Michel Atlas behöver oron inte vara 
begränsad till att bara uppstå när studenten är i det fysiska biblioteket utan kan likaväl 
infinna sig hemma framför datorn (Atlas 2005, s. 315). 

1.1 Problembeskrivning
De amerikanska studierna har visat på att en majoritet av studenterna upplever någon 
form av biblioteksoro (se till exempel Mellon 1986; Van Kampen 2003). Denna oro kan 
ha negativa effekter på studieresultat eftersom studenter, framför allt på högre nivåer, 
behöver kunna nyttja det akademiska biblioteket för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen fullt ut. Biblioteksoron skiljer sig från andra typer av akademisk oro, till 
exempel statistikoro (statistics anxiety, min översättning) där studenten oroas av att 
behöva syssla med statistik och därför försöker undvika ämnet (Onwuegbuzie 1997, s. 
7). Enligt Anthony Onwuegbuzie,  högskolelektor i pedagogik, Qun Jiao, 
högskolelektor och bibliotekarie, samt Shannon Bostick, filosofie doktor i 
biblioteksvetenskap, ligger skillnaden i att de allra flesta studenter behöver använda sig 
av biblioteket i någon utsträckning för att kunna fullfölja sin utbildning (Onwuegbuzie, 
Jiao & Bostick 2004, s. 29). Biblioteksanvändande kan knappast undvikas eftersom 
studenter behöver nyttja bibliotekets resurser för att hitta tillräckligt med information till 
uppsatser, projekt och dylikt. Detta är en primär anledning till att studera biblioteksoro 
även i Sverige. Akademiska bibliotekarier och andra berörda kan då bli medvetna om 
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hur utbredd biblioteksoron är bland svenska studenter för att utifrån dessa resultat 
eventuellt genomföra åtgärder.

Jag anser att det finns en andra anledning till att en svensk studie av biblioteksoro 
behövs. Det finns nämligen vissa skillnader i bibliotekskulturen mellan Sverige och 
USA, där de flesta tidigare studier är genomförda. En skillnad är att de allra flesta 
svenska bibliotek, folkbibliotek såväl som skolbibliotek och akademiska bibliotek, 
använder sig av SAB-systemet för att klassificera böcker. Det innebär att studenter som 
besöker universitetsbiblioteket för första gången kan känna igen hur böckerna är 
placerade efter hur de är placerade på de folk- och skolbibliotek som de tidigare använt 
sig av. I USA, å andra sidan, används oftast Dewey som klassifikationssystem på 
folkbiblioteken, medan de akademiska biblioteken i stor utsträckning brukar det 
klassifikationssystem som är framtaget av Library of Congress. Det får till följd att även 
om en student känner sig trygg och ”hemma” på sitt folkbibliotek kan han eller hon 
ändå ha stora svårigheter att hitta det eftersökta materialet på ett akademiskt bibliotek 
(Mellon 1988, s. 138).

En tredje anledning till att det finns ett behov av att kvantitativt studera biblioteksoron 
bland svenska studenter är att det aldrig tidigare genomförts någon sådan studie. Den 
enda tidigare svenska studien som fokuserat på området är Cecilia Herdenstams
magisteruppsats Library anxiety: En undersökning av psykologiska aspekter kring 
studenters upplevelser av sitt universitetsbibliotek (Herdenstam 2002). Det är en 
kvalitativ studie genomförd vid Uppsala universitets största bibliotek, Carolina 
Rediviva. Det som skiljer den studien från denna är, förutom metodvalet, att 
universiteten och universitetsbiblioteken som undersökts skiljer sig mycket åt. Uppsala 
universitet är ett av Sveriges äldsta lärosäten, och Carolina Rediviva är ett stort och 
traditionstyngt bibliotek (Herdenstam 2002, s. 5). Växjö universitet är i kontrast till 
detta relativt nytt (universitetet grundades 19771) (Nationalencyklopedin 2008), och 
universitetsbiblioteket har nyligen moderniserats och byggts ut (det stod färdigt i 
september 2006) (En mötesplats för människor och kunskap 2006). Sannolikt är miljön 
på Växjö universitetsbibliotek helt annan än den miljö som Carolina Rediviva erbjuder 
sina besökare. Ett antagande är många av högskole- och universitetsbiblioteken i 
Sverige är modernare byggnader med mindre strikta regler därför anser jag att en studie 
av hur studenter upplever denna typ av bibliotek är relevant och viktig för att få en 
uppfattning om hur utbredd biblioteksoron är bland svenska studenter.

En svensk, kvantitativ studie av biblioteksoro behövs alltså av tre anledningar: för att 
medvetandegöra fenomenet, för att kulturella skillnader kan göra att de internationella 
studiernas resultat inte överensstämmer med svenska förhållanden samt för att den enda 
tidigare svenska studie inom området är kvalitativ och fokuserar på en äldre och 
striktare biblioteksmiljö.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utbredd biblioteksoron är vid ett svenskt 
universitet.

                                                
1

Växjö universitet öppnades 1967 som en filial till Lunds universitet. 1977 bildades Högskolan i Växjö, 
1999 omvandlades högskolan till Växjö universitet (Nationalencyklopedin 2008).
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Frågeställningar
 Hur utbredd är biblioteksoron vid Växjö universitet? 
 Varierar den upplevda biblioteksoron beroende på:

o respondentens kön?
o respondentens ålder?
o hur länge respondenten studerat vid Växjö universitet?
o vilken institution respondenten studerar vid?
o hur ofta respondenten besöker biblioteket?

Tidigare studier har undersökt förhållandet mellan dessa faktorer och hur mycket 
biblioteksoro som respondenterna upplever. Trots detta anser jag att det finns utrymme 
för ytterligare en studie som delvis behandlar förhållandet mellan dessa faktorer och 
biblioteksoro, dels för att ingen av de tidigare studierna genomförts i Europa, och dels 
för resultatet från de tidigare studierna, enligt Shoham och Mizrachi, inte varit entydigt 
(Shoham & Mizrachi 2001, s. 306).

1.3 Avgränsningar
Studien som ligger till grund för uppsatsen är avgränsad till att gälla studenter vid Växjö 
universitet. Jag har dessutom valt att bara undersöka studenternas biblioteksoro i 
förhållande till Växjö universitetsbibliotek, studien undersöker alltså inte hur 
respondenterna förhåller sig till eventuella andra bibliotek som de använder. I 
följebrevet till enkäten (se bilaga A) specificerades det vilket bibliotek undersökningen 
rörde, dock kan tidigare biblioteksupplevelser från andra bibliotek påverka 
respondenterna i hur de svarar. Vidare är studien avgränsad i det att internationella 
studenter (utbytesstudenter och så kallade ’free movers’2) inte ingår i studiens 
population.

En avgränsning som hade varit önskvärd men som tyvärr inte var genomförbar var att 
utesluta distansstudenter ur studiens population då enkäten utgår från att studenten har 
en möjlighet att besöka universitetsbiblioteket. Biblioteksoro kan förekomma både i det 
fysiska biblioteket och när brukaren nyttjar bibliotekets tjänster från andra platser. Dock 
blir respondenternas värde på skalan felaktigt om han eller hon avstår från att besöka 
biblioteket för att han eller hon inte har möjlighet att besöka det. Respondenten avstår i 
detta fall inte från biblioteksbesök på grund av att han eller hon lider av biblioteksoro 
utan av andra orsaker. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att utesluta distansstudenterna 
ur urvalet till studien eftersom det utifrån registret som adressuppgifterna drogs ur inte 
finns någon möjlighet att se vilka studenter som studerar på distans.

1.4 Definition av uppsatsens huvudbegrepp
Här nedan redogörs för två begrepp relevanta för den genomförda studien. Avsnittet 
strävar efter att finna en lämplig svensk översättning av det engelska begreppet library 
anxiety, därför utgår jag ifrån de engelska begreppen anxiety samt library anxiety, som 
också används som underrubriker.

1.4.1 Anxiety
I Library Anxiety: Theory, Research and Applications (2004) finns ett avsnitt om ångest 
(anxiety) (s. 25ff.). Onwuegbuzie, Jiao och Bostick refererar till Endler och Edwards 
                                                
2

Det vill säga internationella studenter som kommer till universitetet på egen hand och inte inom 
ramarna för något utbytesprogram.



9

som skriver att generell ångest kan beskrivas som ett känslomässigt tillstånd där man 
upplever rädsla, eller någon närliggande känsla, i kombination med osäkerhet och 
hjälplöshet (Endler & Edwards, se  Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 26). 

Christer Nordlund skriver i förordet till sin bok Ångest: om orsaker, uttryck och vägen 
bort från den (2004) att ångest likaväl skulle kunna benämnas ”depression, stress, oro, 
utbrändhet eller panik”. Nordlund ser alltså dessa termer som synonyma, och hävdar att 
termen ”ångest” i hans bok lika gärna kunde ha bytts ut mot något av de andra orden 
(förordet).

En skillnad mellan rädsla och ångest är att ångesten riktas mot framtida händelser. Den 
som lider av ångest har förväntningar på att negativa händelser ska komma att inträffa. 
Känslorna och tankarna rör saker som man tror ska hända i framtiden, saker man oroar 
sig för ska inträffa, snarare än verkliga faror (Öhman 1994, s. 15).

1.4.2 Library anxiety
Biblioteksoro definieras av Mellon med hjälp av tre koncept, (1) de flesta studenter 
upplever att de har otillräckliga kunskaper i att använda biblioteket, samtidigt tror de att 
medstudenterna har tillräckliga kunskaper, (2) studenterna tror att deras okunskap är 
något att skämmas för och därför försöker de dölja den, och (3) genom att ställa frågor 
upplever studenterna att de visar att de inte har tillräckliga kunskaper, något de är rädda 
för att göra (Mellon 1986, s. 163).

Definitionen ovan är inte det enda sättet att definiera biblioteksoro. I Jiaos, 
Onwuegbuzies och Lichtensteins artikel ”Library Anxiety: Characteristics of ’at Risk’ 
College Students” görs en definition som beskriver biblioteksoro som en obehaglig 
känsla, som upplevs i biblioteksmiljön, vilken har kognitiva, emotionella, psykologiska 
och beteendemässiga förgreningar (Jiao, Onwuegbuzie & Lichtenstein 1996, s. 152).

Det är inte självklart vad man ska kalla library anxiety på svenska. Herdenstam väljer 
att i sin magisteruppsats om biblioteksoro benämna library anxiety som ’LA’ 
(Herdenstam 2002). Hon skriver i avsnitt 1.4 Definitioner (s. 11):

Det engelska ordet ”anxiety” som används i den teoretiska litteraturen är inte 
synonymt med det svenska ordet ångest. ”Anxiety” är en mildare form av 
svenskans ångest och kan snarare översättas till ängslighet, oro eller mild ångest 
(Herdenstam 2002, s. 11, fetstil i originalet).

Enligt Herdenstam vore alltså ’biblioteksångest’ inte en lämplig svensk översättning av 
det engelska begreppet ’library anxiety’ (Herdenstam 2002, s. 11). Något som däremot 
talar för att använda termen ’biblioteksångest’ (och alltså översätta engelskans ’anxiety’ 
med ordet ’ångest’) är Henry Egidius Termlexikon i psykologi och psykiatri (2006), den 
enda översättning som där ges av ordet ’anxiety’ är just ’ångest’ (s. 25). I Anneli 
Carlsons och Madeleine Odén-Göransons uppsats Studenter och informationssökning: 
Fem studenters upplevelser av informationssökning i samband med uppsatsarbete
benämns ’library anxiety’ som biblioteksängslan (2002, s. 25). Kanske är detta en bättre 
term, det engelska ordet ’anxiety’ kan nämligen översättas med ’ängslan’ (tyda.se 
2008). 
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Jag ansluter mig till Herdenstam i hennes åsikt om att ’ångest’ är ett för starkt ord i det 
här fallet, jag gillar dock inte hennes lösning med att istället använda sig av 
förkortningen LA. Istället använder jag ordet ’biblioteksoro’ i min uppsats. Jag valde att 
inte använda ordet ’ängslan’ eftersom det upplevdes som ett alltför otydligt begrepp.

1.5 Disposition
Detta inledande kapitel behandlade bakgrunden till området biblioteksoro, formulering 
av forskningsproblemet, uppsatsens syfte och frågeställningar, studiens avgränsningar 
samt en redogörelse av två för uppsatsen relevanta begrepp. Efter detta kapitel följer 
kapitel två som redogör för tidigare forskning som är av relevans för uppsatsen. 
Studierna som behandlas är dels kvalitativa, teoribildande sådana, men också 
undersökningar som har syftat till att ta fram olika skalor för att mäta biblioteksoro. 
Kapitlet avslutas med en kort genomgång av studieresultat som visar på hur 
biblioteksoron kan minskas hos studenter och andra brukare. Kapitel tre behandlar 
teorier som är relevanta för genomförandet och analysen av min undersökning. Mellons 
teori om biblioteksoro hör hit, liksom Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen och Herdenstams lista över faktorer som påverkar 
biblioteksoron. Slutligen diskuteras en modell som visar på orsaker till biblioteksoro. I 
uppsatsens fjärde kapitel redogörs för studiens undersökningsmetod samt framtagandet 
av ett instrument för att genomföra undersökningen. Kapitel fem behandlar resultaten 
som samlades in. Kapitlet är uppdelat i två delar, den första behandlar de demografiska 
bakgrundsfrågorna, den andra redogör för respondenternas svar på enkätens påståenden. 
I kapitel sex analyseras undersökningens empiri utifrån uppsatsen frågeställningar samt 
de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Resultatet jämförs också med tidigare 
studier. Kapitel sju syftar till att diskutera studiens genomförande och analys samt ge 
förslag på fortsatt forskning innan hela studien sammanfattas i det åttonde kapitlet.     
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2 Tidigare forskning
Forskningen inom området biblioteksoro inleddes 1986 då Constance A. Mellon 
myntade begreppet library anxiety (Mellon 1986). Den största delen av forskningen har 
bedrivits i USA, men jag kommer här även att presentera studier genomförda i Israel 
och Sverige. I kapitlet redogörs för kvalitativa, teoribildande undersökningar, för hur 
olika skalor för att mäta biblioteksoro har tagits fram, samt för vad som kan göras för 
att minska biblioteksoron. 

2.1 Teoribildande studier om biblioteksoro
Biblioteksoro studerades inledningsvis kvalitativt. Mellon myntade termen 
biblioteksoro efter att i mitten av 1980-talet ha genomfört en undersökning av hur 
studenter vid ett amerikanskt universitet upplevde undervisningen i 
informationssökning. Metoden som Mellon använde var en kvalitativ 
undersökningsmetod där forskaren försöker se världen genom sina respondenters ögon 
(Mellon 1986, s. 160). Detta gjordes för att få en djupare förståelse för hur 
respondenterna upplevde fenomenet. Målet med studien var att förbättra den 50 minuter 
långa lektionen i informationssökning så att studenterna skulle få ut mer av den (Mellon 
1986, s. 163-164; Mellon 1988, s. 139). 

Empirin till studien samlades in med hjälp av personliga dokument, där studenterna 
skrev om sina känslor och intryck av att använda biblioteket vid informationssökningar. 
Forskaren bad studenterna att skriva ner sina egna, personliga tankar kring 
informationssökningsprocessen. Anledningen till att man använde den här metoden var, 
enligt Mellon, att studien ämnade undersöka upplevelserna ur perspektivet av de som 
var involverade i dem (Mellon 1986, s. 160).

Inspirerad av Mellons undersökning genomförde Cecilia Herdenstam en intervjustudie 
av biblioteksoro i Sverige. Studien genomfördes vid Carolina Rediviva, ett av Uppsala 
universitetsbibliotek, inom ramarna för en magisteruppsats skriven vid Högskolan i 
Borås. Syftet med uppsatsen är att ”undersöka ett antal studenters upplevelser, tankar 
och känslor i samband med att man skriver en vetenskaplig uppsats” (Herdestam 2002, 
s. 6). Herdenstams studie är en av få i Sverige som tar upp biblioteksoro, och den enda 
som uteslutande ägnar sig åt att studera fenomenet. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av ”kvalitativa semistrukturerade 
forskningsintervjuer” med studenter vid Uppsala universitet (Herdenstam 2002, s. 8). 
Metoden valdes eftersom Herdenstam var intresserad av att studera informanternas 
erfarenheter och uppfattningar, hennes mål var att få informanterna själva att berätta om 
sina upplevelser. Dock fungerade inte det hela optimalt då flera informanter, kanske på 
grund av områdets beskaffenhet, drog sig för att självmant berätta under längre stunder. 
Författaren spekulerar i om detta kan ha att göra med att många upplever att förvirring, 
rädsla och ångest är personliga känslor. Herdenstam nämner att det kan vara svårt att 
prata med en främmande människa om den här typen av känslor (Herdenstam 2002, s. 
10).

Vid analysen av materialet framkom det att av tjugo informanter var det fem stycken 
som beskrev känslor som kan karaktäriseras som biblioteksoro. Dessa känslor beskrivs 
som ”negativa emotionella upplevelser och tankar kring biblioteket, 
informationssökning och bibliotekspersonalen av karaktären oro, rädsla, ångest” eller 
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”negativa tankar kring den egna förmågan att använda biblioteket, skam för den 
upplevda oförmågan och mental förvirring i utförandet av biblioteksrelaterade 
uppgifter” (Herdenstam 2002, s. 11). Herdenstams analys utgår i stort från dessa fem 
intervjuer, men även de övriga informanternas upplevelser diskuteras och 
karaktäriseras. De tjugo informanterna delas in i fyra grupper baserat på sina 
upplevelser. Gruppen med informanter som säger sig ha upplevt biblioteksoro består 
uteslutande av kvinnor. Utöver denna grupp finns det en grupp, bestående av fyra män, 
som i sina intervjuer mycket kortfattat delar med sig av tankar och känslor som, enligt 
Herdenstam, kan tolkas som biblioteksoro (Herdenstam 2002, s. 42). Herdenstam 
spekulerar i om den bristfälliga informationen från dessa respondenter beror på att de 
känner att de måste hävda sig som män och därför, med tanke på de rådande 
könsrollsmönstren i vår kultur, inte vill redogöra för eventuell oro och rädsla 
(Herdenstam 2002, s. 70). Den tredje gruppen i undersökningen består av intervjuade 
studenter som vid de första besöken på Carolina Rediviva kände sig förvirrade och 
vilsna. Deras upplevelser klassas dock inte som biblioteksoro av Herdenstam då dessa 
informanter inte haft några andra negativa känslor i anslutning till användandet av 
biblioteket. Den fjärde, och sista gruppen, utgörs av de informanter som inte beskriver 
några som helst negativa upplevelser i samband med de första besöken på biblioteket.
Dessa informanter har inte upplevt några större problem med biblioteket och dess 
rutiner, och har de några frågor har de inte dragit sig för att ställa dem till 
bibliotekspersonalen (Herdenstam 2002, s. 42).

Herdenstams studie är förvisso genomförd i Sverige, men den skiljer sig från den jag 
genomfört i det att hon inte är intresserad av ”hur många och vilka av studenterna som 
upplever biblioteksrädsla utan hon, min anmärkning vill undersöka personliga 
erfarenheter och känslor hos ett fåtal individer” (Herdenstam 2002, s. 9).

Carol C. Kuhlthau är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers 
University i New Jersey, USA. Genom studier på högstadie- och gymnasieelevers 
informationssökningsbeteende formulerade Kuhlthau modellen över 
informationssökningsprocessen. Kuhlthau har en mer holistisk syn på 
informationssökning än många andra forskare (Kuhlthau 2004). Hon menar att man inte 
bara ska söka efter information utan efter förståelse. Hon påpekar att: ”The interpretive 
task is central to the constructive process […]. It is not enough to merely gather 
information. […] However much we dig and delve, there is still an interpretive task” 
(Kuhlthau 2004, s. 22).

Kuhlthau använde flera olika metoder vid sina kvalitativa studier. Dels intervjuer, men 
respondenterna fick också skriva dagbok över hur de upplevde informationssökningen 
och rita tidslinjer över sökprocessen (Kuhlthau 2004). 

Kuhlthaus många studier om hur elever, studenter och övriga biblioteksbrukare 
upplever informationssökningsprocessen har fungerat som en inspiration till 
framtagandet av detta undersökningsinstrument för att studera svenska studenters 
biblioteksoro. Kuhlthau framhåller känslan av osäkerhet som en viktig komponent av 
informationssökningsprocessen, denna osäkerhetskänsla kan ses som en del i 
biblioteksoron. Enligt Kuhlthau beror biblioteksoron inte bara på att studenter och andra 
brukare är ovana vid biblioteksmiljön, utan också på att själva processen att söka 
information är orosframkallande (Kuhlthau 2004, s. 7) (för mer information avsnitt 3.2 
Informationssökningsprocessen i denna uppsats).
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Figur 2.1 – Den latenta variabeln

2.2 Att mäta biblioteksoro
Robert DeVellis, professor i psykologi, påpekar i sin bok Scale Development: Theory 
and Applications att de flesta av de fenomen som samhällsvetare ägnar sig åt att studera 
inte går att observera direkt (DeVellis 2003, s. 7). Så är det också med biblioteksoron, 
det vill säga, man kan inte undersöka om respondenterna lider av biblioteksoro i sig. 
Det man studerar och ställer frågor om är olika faktorer som kan bero på att 
respondenten lider av biblioteksoro. DeVellis skriver: ”We develop scales when we 
want to measure phenomena that we believe exist because of our theoretical 
understanding of the world, but that we cannot assess directly” (DeVellis 2003, s. 9). 
Författaren fortsätter sedan med att nämna att till exempel depression och ångest kan 
vara exempel på den här typen av fenomen (DeVellis 2003, s. 9). 

Fenomenet man vill undersöka, i det här fallet biblioteksoro, kallas för den latenta 
variabeln (DeVellis s. 14-28). Eftersom den latenta variabeln inte går att undersöka 
direkt, använder man sig av en rad faktorer. Man antar att den latenta variabeln påverkar 
dessa faktorer, det vill säga: beroende på styrkan hos den latenta variabeln påverkas 
faktorn och får ett visst värde (DeVellis 2003, s. 15). Detta innebär att om respondenten 
lider av en hög grad av biblioteksoro (som är den latenta variabeln), så kommer han 
eller hon också att svara på påståendena i skalan, de olika faktorerna, på ett sådant sätt
att det slutgiltiga värdet blir högt.

Förhållandet mellan den latenta variabeln och de 
olika faktorerna kan illustreras med diagram 2.1 
där Y representerar den latenta variabeln och X de 
olika faktorerna (DeVellis 2003, s. 18). 

Skalorna som mäter biblioteksoro är uppbyggda 
kring olika kategorier. Dessa kategorier samlar 
påståenden som handlar om samma sak. De olika 
kategorierna kan behandlas som delskalor. Det 
innebär att de ses som skalor i sig själva som, i det 
här fallet, mäter hur respondenten ställer sig till de 
påståenden som behandlas i kategorin.

Skalorna som används för att mäta biblioteksoro är 
så kallade Likertskalor. Likertskalan är en skala som används för att mäta respondenters 
attityder till ett fenomen. Respondenten får ta ställning till påståenden ett antal 
påståenden som anknyter till fenomenet som studeras och ange hur mycket han eller 
hon instämmer i dem. Värdena används sedan för att beräkna respondentens attityd till 
fenomenet som studeras (Egidius 2006, s. 200).

2.2.1 Framtagandet av skalor för att mäta biblioteksoro
Sharon Bostick presenterade 1992 sin avhandling The Development and Validation of 
the Library Anxiety Scale. Undersökningen syftade till att studera huruvida ett 
instrument kunde utvecklas för att kvantitativt mäta hur utbredd biblioteksoron är. 
Resultatet av studien blev en skala för att mäta studenters biblioteksoro. Skalan heter 
The Library Anxiety Scale, vilket förkortas LAS. Instrumentet skall, enligt Bostick, 
kunna användas av akademiska bibliotekarier för att undersöka om studenterna upplever 
någon biblioteksoro, samt om det är något särskilt område som upplevs som extra 
skrämmande. Det kan också nyttjas för att hjälpa till vid undersökningar om vilka 
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tjänster som man ska satsa extra medel på (Bostick 1992, s. 5f.). Undersökningen 
baserades på Mellons teori om biblioteksoro som anger att studenter blir så oroliga när 
de ska söka information i biblioteket att de inte kan närma sig problemet logiskt eller 
effektivt (Mellon 1986, s. 163; Mellon 1988, s. 138). 

Det första steget för att ta fram en skala som kan mäta biblioteksoro var att skapa en 
lista med kategorier som kan bidra till oron (Bostick 1992, s. 42). Bostick tog hjälp av 
en grupp experter som under hela processen fick ge sina synpunkter på de olika stegen i 
utformandet av skalan; experterna bestod av elva bibliotekarier (Bostick 1992, s. 47). 
Listan med kategorier fick, efter att bibliotekarierna gett sina åsikter, ligga till grund för 
påståendena som utformades. De fem ursprungliga kategorierna på listan var: ”staff, 
resources, technology, reference, and policies and procedures” (Bostick 1992, s. 48). 
Senare tillkom en sjätte kategori som behandlade de psykologiska aspekterna av 
Mellons teori (Bostick 1992, s. 48). 268 påståenden togs fram utifrån de sex 
kategorierna och dessa påståenden skickades sedan till experterna. Efter deras ändringar 
och tillägg innehöll listan 294 påståenden (Bostick 1992, s. 50). Dessa påståenden 
presenterades slumpmässigt i den första pilotstudien. Påståendena besvarades med hjälp 
av en Likertskala. Bosticks skala hade värden från 1 till 5 där 1 stod för ”strongly 
disagree”, 2 för ”disagree”, 3 för ”undecided”, 4 för ”agree” och 5 för ”strongly agree” 
(Bostick 1992, s. 52).

Flera pilotstudier genomfördes, och efter analyser av dessa återstod 43 påståenden som 
delades in i sex kategorier. Kategorierna döptes till: Barriers with staff, Affective 
barriers, Comfort with the library, Knowledge of the library, och Mechanical barriers 
(Bostick 1992, s. 63). Slutsatsen från Bosticks studie är att hennes LAS har en tillräcklig 
reliabilitet och validitet för att kunna användas till att mäta biblioteksoro (Bostick 1992, 
s. 65).

Snunith Shoham, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Diane 
Mizrachi, bibliotekarie, har genomfört en studie av biblioteksoro i Israel (2001). 
Empirin till studien samlades in med hjälp av en enkät. Enkäten var framtagen som en 
skala för att mäta biblioteksoro. Mätinstrumentet baserades på Boticks LAS, men den 
var översatt till hebreiska. Dessutom hade den modifierats för att bättre överensstämma 
med de kulturella förhållandena i Israel. Skalan döptes till The Hebrew Library Anxiety 
Scale, vilket förkortas H-LAS (Shoham & Mizrachi 2001, s. 306). Då H-LAS är skriven 
på hebreiska har jag inte kunnat använda mig av skalan i sig till min uppsats utan endast 
av en artikel skriven på engelska om resultaten från en studie genomförd med H-LAS.  

H-LAS består av 35 påståenden som besvaras på en skala från ett till fem. Påståendena 
är indelade i sju kategorier som behandlar: bibliotekspersonalen, kunskap om 
biblioteket, språksvårigheter (mellan hebreiska och engelska), biblioteksmiljön, 
datoranvändning i biblioteket, bibliotekets regler och öppettider samt hur väl 
studenterna hittar bland bibliotekets material (Shoham & Mizrachi 2001, s. 306).

Med hjälp av skalan genomfördes en studie av hur utbredd biblioteksoron var bland de 
israeliska studenterna. Shoham och Mizrachi samlade in enkäter från 664 studenter, 88 
% av respondenterna var kvinnor. På en skala från ett till fem var studenternas 
genomsnittliga poäng 2.51, alltså nästan precis i mitten av skalan. Det visade sig att den 
kategori som påverkade studenternas biblioteksoro mest var språksvårigheterna. En 
majoritet av studenterna hade hebreiska som modersmål (andra modersmål som 
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förekom var bland annat arabiska och engelska). Även kategorin som behandlade 
bibliotekets regler och öppettider svarade för en stor del av studenternas oro. 
Kategorierna som svarade mot hur stor kunskap om biblioteket respondenterna såg sig 
ha samt bibliotekspersonalen hade de lägsta genomsnittsvärden (Shoham och Mizrachi 
2001, s. 306f.). 

Shohams och Mizrachis studie är intressant eftersom den är en av få studier som inte 
genomförts i USA. Det är dessutom intressant att se hur Bosticks LAS kan översättas till 
andra språk än engelska och modifieras för att passa andra kulturer än den amerikanska. 

Van Kampen menar att när Bosticks skala togs fram fanns det få teorier om hur 
bibliotekets brukare upplevde informationssökningsprocessen. Internet användes heller 
inte i lika hög grad som idag för forskning, och digitala databaser användes inte i någon 
större utsträckning. Mycket har alltså hänt sedan dess och därför ansåg Van Kampen att 
en ny skala för att mäta biblioteksoro behövde utvecklas. Van Kampen döpte sin skala 
till the Multidimensional Library Anxiety Scale (MLAS) (Van Kampen 2004, 29). 

För att utveckla sin skala tog Van Kampen hjälp av bibliotekarier och anställda vid 
universitetsbibliotek samt Sharon Bostick. En rad påståenden togs fram, och dessa 
skickades till bibliotekarierna, bibliotekspersonalen och Bostick. Responsen som Van 
Kampen fick från dessa bidrog till att revidera påståendena. Sedan sammanställdes de 
till en pilotenkät, bestående av 57 påståenden, som distribuerades till en grupp 
doktorander. Dessa fick besvara enkäten två gånger, med tre veckors mellanrum, för att 
forskaren på så sätt skulle kunna se om respondenternas svar var konsekventa över tid 
(Van Kampen 2004, s. 29f.). 

Efter att påståendena reviderats utifrån analysen av pilotenkäten skickades en enkät ut 
till 554 doktorander, av dessa återsände 50 % en ifylld enkät. Empirin från dessa 
enkäter analyserades även den för att hitta samband mellan påståendena och skapa 
kategorier. Sex kategorier togs fram. De behandlade: hur säkra och bekväma 
studenterna kände sig när de använde biblioteket, informationssökningsprocessen, hur 
studenterna upplevde bibliotekspersonalen, hur viktigt studenterna upplevde att det var 
att förstå hur biblioteket används, hur säkra studenterna kände sig när de använde 
bibliotekets tekniska resurser, och hur bekväma studenterna kände sig i 
biblioteksbyggnaden (Van Kampen 2004, s. 31ff.).

Slutsatserna som Van Kampen drar från utvecklandet av sin MLAS är att skalan kan 
användas för att mäta biblioteksoro hos användare av akademiska bibliotek. Hon menar 
också att instrumentet – om det används på en liknande population – är tillräckligt 
stabilt för att ge resultat som mäter de sex olika faktorerna av biblioteksoro (Van 
Kampen 2004, s. 33f.).

Van Kampens MLAS kan ses som ett intressant komplement till Bosticks skala. Van 
Kampen har i mångt och mycket gjort en uppdatering av den ursprungliga skalan och 
anpassat den till modernare biblioteksförhållanden. Hennes fokus på tekniska resurser
ser jag som en viktig del i framtagandet av ett modernt instrument för att mäta 
biblioteksoro.

Framtagandet av alla dessa tre skalor har genomförts grundligt. Skalorna har validerats 
med hjälp av bland annat faktoranalyser och uträknande av Cronbach’s alpha (Bostick 
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1992; Van Kampen 2003). Tyvärr ligger den typen av analyser utanför ramarna för 
denna magisteruppsats. Istället har jag låtit dessa olika skalor, de kategorier och 
påståenden som tidigare forskare använt, ligga till grund för min skala. Genom att se 
vilka problem som tidigare framkommit och vad som i dessa studier bedömts som 
viktigt att undersöka har jag haft stor hjälp i utformandet av min enkät.

2.3 Datoranvändningens effekt på biblioteksoro 
Det ökade användandet av datorer kan bidra till en eventuell ökning av biblioteksoron. 
Studier har genomförts för att undersöka sambandet mellan datorvana och biblioteksoro. 
Enligt Jiao och Onwuegbuzie är det troligt att studenters biblioteksoro i viss mån 
speglar deras attityd till datorer (Jiao & Onwuegbuzie 2004, s. 138). Studier utförda på 
israeliska studenter har visat att det finns ett samband mellan datorvana och 
biblioteksoro, eftersom datorer ofta används för att utföra informationssökningar på 
bibliotek (Shoham & Mizrachi 2001, s. 35f.). Det är inte konstigt att de brukare som är 
vana att använda datorer känner sig mer hemma i att använda dem för att genomföra 
informationssökningar.  

Eftersom en stor del av bibliotekets material är digitalt och bara kan nås med hjälp av 
datorer, antingen i det fysiska biblioteket eller via Internet från någon annan miljö, 
menar Jiao och Onwuegbuzie att datorvana påverkar brukarnas känslor när det kommer 
till att använda bibliotekets material. De fann att studenters attityd till datoranvändning 
förutsade hur mycket biblioteksoro de upplevde (Jiao & Onwuegbuzie 2004). 

När bibliotekets resurser kan användas även från andra platser är de negativa effekterna 
av biblioteksoro inte längre begränsade till det fysiska biblioteket. Studenter kan 
uppleva samma oro när de skall använda bibliotekets online-resurser från andra platser 
(till exempel hemmet) eftersom de fortfarande inte känner sig kompetenta nog att 
använda dem (Atlas 2005, s. 315). Till exempel kan studenterna ha svårigheter att se hur 
informationssökningen bör påbörjas och hur sökningarna ska genomföras. En svårighet 
som Kuhlthau upptäckte hos högstadie- och gymnasieelever var att de hade problem 
med att veta när de skulle sluta söka information. Eleverna upplevde att det var svårt att 
veta när sökningen var färdig, och de flesta av dem fortsatte helt enkelt att söka 
information ända tills uppgiften skulle lämnas in (Kuhlthau 2004).

Hur användandet av datorer påverkar biblioteksoron är ett ämne som är viktigt att 
studera då datorer i allt högre grad används för att utnyttja bibliotekets resurser. 
Studenter förväntas dessutom att i allt högre grad ha datorvana och kompetens nog att 
kunna använda sökverktyg. Detta kan ytterligare bidra negativt till biblioteksoron då de 
studenter som saknar denna kompetens kan känna sig än mer åsidosatta. Det är därför 
viktigt att undersöka hur studenter ser på bibliotekets tekniska resurser, vilket är en av 
kategorierna i min enkät.

2.4 Biblioteksoro och informationskompetens
Informationskompetens är ett begrepp som är svårt att definiera. Det verkar dock finnas 
en generell idé om vad det innebär att vara informationskompetent. Enligt the 
Information Literacy Advisory Commitees hemsida inkluderar informationskompetens 
förmågan att upptäcka när information behövs, men också att kunna lokalisera, 
utvärdera och effektivt använda den behövda informationen (the Information Literacy 
Advisory Committee 2008).



17

På grund av mångtydigheten hos begreppet informationskompetens kan det vara svårt 
att avgöra om det finns ett samband mellan informationskompetens och biblioteksoro. 
Det bästa sättet att undersöka ett eventuellt samband är antagligen att titta på vissa 
aspekter av informationskompetensen. Om definitionen från the Information Literacy 
Advisory Committee används är det tydligt att för att vara informationskompetent måste 
man bland annat kunna hitta informationen man behöver. Enligt J. Ann Jerabek, Linda 
S. Meyer och S. Thomas Kordinak – samtliga verksamma vid Sam Houston State 
University, Texas, USA – kan detta vara svårt för en person som lider av någon form av 
biblioteksoro eftersom en ökad användning av olika tekniska system vid 
informationssökning stänger ute dem som inte kan använda dessa. Författarna påpekar 
att i en miljö som är rik på information blir de som inte kan eller inte vill använda 
bibliotekets teknologi informationsfattigare (Jerabek, Meyer & Kordinak 2001, s. 278).

Man skulle kunna argumentera för att Jerabeks, Meyers och Kordinaks påstående ovan 
bara gäller bibliotekets digitala resurser. På sätt och vis är detta sant, men man bör 
också komma ihåg att även om en stor del av bibliotekets resurser fortfarande är i 
pappersform måste brukaren kunna finna dem. I dagens bibliotek söks materialet oftast i 
en datoriserad katalog, alltså krävs det en viss teknikvana även för att kunna finna 
böcker. Alternativet är att uppsöka bibliotekarien i informationsdisken, men för en 
brukare som lider av biblioteksoro är det kanske inte något alternativ alls.

Atlas resonerar att de negativa känslor som är förknippade med biblioteksoro försämrar 
utvecklingen av informationskompetens. Detta skulle tyda på att det finns ett samband 
mellan biblioteksoro och informationskompetens, eftersom biblioteksoron kan hindra 
brukarna från att öka sin informationskompetens (Atlas 2005, s. 315).

Hur brukarna ser på informationskompetens och hur de uppfattar 
informationssökningen undersöks med hjälp av denna studie. De påståenden i enkäten 
som rör informationssökning knyter an till dessa studier av informationskompetens.

2.5 Att minska biblioteksoron
Att minska biblioteksoron ses som viktigt eftersom oron kan förhindra brukarna från att 
använda biblioteket och dess resurser till fullo. Van Scoyoc beskriver en studie utförd 
för att undersöka vilken typ av biblioteksinstruktion som bidrar mest till att minska 
biblioteksoron hos nya studenter. Resultatet visar att lektioner med en bibliotekarie 
fungerar bättre än datorbaserad undervisning som genomförs på egen hand av 
studenterna, oavsett vilken vana de tidigare hade av biblioteket (Van Scoyoc 2003). 

Mellons kvalitativa studie låg till grund för formulerandet av en teori om biblioteksoro. 
Nästa uppgift för Mellon var att se hur teorin kunde tillämpas praktiskt. Det 
ursprungliga syftet med studien hon genomförde var att se hur undervisningen i 
informationssökning vid universitetet kunde förbättras, men då empirin visade på att 
studenterna upplevde sådan oro när de besökte biblioteket valde Mellon istället att 
rekommendera en annan åtgärd. Man valde att minska ner på undervisningen i 
informationssökning och istället utnyttja det femtio minuter långa undervisningstillfället 
till att låta studenterna få ett tillfälle att lära känna en bibliotekarie. Man utvecklade 
också samarbetet mellan engelsklärarna och bibliotekarierna, och lärarna förlade fler av 
sina lektioner till universitetsbiblioteket (Mellon 1986, s. 163f.).



18

Herdenstam föreslår även hon en rad åtgärder för att minska risken för att studenter ska 
utveckla biblioteksoro. Herdenstam fann att oron ökar om studenten känner att 
situationen är utom hans eller hennes kontroll. För att motverka detta bör 
bibliotekspersonalen, enligt Herdenstam, alltid ha brukaren i fokus när förändringar 
görs i biblioteksmiljön. Herdenstam framhåller att bibliotekets brukare inte är en 
homogen grupp och att man därför bör utveckla en biblioteksmiljö som passar alla olika 
typer av brukare (Herdenstam 2002, s. 88).
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3 Teori
Detta kapitel behandlar olika teorier relevanta för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Mellons teori om biblioteksoro hör hit, liksom Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen. Herdenstams uppdelning av inre och yttre faktorer som 
kan påverka biblioteksoron får ett avsnitt i kapitlet innan det avslutas med en modell 
över orsaker till biblioteksoro.

3.1 En kvalitativ teori om biblioteksoro
Texterna från Mellons undersökning av hur studenterna uppfattar det akademiska 
biblioteket analyserades genom att forskaren försökte hitta återkommande teman. Det 
visade sig att det i varje klass var mellan 75 % och 85 % av studenterna som beskrev 
sina första upplevelser av det akademiska biblioteket som skrämmande eller 
orosframkallande. Vissa studenter gick så långt som till att benämna sin rädsla för 
biblioteket som en fobi. Det som de flesta studenter tog upp i förhållande till sin 
biblioteksoro var en känsla av vilsenhet, och texterna visade på att det fanns fyra 
anledningar till den känslan: bibliotekets storlek, en bristande kunskap om var 
materialet var placerat, hur man skulle påbörja informationssökningen samt vad man 
skulle göra. En stor del av studenterna nämnde gång på gång bibliotekets storlek som en 
faktor som bidrog till deras biblioteksoro. Mellon kommenterade angående detta att 
universitetsbiblioteket som studien genomfördes vid var ett – med amerikanska mått 
mätt – relativt litet bibliotek med bara tre våningar. Det framkom att studenternas 
biblioteksoro berodde på att de upplevde att de andra studenterna var kompetenta 
biblioteksanvändare – medan de själva var okunniga. Respondenterna ansåg att deras 
okunskap var pinsam och därför gjorde de allt de kunde för att dölja den. De upplevde 
också att genom att ställa frågor till bibliotekarien, sina lärare, eller klasskamrater skulle 
deras okunskap avslöjas (Mellon 1986, s. 162f.). Oviljan att ställa frågor ledde till att 
lärarna trodde att studenterna hade stor kunskap i hur biblioteket användes och därför 
gav de dem uppgifter som krävde allt för avancerad informationssökning. Det visade sig 
att alla ”from the chancellor of the university to part-time composition instructors” 
förväntade sig att studenterna redan visste hur de skulle söka information i biblioteket 
och trodde att de var kompetenta nog att använda biblioteket för att finna ”anything 
from a current newspaper to an obscure bit of census data” (Mellon 1988, s. 137).

Mellon påpekar att målet vid en kvalitativ studie är att skapa en unik teori som är befäst 
i situationen som studerats (Mellon 1986, s. 161). Med hjälp av empirin från studien 
formulerade Mellon en teori om biblioteksoro som säger att: ”when confronted with the 
need to gather information in the library … many students become so anxious that 
they are unable to approach the problem logically or effectively” (Mellon 1986, s. 163). 

Enligt Mellon finns det tre grundförutsättningar för att studenter upplever biblioteksoro: 
1) studenternas oroskänslor och rädsla kommer sig av att de upplever att andra studenter 
är mer kompetenta biblioteksanvändare än vad de själva är; 2) studenterna anser att 
deras bristande kunskap är något att skämmas för, och därför försöker de dölja den; 3) 
genom att ställa frågor kommer deras okunskap att avslöjas (Bostick 1992, s. 36). 
Eftersom studenterna avstår från att ställa frågor upptäcker varken bibliotekspersonal 
eller lärare studenternas bristande kunskaper. Detta leder till att studenterna inte får den 
undervisning i biblioteksanvändande som de skulle behöva, och deras biblioteksoro 
kvarstår. 
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3.2 Informationssökningsprocessen 
Carol Collier Kuhlthau genomförde ett antal kvalitativa och kvantitativa studier som låg 
till grund för skapandet av en modell över informationssökningsprocessen (Kuhlthau 
2004). Kuhlthau refererar till osäkerhetsprincipen, det vill säga att det alltid finns en 
viss osäkerhet när man genomför informationssökningar (Kuhlthau 2004, s. 8). 
Bibliotekarier och andra som hjälper till vid informationssökningar och utbildning av 
studenter och andra brukare av biblioteket bör vara medvetna om denna osäkerhet. 
Kuhlthau menar att informationssökningsprocessen kan delas in i sex olika steg som 
alla har specifika tankar, handlingar och känslor kopplade till sig. Under det första 
steget påbörjas informationssökningsprocessen genom att brukaren uppmärksammar att 
det finns ett informationsbehov. I Kuhlthaus studier bestod oftast detta steg av att 
eleverna eller studenterna tilldelades en forskningsuppgift att genomföra. Tankarna i det 
här stadiet består oftast av att brukaren funderar över problemet och handlingarna ägnas 
åt att diskutera området med andra. Oftast är osäkerheten hög eftersom brukaren inte 
har situationen och informationsbehovet klart formulerat för sig (Kuhlthau 2004, s. 44).

I steg två funderar brukaren vidare på problemet och väger olika ämnen mot kriterier 
som till exempel tid eller tillgänglighet. Brukaren genomför ofta ytliga sökningar för att 
få en överblick över den tillgängliga informationen, sökresultaten och ämnesvalet 
diskuteras med andra. Osäkerhetskänslan minskar vanligtvis under det här stadiet 
eftersom brukaren börjar få en överblick över den tillgängliga informationen. Under 
steg tre vänds dock denna känsla och osäkerheten ökar igen. Det beror på att mängden 
ny information ökar drastiskt ju mer brukaren utforskar ämnesområdet. Ofta uppstår det 
känslor av hopplöshet, och Kuhlthau påpekar att vi inte kan veta hur många som ger 
upp sina forskningsprojekt under det här stadiet (Kuhlthau 2004, s. 46f.).

Om och när man tar sig förbi steg tre väntar formuleringen av själva forskningsfrågan. 
Osäkerheten minskar successivt från och med det här stadiet. Brukaren fokuserar under 
följande steg på att samla relevant information utifrån sin forskningsfråga. Med hjälp av 
forskningsfrågan blir det lättare att definiera vilken information som är relevant 
(Kuhlthau 2004, s. 48f.). Kuhlthau påpekar att ”when a person is involved in the 
dynamic process of becoming informed, relevance does not remain static” (2004, s. 3).

Informationssökningsprocessen avslutas sedan med steg sex där den uppsökta 
informationen presenteras på lämpligt sätt. Slutliga sökningar genomförs, men en stor 
del av informationen som uppsöks är överflödig, då brukaren redan funnit svar på sin 
problemformulering (Kuhlthau 2004, s. 50).

Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen har legat till grund för 
framtagandet av enkäten som används i denna studie. För mer information om detta se 
avsnitt 4.2.2.4 Informationssökning.

3.3 Faktorer som kan påverka biblioteksoron
I analysen av sitt empiriska material delar Cecilia Herdenstam upp informanternas 
beskrivning av biblioteksoro i olika kategorier och dimensioner. Kategorierna är delvis 
baserade på Bosticks LAS. Herdenstam delar upp biblioteksoron i sex kategorier, fyra av 
dessa är inspirerade av Bostick utöver dessa fyra har författaren även lagt till två egna 
kategorier, dels Andra studenter i biblioteket och dels kategorin Övrigt (Herdenstam 
2002, s. 45). Kategorin Affective barriers har tagits bort från Bosticks ursprungliga 
uppdelning eftersom ”den emotionella aspekten i Herdenstams, min anmärkning
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analys är en dimension av kategorierna” (Herdestam 2002, s. 45). De tre dimensioner 
som kategorierna delas in i är ”en emotionell dimension, en kognitiv dimension och en 
beteendedimension” (Herdenstam 2002, s. 45). Herdenstam vill undersöka vad det är i 
biblioteket som väcker negativa reaktioner, vad informanterna tänker och känner kring 
detta (den kognitiva och den emotionella dimensionen) och vilket beteende som 
tankarna och känslorna resulterar i (Herdenstam 2002, s. 46). Undersökningen resulterar 
i en modell över biblioteksoro. Modellen presenteras i Herdenstams uppsats endast i 
text. För att förtydliga och göra modellen mer överskådlig har jag fört in informationen i 
en enkel tabell. Tabellen är indelad i två fält, ett utgörs av yttre faktorer, så som 
bibliotekets miljö, och ett utgörs av ”personens tidigare erfarenheter och 
individualpsykologiska konstitution” (Herdenstam 2002, s. 85). Faktorerna som 
Herdenstam fann påverkade informanternas biblioteksoro redogörs för i tabell 3.1.

Faktorer som påverkar biblioteksoron

Yttre faktorer Inre faktorer

Biblioteksmiljön
Personliga 
erfarenheter

Bibliotekets rutiner och 
regler

Personliga 
egenskaper

Skyltar, anslag och 
manualer

Tidigare erfarenheter

Bemötande från personal
Genetiska 
förutsättningar

Informantens sociala 
livssituation

Personlig kapacitet

Tabell 3.1 – Faktorer som påverkar biblioteksoron

Herdenstam menar att oro och ångest uppkommer när de inre och yttre faktorerna 
samspelar (Herdenstam 2002, s. 86). De yttre faktorerna kan i sig själva vara 
orosframkallande, medan de inre faktorerna kan bidra till att öka oron ytterligare 
(Herdenstam 2002, s. 86).

3.4 Orsaker till biblioteksoro
Enligt Onwuegbuzie, Jiao och Bostick finns det många olika orsaker till att någon 
upplever biblioteksoro. Författarna menar att orsakerna till biblioteksoro kan delas upp i 
tre delar, inre (dispositional), yttre (situational) och miljömässiga (environmental) 
(Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 39-54, min översättning av begreppen). 
Orsakerna kan illustreras med figur 3.1.
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Figur 3.1 – Orsaker till biblioteksoro (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 40)

3.4.1 Inre orsaker
De inre orsakerna karaktäriseras av att det är orsaker till biblioteksoro som individen 
själv för med sig till situationen (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 39). Hit hör till 
exempel individens självförtroende. Det finns en tydlig koppling mellan de inre
orsakerna till biblioteksoro och Mellons forskningsresultat som visar att många 
studenter upplever att de själva är inkompetenta biblioteksanvändare (Mellon 1986, s. 
163). Rädslan för att andra, medstudenter så väl som bibliotekarier och lärare, ska 
bedöma individen som okunnig i förhållande till biblioteket är en starkt bidragande 
orsak till biblioteksoro (Mellon 1986; Jiao & Onwuegbuzie 1999). Jiao och 
Onwuegbuzie skriver: ”fear of negative social evaluation is an important antecedent of 
library anxiety” (Jiao & Onwuegbuzie 1999, s. 145).

3.4.2 Yttre orsaker
Till gruppen yttre orsaker hör faktorer som finns i den orosframkallande situationen. 
Det kan röra sig om biblioteksmiljön, skyltningen, kartor över biblioteket, hur 
biblioteket är inrett och så vidare (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 44f.). Mellon 
fann i sin studie att en stor del av respondenterna beskrev biblioteket som stort och 
skrämmande (Mellon 1986, s. 162). Herdenstam fann att biblioteksmiljön påverkade 
informanterna i hög grad. Hennes studie genomfördes vid Carolina Rediviva, ett 
gammalt och traditionsrikt bibliotek, vilket ytterligare kan ha bidragit till 
respondenternas oro (Herdenstam 2002, s. 5). I Bosticks LAS finns en kategori benämnd 
”Barriers with staff”, även denna kategori hör till yttre orsaker (Onwuegbuzie, Jiao & 

Dispositional antecedents
Self-esteem
Self-concept
Self-perception
Perfectionism
Academic procrastination
Study habits
Hope
Social interdependence

Situational antecedents
Size of library
Lack of location knowledge
Lack of procedural knowledge
Barriers with staff
Affective barriers
Comfort with the library
Mechanical barriers
Layout and décor of library
Reasons for using library
Number of library instruction courses
Frequency of library visits
Grade point average
Academic related anxiety (e.g., statistics anxiety)
Computer attitudes
Access to computers / Internet at home and work
Language used for computer search
Learning style

Environmental antecedents
Gender
Age
Native language
Employment status
Country where library resides
Year of study
Race

Library anxiety
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Bostick 2004, s. 44). Detta beror på att bibliotekspersonalen ses som något som hör till 
biblioteksmiljön. Personalen i biblioteket kan i hög grad påverka hur mycket 
biblioteksoro studenterna upplever genom att bemöta studenterna på ett pedagogiskt 
sätt. En annan av kategorierna från Bosticks LAS som hör hit är ”Mechanical barriers”. 
Det är en kategori som bland annat innefattar påståenden om datorer, skrivare och 
kopiatorer i biblioteket. Att dessa maskiner, och eventuella problem med dem, hör till 
kategorin yttre orsaker är tydligt, då de finns i den fysiska biblioteksmiljön 
(Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 44). Även den biblioteksoro som kan uppstå vid 
informationssökning hör till denna kategori (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 44). 
Man kan argumentera för att både sökning i bibliotekets katalog och databaser hemifrån 
hör till denna kategori, likaväl som informationssökning i det fysiska biblioteket. Även 
om studenten inte behöver befinna sig i det fysiska biblioteket för att använda 
bibliotekets online-tjänster är det ändå en bibliotekssituation. 

3.4.3 Miljömässiga orsaker
Den tredje gruppen är benämnd miljömässiga orsaker. Hit hör individens demografiska 
bakgrund. Trots att flera studier har genomförts för att undersöka sambandet mellan 
biblioteksoro och olika demografiska frågor har resultaten varit mycket tvetydiga 
(Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 50-54). Ett antal undersökningar har genomförts 
för att studera om det finns något samband mellan respondenternas kön och hur mycket 
biblioteksoro de upplever. Bostick fann vid sin studie att det inte var någon skillnad 
mellan hur mycket biblioteksoro män och kvinnor upplever (Bostick 1992, s. 72). Jiao, 
Onwuegbuzie och Lichtenstein å andra sidan fann att män upplever biblioteksoro i en 
högre grad än kvinnor (Jiao, Onwuegbuzie & Lichtenstein 1996, s. 157). För att 
komplicera saken ytterligare fann Shoham och Mizrachi att kvinnliga studenter 
upplevde mer biblioteksoro än manliga gällande faktorerna bibliotekspersonalen, 
språksvårigheter samt hur väl studenterna hittar bland bibliotekets material (Shoham 
och Mizrachi 2001, s. 307). Det verkar alltså som att studentens kön kan påverka hur 
mycket biblioteksoro som han eller hon upplever, det är dock inte klarlagt huruvida män 
eller kvinnor är mest oroliga. 

Ett liknande förhållande existerar när det kommer till sambandet mellan biblioteksoro 
och individens ålder. Bostick  fann att det inte fanns något samband mellan ålder och 
biblioteksoro annat än för studenter äldre än 50 år, vilka var mer oroliga än övriga 
studenter (Bostick 1992, s. 71). Jiao, Onwuegbuzie och Lichtenstein fann att 
biblioteksoron minskar ju äldre respondenten är (Jiao, Onwuegbuzie & Lichtenstein 
1996, s. 157). Även Shoham och Mizrachi fann att äldre studenter hade mindre 
biblioteksoro (Shoham & Mizrachi 2001, s. 307f.). Inte heller när det kommer till 
respondentens ålder tycks det alltså finnas ett tydligt samband med biblioteksoro. Andra 
faktorer som hör till gruppen miljömässiga orsaker är till exempel respondentens 
modersmål, huruvida han eller hon är arbetslös samt respondentens etniska bakgrund. 
Hur länge respondenten har studerat är även det en faktor som hör till denna grupp 
(Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 53f.). 

Vissa studier visar på att studenter lider av en högre grad av biblioteksoro i början av 
sin studietid – anledningen till detta kan vara att det akademiska biblioteket är en ny och 
ovan miljö för dem; andra studier visar på ett motsatt förhållande där oron ökar med 
nivån på studierna – detta antas bero på att uppgifterna blir allt mer krävande ju längre 
man har studerat, och att studenten också behöver använda biblioteket i allt högre grad 
för att klara av sina studier (se till exempel Bostick 1992; Shoham & Mizrachi 2001).



24

4 Metod
För att undersöka hur utbredd biblioteksoron är vid Växjö universitet valde jag att 
genomföra en enkätstudie. Jag kommer här att berätta mer om valet av metod, hur jag 
utformade min enkät, samt om population och urval.

4.1 Metodval
En av anledningarna till att jag valde att göra en enkätstudie var att jag ville ha 
möjlighet att undersöka ett stort urval. Jag tyckte att det var viktigare att fokusera på att 
få med så många respondenter som möjligt framför att kunna göra djupare studier av 
vad ett fåtal upplevde. Eftersom det hittills bara genomförts en tidigare studie av 
biblioteksoro i Sverige ansåg jag att det var av stor vikt att genomföra en större, 
kvantitativ studie för att få en överblick över hur utbredd biblioteksoron är vid ett 
svenskt universitet. 

Jan Trost, professor emeritus i sociologi, skriver att ”ju större urval desto större är 
sannolikheten att det skall vara representativt för populationen” (Trost 2007, s. 37). 
Eftersom min frågeställning säger att jag vill kunna uttala mig om alla studenter vid 
Växjö universitet var det av vikt att ha ett så stort urval som möjligt. Det enda 
realistiska sättet för mig att då kunna samla in data var genom en enkätstudie. Intervjuer 
med ett så pass stort urval skulle inte vara genomförbart med tanke på den begränsade 
tiden för en magisteruppsats.

Eftersom studenterna i tidigare studier har sett biblioteksoro som något pinsamt, något 
som man helst inte vill prata om, så kan det vara svårt att få dem att diskutera sina 
oroskänslor i en intervju. I metodlitteraturen finns flera hänvisningar till att enkäten 
skulle vara ett bra instrument för att samla in data om ämnen som kan uppfattas som 
känsliga av respondenterna. Trost skriver att man ibland väljer att kombinera intervjuer 
med enkäter. Den främsta anledningen för att genomföra en kombinerad studie är enligt 
Trost att ”man tror att vissa frågor är alltför känsliga för att den svarande skall vilja 
berätta om dem muntligt eller besvara frågorna sanningsenligt” (Trost, 2007, s. 10). 
Bourque och Fielder håller med om detta där de skriver att många forskare anser att 
respondenterna ger mer sanningsenliga svar på känsliga frågor i en enkätstudie snarare 
än när en intervju används som undersökningsmetod (1995). Eftersom området för min 
undersökning av många studenter tidigare har uppfattats som pinsamt och känsligt 
ansåg jag att en enkätstudie skulle ge ett mer rättvisande resultat än om intervjuer 
använts som metod för datainsamlingen. En kombinerad metod med både enkäter och 
intervjuer hade kunnat tillföra ett ytterligare djup till studien, men då jag var mer 
intresserad av att kvantitativt studera fenomenet valde jag att fokusera på att göra en så 
stor och grundlig enkätstudie som möjligt.

De främsta fördelarna med att genomföra en enkätstudie istället för till exempel 
intervjuer är att man kan nå ut till en större respondentgrupp. Onwuegbuzie, Jiao och 
Bostick menar att det är effektivare att använda sig av enkäter för datainsamling 
eftersom de är mindre tidskrävande, billigare och tillåter att svar insamlas från en större 
grupp av informanter (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 90). 
En annan fördel med att genomföra en enkätstudie är att, till skillnad från en 
intervjustudie, så ser frågorna till samtliga respondenter precis likadana ut. Alla 
respondenter får också samma instruktioner för att fylla i enkäten. Detta bidrar till att ge 
studien en hög reliabilitet.
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En nackdel med att genomföra en enkätundersökning är att det är svårt att få samma 
djup i denna typ av studie jämfört med en undersökning genomförd med hjälp av 
intervjuer. Följdfrågor som är formulerade specifikt för de olika informanterna är 
omöjliga att ställa. Troligen går forskaren vid enkätstudier miste om många goda 
möjligheter att få ökade kunskaper om ämnet och om respondenternas tankar och 
åsikter. Bortfallet vid en enkät blir dessutom oftast högre än vid intervjuer (Trost 2007, 
s. 137). Särskilt webbenkäter har en tendens att få en låg svarsfrekvens. Detta är 
ytterligare en nackdel med enkätstudier. Dock bedömde jag att fördelarna med en enkät, 
att det går snabbt och är billigt att samla in data, övervägde nackdelarna. 

En annan metod för att samla in data är observation. Förvisso skulle observationer 
kunna vara lämpliga för att se hur många studenter som väljer att ställa frågor i 
informationsdisken och liknande. Det skulle dock innebära vissa etiska problem då det 
skulle vara svårt att få alla de observerades medgivande till att observeras. Den största 
nackdelen med observationer i förhållande till min studie är dock att ett tecken på 
biblioteksoro är att den som lider av det undviker att besöka biblioteket (Mellon 1988, s. 
138). Det skulle alltså vara svårt att få ett representativt urval för observationen, 
eftersom de studenter som lider av biblioteksoro och därför inte besöker biblioteket 
heller inte skulle gå att observera. 

4.2 Utveckling av mätinstrumentet
Enkäten som jag tog fram för att genomföra min studie baserades på flera olika 
undersökningar av biblioteksoro. Ingen av de skalor som finns för att mäta biblioteksoro 
kändes fullt användbar för svenska förhållanden, därför valde jag att låta de tidigare 
studierna ligga till grund för framtagandet av ett nytt mätinstrument. Instrumentet 
baserades på följande studier: Mellons teori om biblioteksoro (Mellon 1986), de 
kategorier och påståenden Bostick använde i sin LAS (Bostick 1992), Kuhlthaus 
osäkerhetsprincip vid informationssökning (Kuhlthau 2004), Shoham och Mizrachis H-
LAS (Shoham & Mizrachi 2001), Van Kampens MLAS (Van Kampen 2004) samt 
Herdenstams undersökning om biblioteksoro (Herdenstam 2002).

4.2.1 Bakgrundsfrågor
Enkäten delades upp i två delar, den första innehåller demografiska bakgrundsfrågor om 
respondenterna. Kön, ålder, hur länge de studerat, vilken institution de läser vid för 
tillfället samt hur ofta de besöker biblioteket bedömdes som relevanta bakgrundsfrågor. 
Kön sågs som en intressant fråga eftersom tidigare studier gett tvetydiga resultat om 
huruvida det finns något samband mellan studenters kön och graden av biblioteksoro 
som de upplever.  

4.2.2 Påståenden
Den andra delen av enkäten bestod av 46 påståenden som respondenten fick ta ställning 
till. Svarsalternativen var graderade från 1 till 5 där 1 stod för ’Tar helt avstånd’, 2 för 
’Tar delvis avstånd’, 3 för ’Ingen uppfattning’, 4 för ’Instämmer delvis’ och 5 för 
’Instämmer helt’. Under utveckling av instrumentet övervägdes att använda en 
sexgradig skala istället för den fem-gradiga som användes. Detta skulle ha ”tvingat” 
respondenterna att ta ställning, eftersom ett neutralt alternativ inte hade funnits. Dock 
beslutade jag att ett neutralt alternativ borde finnas med eftersom något ”vet ej”-
alternativ ej användes. Att tidigare skalor för att mäta biblioteksoro var uppbyggda på 
detta sätt sågs som en ytterligare anledning till att göra så. Eftersom dessa skalor 
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tidigare använts i ett flertal studier bedömdes det som att detta var en fungerande modell 
(Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004).

Genom att tydligt koppla påståendena i enkäten till tidigare studier av biblioteksoro 
validerades undersökningsinstrumentet. Bosticks, Shohams och Mizrachis samt Van 
Kampens skalor har grundligt studerats och analyserats och resultatet har varit att deras 
validitet är hög, det vill säga att de undersöker det de avser att undersöka. Detta sågs 
som ett tecken på att även detta instrument har en tillräcklig validitet (för mer 
information om hur tidigare skalor för att mäta biblioteksoro har skapats se avsnitt 2.3 
Att mäta biblioteksoro i denna uppsats) (Bostick 1992; Shoham och Mizrachi 2001; Van 
Kampen 2003). 

Påståendena togs fram utifrån sex kategorier, men i den slutgiltiga versionen av enkäten 
presenterades de slumpmässigt. Anledningen till att denna typ av layout valdes var att 
jag inte ville att det skulle framgå för respondenterna vilket påstående som hörde till 
vilken kategori.  De sex kategorierna som påståendena delades in i benämndes: Andra 
studenter, Bibliotekets fysiska miljö, Bibliotekskunnande, Informationssökning, 
Personal och Tekniska resurser. Här nedan kommer jag att förklara hur påståendena i 
de olika kategorierna skapades (för en fullständig förteckning över påståendena i 
enkäten, se Bilaga B).

4.2.2.1 Andra studenter

Påståendena i kategorin Andra studenter är till stor del baserade på Herdenstams 
undersökning (Herdenstam 2002). Å ena sidan kan de andra studenterna i biblioteket ha 
en negativ inverkan, ”man upplever att alla andra i biblioteket verkar hitta i biblioteket 
och behärska dess regler och rutiner” (Herdenstam 2002, s. 74). Men när biblioteksoron 
hos respondenter minskar, eller om de aldrig lidit av problemet, kan andra studenter i 
biblioteket bli ”viktiga ur social synpunkt” (Herdenstam 2002, s. 74).

I min enkät ställdes fyra frågor om hur respondenterna ser på andra studenter i 
biblioteket. Anledningen till att det är förhållandevis få påståenden i denna kategori 
jämfört med de övriga är att få studier tidigare tagit hänsyn till hur andra studenter i 
biblioteket kan påverka respondenterna. Samtliga av dessa påståenden är inspirerade av 
resultatet från Herdenstams intervjustudie (Herdenstam 2002).

4.2.2.2 Bibliotekets fysiska miljö

Påståendena i kategorin Bibliotekets fysiska miljö togs fram med inspiration från flera 
olika källor. Forskarna inom området tycks vara överens om att miljön i biblioteket 
påverkar brukarnas känslor kring och upplevelser av biblioteksbesöket. Till den här 
kategorin hör påståenden om skyltningen i biblioteket, men även om bibliotekets storlek 
och inredning. 

De påståenden som rör placeringen av skyltar i biblioteket samt om kartor över 
bibliotekslokalen bygger på Herdenstams studie. Hon skriver att ”den rent fysiska 
lokaliseringsförmågan kan avta under stress och oro …” (Herdenstam 2002, s. 36). 
Enligt Herdenstam kan biblioteksmiljöns detaljer – i form av skyltar, kartor med mera –
väcka oro och ängslan hos de brukare som inte vet hur dessa detaljer ska tolkas 
(Herdenstam 2002, s. 36). Skulle respondenten anse att skyltarna i biblioteket är dåligt 
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placerade, eller att kartorna över byggnaden är otydliga skulle detta kunna tyda på att 
han eller hon lider av biblioteksoro.

Frågorna om bibliotekets storlek och respondentens förmåga att hitta i biblioteket 
baserades på Mellons data som visade på att många studenter upplevde biblioteket som 
stort och överväldigande. I Mellons studie framkom det att de flesta studenter som led 
av biblioteksoro kände sig vilsna i bibliotek, en av anledningarna till detta var 
bibliotekets storlek (Mellon 1986, s. 162). 

4.2.2.3 Bibliotekskunnande

Kategorin Bibliotekskunnande är bland annat grundad i Bosticks LAS, där kategorin 
”knowledge of the library” finns med (Bostick 1992). Även Herdenstam har med en 
liknande kategori i sin studie, hon benämner den ”Vana och kunskap om biblioteket” 
(Herdenstam 2002). Mellon konstaterade även hon att en av orsakerna till biblioteksoro 
är att studenten är okunnig om hur biblioteket fungerar och var materialet som han eller 
hon behöver kan återfinnas, detta sågs som en av anledningarna till att studenter kände 
sig vilsna i biblioteket – vilket i sin tur är en av anledningarna till att studenter lider av 
biblioteksoro (Mellon 1986, s. 162).

Flera av påståendena i denna kategori rörde hur ofta respondenten besöker biblioteket 
och om han eller hon brukar undvika biblioteksbesök. Jag valde att ha med liknande 
påståenden flera gånger för att belysa olika aspekter av frågan då jag ville försäkra mig 
om att enkäten skulle ta upp alla delar av fenomenet. Ett par påståenden rör bibliotekets 
regler och avgifter, dessa är med för att de visar på hur pass väl respondenten känner till 
vilka regler som finns, och också hur pass väl han eller hon förstår hur 
biblioteksverksamheten fungerar. Tycker man till exempel att bibliotekets avgifter är för 
höga kan det bero på att man inte har en förståelse för varför dessa avgifter tas ut.

4.2.2.4 Informationssökning

Informationssökning fick bli en egen kategori i min undersökning till skillnad från 
tidigare studier. Detta beror mycket på Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen (se kapitel 3.2 Informationssökningsprocessen i denna 
uppsats) som visar på vilken osäkerhet som studenter och andra biblioteksbrukare kan 
uppleva i samband med informationssökning.

Herdenstam utgår även hon delvis från Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen i sin studie. Hon fann att studenter oftast inte vänder sig 
till bibliotekarier när de behöver hjälp med själva sökprocessen, utan framför allt när de 
har praktiska problem (till exempel när de har svårt att hitta boken på hyllan eller undrar 
vad ett signum står för) (Herdenstam 2002, s. 64). Kuhlthau fann att studenterna i 
hennes undersökning nämnde tre olika typer av mediators:3 lärare, klasskamrater och 
bibliotekarier. Enligt informanterna var bibliotekariernas roll liten i 
informationssökningen; de nyttjades främst för att besvara frågor om bibliotekslokalen 
och var materialet förvarades, informanterna ansåg bibliotekarierna inte hade 

                                                
3 Mediators är i Kuhlthaus modell den eller de personer som hjälper till att föra 
informationssökningsprocessen framåt (Kuhlthau 2004).
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tillräckliga kunskaper om ämnet de studerade för att kunna vara till hjälp vid 
informationssökningar (Kuhlthau 2004, s. 80).

Ett påstående (”jag ber gärna bibliotekarien om hjälp att hitta information när jag 
behöver läsa in mig på ett nytt ämne”) svarar mot Herdenstams forskningsresultat om 
att studenter inte i någon större utsträckning utnyttjar bibliotekariens kompetens i 
informationssökning. Detta knyter också an till Kuhlthaus studier som visar att 
studenter inte inser bibliotekariens ämneskompetens (Kuhlthau 2004). Frågan om 
katalogsökningar (”jag tycker att det är lätt att söka efter böcker i bibliotekets katalog”) 
är med eftersom dessa sökningar troligen är den vanligaste typen av sökningar, och 
något som varje student bör behärska för att kunna använda biblioteket. Påståendet om 
huruvida respondenten använder bibliotekets hemsida för att söka information kommer 
från Van Kampen (Van Kampen 2003, s. 133).

4.2.2.5 Personal

I Mellons teori om biblioteksoro är bibliotekspersonalen en viktig faktor. Studenter som 
ser sig själva som okunniga om hur biblioteket används avstår ofta från att be 
personalen om hjälp eftersom de är rädda att avslöja sin okunskap (Mellon 1986, s. 
163). Kategorin ”Barriers with staff” är den överlägset största kategorin i Bosticks LAS
(den innehåller 15 påståenden, nästan 35 % av samtliga påståenden i skalan) 
(Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 315). Detta är en kategori som i en eller annan 
form funnits med under hela utvecklingen av LAS, i början kallades den helt enkelt 
”staff” (Bostick 1992, s. 48). Det faktum att denna kategori funnits med under hela 
processen med att ta fram ett instrument för att mäta biblioteksoro (andra kategorier 
tillkom eller försvann under utvecklingen) samt att så många av påståendena i det 
färdiga instrumentet svarar mot kategorin tyder på att den ses som en viktig aspekt av 
biblioteksoro. Även Herdenstam fann i sin kvalitativa studie att flera av respondenterna 
upplevde bibliotekspersonalen som en faktor som bidrog till biblioteksoron. Flera av 
hennes informanter uppgav att de upplevde det som att de störde personalen när de 
ställde frågor, och att det förväntades att de redan från början själva skulle hitta i 
biblioteket och förstå hur man skulle använda dess tjänster (Herdenstam 2002, s. 53). 
Även Van Kampen hade med en kategori om bibliotekspersonalen i sin MLAS (Van 
Kampen 2004, s. 33).

Ett av påståendena (”det är lättare att fråga mina kompisar om hjälp än 
bibliotekspersonalen”) baserades på Herdenstams kvalitativa studie om biblioteksoro. 
Hon kom fram till att studenterna i många fall hellre tog hjälp av sina kurskamrater 
framför att uppsöka bibliotekarien i informationsdisken (Herdenstam 2002, s. 36). Om 
respondenten håller med om detta påstående kan de ses som ett tecken på att han eller 
hon lider av biblioteksoro.

Påståendet om hur respondenten föredrar att kontakta bibliotekarien är en utveckling av 
ett av Van Kampens påståenden (”I am willing to call the library for help”) (Van 
Kampen 2005, s. 155). Jag valde att även inkludera e-post och chatt i denna fråga 
eftersom det är två relativt nya kommunikationsmetoder.
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4.2.2.6 Tekniska resurser

Vid undersökningar som genomförts med Bosticks LAS har det framkommit att 
kategorin ”Mechanical barriers” är den faktor som svarar för den starkaste 
biblioteksoron (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 36). Kategorin berör i Bosticks 
skala ”mechanical library equipment, including computers, computer printers, 
photocopy machines, and change machines” (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 
36). Jag har valt att bortse från växlingsmaskiner eftersom dessa sällan förekommer i 
svenska bibliotek. Jag har dessutom lagt till påståenden om utlånings- och 
återlämningsmaskiner. Påståenden om dessa maskiner är inte med i Bosticks skala –
troligen för att det är relativt nya teknologier.

Påståendena i Bosticks skala var formulerade på ungefär samma sätt som de jag 
använde mig av, men istället för att fråga om respondenten upplevde att 
växlingsmaskinen är svår att använda frågade jag om datorer, skrivare, 
återlämningsmaskiner och så vidare.

4.3 Population
För att bestämma populationen för min studie utgick jag från mina frågeställningar. Där 
har jag formulerat att jag vill ta reda på hur utbredd biblioteksoron är bland studenter 
vid Växjö universitet, alltså var min population studenter vid Växjö universitet. Jag 
insåg dock att det fanns vissa problem med denna population. Växjö universitet arbetar 
till exempel aktivt för att skapa och bibehålla en internationell prägel, dels genom att 
sända ut utbytesstudenter från universitetet, men också genom att ta emot studenter från 
andra länder (för närvarande studerar ungefär 700 internationella studenter vid Växjö 
universitet (Växjö universitet 2008)). Eftersom dessa studenter i de allra flesta fall inte 
kan någon svenska valde jag att utesluta dem från min population, inte för att det inte 
skulle vara intressant att undersöka om de lider av biblioteksoro utan för att jag då 
skulle behöva översätta min enkät till engelska. Dessutom anser jag att även om 
utbytesstudenter och internationella studenter av andra slag givetvis tillhör populationen 
som jag formulerat (studenter vid Växjö universitet) så har de, med största sannolikhet, 
en helt annan biblioteksbakgrund än svenska studenter. Eftersom detta antagligen skulle 
påverka deras svar på enkäten så valde jag att utesluta denna studentgrupp från min 
population. 

Ett annat problem med att ha studenter vid Växjö universitet som min population är att 
enkäten är avpassad för studenter som läser kurser förlagda till campusområdet. 
Resultaten för distansstudenter – eller studenter som läser kurser som ges av Växjö 
universitet, men på andra orter – blir missvisande eftersom frågorna utgår från att 
studenten har möjlighet att besöka det fysiska biblioteket. 

4.4 Urval
Eftersom Växjö universitet har omkring 9000 studenter (SCB 2008) var en 
totalundersökning, där hela populationen studeras, aldrig aktuell för min 
magisteruppsats. Det skulle helt enkelt inte fungerat praktiskt, även om jag skickade ut 
enkäterna elektroniskt skulle en så stor respondentgrupp innebära alltför mycket arbete 
för att det skulle hinnas med under den begränsade tid som ställs till förfogande vid
författandet av en magisteruppsats. Jan Trost påpekar att om man vill kunna göra 
uttalanden om hela populationen utifrån svaren på enkäten är det viktigt att urvalet som 
görs är ”i statistisk mening representativt” (Trost 2007, s. 29, kursivt i originalet). Man 
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kan välja mellan att göra ett slumpmässigt eller ett icke-slumpmässigt urval. Alla olika 
typer av slumpmässiga urval syftar till att ge en respondentgrupp som är representativ 
för populationen (Trost 2007, s. 34). Därför valde jag att använda mig av denna typ av 
urval i min studie. Urvalet genomfördes genom att 800 slumpmässigt utvalda studenters 
adressuppgifter togs fram ur Växjö universitets Ladok-register. Av dessa studenter var 
det 512 som hade uppgett e-postadresser. Dessa 512 studenter utgjorde urvalet för min 
studie. Då urvalet påverkades av vilka studenter som valt att uppge sin e-postadress var 
det inte ett regelrätt slumpmässigt urval. De studenter som inte hade uppgett någon e-
postadress hade ingen chans att komma med i studiens urval. Detta kan ha påverkat 
resultatet för undersökningen, något som diskuteras mer i avsnitt 7.1 Faktorer som kan 
ha påverkat studiens resultat. 

4.5 Tillvägagångssätt
Undersökningen genomfördes med hjälp av webbenkäter. Enkäten skapades i 
programmet Query & Report. Med hjälp av programmet gjordes både själva enkäten 
och följebrevet (dessa finns i sin helhet i bilaga A). Enkäten och följebrevet sändes ut 
via e-post till de 512 studenter som ingick i studiens urval. Dessa fick ett e-
postmeddelande med en länk som ledde till själva enkäten. För att ytterligare öka 
svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut till de som ej hade svarat. 
Svarsfrekvensen på enkäten var 38 %, antalet respondenter för studien var 193.

4.6 Reliabilitet och validitet
Med begreppet reliabilitet avses hur tillförlitlig mätningen är. Genom att mätningen, 
eller insamlingen av data, genomförs på samma sätt för alla respondenter ges studien en 
hög reliabilitet (Trost 2007, s. 64). Då jag samlade in data med hjälp av en enkät är 
reliabiliteten hög i det att samtliga respondenters enkäter ser precis likadana ut, alla 
respondenter får exakt samma frågor och lika utförliga instruktioner för att besvara dem. 
Dock finns det aspekter av reliabiliteten som inte går att påverka vid den här typen av 
enkätstudier. Enkäten skickades ut via e-post, programmet som användes var Query & 
Report. Respondenten fick en länk att klicka på, länken ledde till enkäten som sedan 
fylldes i direkt på datorskärmen. I vissa e-postprogram finns dock inte möjligheten att 
klicka direkt på en länk utan texten måste i stället kopieras och klistras in i 
webbläsarens adressfält, redan här finns alltså en skillnad i hur respondenterna kan 
tillgodogöra sig enkäten. Hur van man är att fylla i webbenkäter kan också påverka 
respondenten, alla är inte lika vana vid att läsa och fylla i svar direkt på skärmen. Som 
forskare är detta faktorer som det är svårt att råda över, det som kan göras är att försäkra 
sig om att typsnittet som används är tydligt och att färgerna ytterligare bidrar till 
läsvänlighet. När webb- eller postenkäter används är det också svårt att få reda på om 
instruktionerna är tillräckliga vid ifyllandet av enkäten. Eftersom ingen pilotenkät 
genomfördes fanns ännu mindre möjlighet att bedöma hur pass tydlig enkäten var i sin 
utformning. 

En annan typ av reliabilitet behandlar kongruens, huruvida frågor som avses mäta 
samma fenomen är lika (Trost 2007, s. 64). I min enkät var frågorna uppdelade i olika 
kategorier, i vissa fall fanns det flera snarlika frågor som avsåg mäta olika aspekter av 
samma fenomen (se till exempel frågorna om huruvida respondenten undviker att 
besöka biblioteket). Anledningen till att man väljer att ha med flera frågor om samma 
sak är för att man vill spegla olika nyanser av samma fenomen (Trost 2007, s. 64). Jag 
anser att det dock är viktigt att frågorna inte är allt för snarlika då respondenten i sådana 
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fall kan uppleva att frågorna är rena upprepningar och därför väljer att inte svara på 
dem. 

Validitet är ett begrepp som avser huruvida enkäten mäter det som den är avsedd att 
mäta. Genom att tydligt förankra min studie i tidigare undersökningar av samma typ 
ökades validiteten. De tidigare skalorna för att mäta biblioteksoro har grundligt testats, 
dels vid framtagandet av dem, men också genom att de sedan använts vid olika studier. 
Då jag inte hade samma möjligheter att testa mitt undersökningsinstrument valde jag att 
öka validiteten genom att beskriva hur de tidigare skalorna tagits fram (se avsnitt 2.2.1 
Framtagandet av skalor för att mäta biblioteksoro i denna uppsats), samt vilka delar av 
skalorna som min enkät kommer från (se avsnitt 4.2.2 Påståenden i denna uppsats).
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5 Presentation av resultat
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet från min undersökning. Kapitlet 
delas upp i två delar, den första behandlar de demografiska bakgrundsfrågorna och i 
den andra presenteras resultatet från påståendena om biblioteksoro. Genom att jämföra 
resultatet från enkätens demografiska del med hela populationen genomförs en typ av 
bortfallsanalys.

Urvalet till studien bestod av 512 slumpmässigt utvalda studenter vid Växjö universitet. 
Enkäten sändes ut som en webbenkät till studenterna i urvalet. Efter en knapp vecka 
sändes en påminnelse ut till de studenter som ännu inte svarat. Efter ytterligare en vecka 
sändes en ny påminnelse till de studenter som fortfarande inte deltagit i enkäten. Efter 
dessa åtgärder hade 193 studenter besvarat enkäten. Svarsfrekvensen var följaktligen 38 
%. 

5.1 Demografiska frågor
Min population var formulerad som studenter vid Växjö universitet, men jag uteslöt 
utbytesstudenter från min undersökning eftersom det med största sannolikhet skulle 
uppkomma språkproblem om de ombads fylla i enkäten. Mitt mål var att få ett så brett 
tvärsnitt som möjligt av studenterna, jag ville till exempel gärna få med respondenter 
från samtliga av universitetets nio institutioner, mitt mål var också att till exempel 
fördelningen av kön och ålder mellan respondenterna speglade könsfördelningen hos 
hela populationen. Givetvis finns det en fara i att jämföra om urvalet stämmer med 
populationen i vissa hänseenden, eftersom man då bortser från andra faktorer som kan 
vara av lika stor, eller större, betydelse för hur respondenterna besvarat enkäten (Trost 
2007, s. 138). Jag upplever trots detta att det kan vara relevant att se på hur vissa 
aspekter av urvalet förhåller sig till populationen, eftersom mina frågeställningar berör 
om det finns någon skillnad i upplevd biblioteksoro mellan bland annat respondenternas 
kön och ålder (se avsnitt 1.3 Syfte och frågeställningar i denna uppsats). Denna 
jämförelse mellan respondenterna och hela populationen fungerar som en typ av 
bortfallsanalys, vilket syftar till att se hur väl urvalet stämmer överens med 
populationen (Trost 2007, s. 137).

5.1.1 Kön
Fördelningen mellan könen bland de som besvarat min enkät var mycket ojämn (se 
figur 5.1, nedan). Av respondenterna var 68 % kvinnor, medan endast 32 % var män. 
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Fördelningen av respondenternas kön, 
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Figur 5.1 – Fördelningen av respondenternas kön, jämfört med hela populationen

Köns- och åldersfördelningen bland respondenterna till enkäten går att jämföra med hur 
populationen, det vill säga studenter vid Växjö universitet, ser ut. En jämförelse med 
statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) visade på att könsfördelningen i 
föreliggande studie avviker något från populationen. I respondentgruppen var kvinnorna 
något överrepresenterade.

5.1.2 Ålder
Åldern på respondenterna varierade mellan 19 och 50 år. En av de 193 respondenterna 
valde att inte besvara frågan. Medelåldern är 25 år. Fördelningen av respondenternas 
ålder visas i figur 5.2:
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Figur 5.2 – Fördelningen av respondenternas ålder

Diagrammet visar tydligt att den största gruppen av studenter är de som är 23 år. 

I figur 5.3 visas åldersfördelningen för respondenterna till min enkät samt för hela 
Växjö universitet. Uppgifterna om åldersfördelningen bland studenter vid hela 
universitetet är hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB) och visar Växjö 



34

universitets studenters åldersfördelning höstterminen 2006 (SCB 2008). I diagrammet 
syns det tydligt att gruppen med studenter som är mellan 22 och 24 år är kraftigt 
överrepresenterad i min studie, medan de studenter som är över 30 år är kraftigt 
underrepresenterade.
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Figur 5.3 – Fördelningen av respondenternas ålder, jämfört med hela populationen

5.1.3 Studietid
För att kunna studera om det fanns någon skillnad i graden av biblioteksoro beroende på 
hur länge respondenterna hade studerat ställdes två frågor angående studielängden. Dels 
hur många terminer respondenten studerat sammanlagt, och dels hur många av dessa 
terminer som var förlagda till Växjö universitet. Antagandet som låg till grund för att 
två olika frågor ställdes var att biblioteksoron dels kan påverkas av hur länge 
respondenten har studerat, men också av hur pass bekväm han eller hon känner sig på 
biblioteket som hör till den högskola eller det universitet som han eller hon läser vid för 
tillfället. Dock visade det sig att frågorna var problematiska att besvara för 
respondenterna. Många angav till exempel att de studerat färre terminer totalt än vid 
Växjö universitet, och i två fall var svaren troligen rena felskrivningar. På grund av 
detta valde jag att i analysen endast använda mig av svaren från frågan om hur länge 
respondenten hade studerat vid Växjö universitet. Det bedömdes som att denna fråga 
troligen var tydligare ställd och att respondenterna därför borde ha angett korrekt värde i 
fler fall än för frågan om hur många terminer de studerat totalt. I tabell 5.3 presenteras 
resultatet från frågan.

Antal terminer studerade vid Växjö universitet
Bortfall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 60 Totalt
1 18 40 12 47 10 28 10 15 3 4 2 2 1 193

Tabell 5.1 – Antal terminer studerade vid Växjö universitet

5.1.4 Institution
En annan av frågorna i enkäten rörde vilken institution som respondenten studerar vid. 
De svarande fick välja från en lista där samtliga av Växjö universitets institutioner fanns 
representerade. Svaren visas i figur 5.3.
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Fördelningen av respondenterna efter institution
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Figur 5.4 – Fördelningen av respondenterna efter institution

5.1.5 Besöksfrekvens
Den sista bakgrundsfrågan i enkäten rörde hur ofta som respondenten brukar besöka 
Växjö universitetsbibliotek. Alternativen som fanns att välja på var ”Flera gånger i 
veckan”; ”Några gånger i månaden”; ”Några gånger per termin”; ”En gång per termin”; 
och ”Mer sällan än en gång per termin”. 

En stor majoritet (80 %) av de studenter som svarat på min enkät besöker biblioteket 
några gånger i månaden eller ännu oftare. 

5.2 Påståenden
Den största delen av enkäten upptogs av 46 påståenden som respondenterna fick ta 
ställning till. Urvalsgruppen ombads att ange hur mycket de instämde eller tog avstånd 
från de olika påståendena på en skala graderad från ett till fem (se kapitel 4.3 Utveckling 
av mätinstrumentet för mer information om hur enkäten utvecklades). Påståendena 
syftade till att undersöka hur utbredd biblioteksoron är vid Växjö universitet. 

Då vissa av påståendena var positivt formulerade (till exempel: ”Det är kul att träffa 
andra studenter i biblioteket”) medan andra var formulerade negativt (till exempel: 
”Bibliotekarierna känner inte till tillräckligt om ämnet jag studerar för att kunna hjälpa 
mig”) var det nödvändigt att vända på poängen från någon av grupperna. Eftersom det 
var färre positivt formulerade påståenden än negativa valde jag att räkna om poängen 
från dessa. När alla positiva påståenden hade räknats om återstod det att summera varje 
respondents värden för att på så sätt få fram summan av hans eller hennes svar. 
Respondenterna delades sedan in i grupper baserat på deras totala svarspoäng. Se tabell 
5.1 för resultat. 
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Respondenters totala svarspoäng

Frekvens Procent

-75 3 1,6

76-100 49 25,4

101-125 94 48,7

126-150 39 20,2

151-175 7 3,6

176- 1 0,5

Totalt 193 100

Tabell 5.2 – Respondenters totala svarspoäng

Det lägsta möjliga poängtalet är 46 (46x1) och det högsta möjliga är 230 (46x5). 
Respondenternas poäng varierade mellan 67 och 186. Medlevärdet för respondenternas 
poäng var 114, och standardavvikelsen 20. 

Påståendena i enkäten var indelade i sex olika kategorier. Dessa benämndes Andra 
studenter, Bibliotekets fysiska miljö, Bibliotekskunnande, Informationssökning, 
Personal och Tekniska resurser (se avsnitt 4.3 Utveckling av mätinstrumentet i 
föreliggande uppsats). Genom att summera respondenternas svarsvärden för frågorna 
inom varje kategori och sedan beräkna medelvärdet genom att dividera med antalet 
påståenden i respektive kategori togs ett värde fram för varje kategori. Dessa värden 
räknades sedan om till procentvärden genom att samtliga värden summerades och sedan 
dividerades de enskilda värdena med denna summa. Dessa värden visar hur pass stor del 
av respondenternas oro som varje kategori svarar för. Procentvärdena presenteras i figur 
5.5.
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Figur 5.5 – Respondenternas biblioteksoro efter kategori
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6 Analys
Materialet från min enkätstudie kommer här att analyseras utifrån syftet för min studie 
och de därtill förbundna frågeställningarna. Kapitlet utgår i sin disposition från 
uppsatsens frågeställningar. Det inleds med en analys av hur utbredd biblioteksoron är 
vid Växjö universitet, både i förhållande till hela enkäten och i ifråga om de olika 
kategorierna. Sedan undersöks samband mellan hur mycket biblioteksoro 
respondenterna upplever och deras kön, ålder, hur länge de studerat, vilken institution 
de studerar vid samt hur ofta de besöker biblioteket. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
om de slutsatser som kan dras från analysen.

6.1 Biblioteksorons utbredning vid Växjö universitet
Den första frågeställningen för min studie rörde hur utbredd biblioteksoron är vid Växjö 
universitet. Genom att summera var och en av respondenternas svarsvärden fick jag 
fram ett värde för varje respondent. Dessa värden dividerades med 46, vilket var antalet 
påståenden i enkäten. På så sätt togs ett medelvärde fram för varje respondent. Detta 
medelvärde representerar respondentens genomsnittliga svarsvärde. Detta värde är 
beräknat på hela skalan. Resultatet från dessa uträkningar framgår av diagram 6.1 
nedan.

Respondenters medelvärde för hela skalan
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Figur 6.1 – Respondenternas medelvärde för hela skalan

Nästan hälften av respondenterna hamnade i gruppen med ett medelvärde omkring 2. 
Det var endast tre studenter i den översta gruppen, den med högst värden. 

Shoham och Mizrachi påpekar att eftersom instrumentet som används i den här typen av 
undersökningar bygger på att respondenterna själva värderar sina upplevelser och svarar 
utifrån detta är det svårt att ge en exakt kvantitativ bedömning av graden av 
biblioteksoro hos informanterna (Shoham & Mizrachi 2001, s. 307). Den intressanta 
frågan i sammanhanget är följaktligen var gränsen bör dras för att en respondent ska ses 
som biblioteksorolig. Shoham och Mizrachi räknar i sin studie alla respondenter med ett 
genomsnittligt svarsvärde på mer än 2,5 som biblioteksoroliga. Att de väljer just 2,5 
som gräns beror på att detta är medelvärdet för deras material (Shoham & Mizrachi 
2001, s. 307). Att ha 2,5 som gräns innebär dock ett problem, anser jag. En respondent 
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kan nämligen besvara enkäten med endast ettor, tvåor och treor och få värdet 2,5. Om 
mittenalternativet (3) av forskaren har namngetts till exempel ”undecided” (som i fallet 
med Bosticks LAS (Bostick 1992, s. 52)) eller ”Ingen uppfattning” (som i fallet med 
föreliggande studie) kan ett sådant svar från respondenten knappast räknas som att han 
eller hon instämmer i påståendet. Jag anser därför att gränsen för om någon lider av 
biblioteksoro bör dras vid 3,5. En respondent som har ett genomsnittligt svarsvärde på 
3,5 har angett ett svar som är högre än 3 på åtminstone ett påstående. 

När 3,5 används som den undre gränsen för poängantalet som behövs för att en 
respondent ska sägas lida av biblioteksoro i någon grad visar det sig att i mitt material är 
det 9 studenter (ungefär 5 %) som kan sägas lida av biblioteksoro. 

6.1.1 Andra studenter
Materialet kan också analyseras utifrån de kategorier som enkäten utgår ifrån. Genom 
att lägga ihop varje respondents svarsvärden för de i kategorin ingående påståendena 
och sedan dividera med antalet påståenden i kategorin kan varje respondents 
genomsnittliga svarsvärde för kategorin beräknas. Respondenternas svar på påståendena 
i kategorin Andra studenter presenteras i diagram 6.3. 

Drygt  en fjärdedel av informanterna har 2 som sitt genomsnittliga svarsvärde, omkring 
40 % har 3 som genomsnittligt svarsvärde. Detta tyder på att respondenterna inte ser 
andra studenter i biblioteket som något som bidrar till en negativ biblioteksupplevelse i 
någon högre grad. Det kan dock vara värt att notera att det endast är knappt 2 % av 
respondenterna som har en etta som sitt genomsnittliga svarsvärde och alltså helt tar 
avstånd från samtliga påståenden i kategorin.
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Figur 6.2 – Andra studenter

Herdenstam noterade i sin studie att studenterna, medan de fortfarande var nya och 
ovana biblioteksanvändare, upplevde de andra studenterna i biblioteket som 
orosmoment. När de biblioteksoroliga studenterna sedan blev mer vana vid 
biblioteksmiljön sågs deras medstudenter som ett positivt socialt inslag (Herdenstam 
2002, s. 56). Det är möjligt att de respondenter i föreliggande undersökning som 
upplever andra studenter i biblioteket som något orosframkallande är de studenter som 
inte använder biblioteket i någon större utsträckning (för mer information om detta se 
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avsnitt 6.6 Varierar biblioteksoron beroende på hur ofta respondenten besöker 
biblioteket). 

6.1.2 Bibliotekets fysiska miljö
Kategorin som är benämnd Bibliotekets fysiska miljö innehåller påståenden som rör hur 
respondenterna uppfattar biblioteksmiljön: kartor, skyltning, möbler, etcetera. 
Respondenternas genomsnittliga svarsvärde beräknades på samma sätt som till den 
föregående kategorin. Resultatet presenteras i diagram 6.4. Det framgår av diagrammet 
att respondenternas typvärde, det vill säga det värde som förekommer oftast, är 2. Detta 
är den enda kategorin i undersökningen som har 2 som typvärde, i samtliga av de andra 
kategorierna är typvärdet 3. Det verkar alltså som om denna kategori är något mindre 
orosframkallande för informanterna. Något annat som tyder på att respondenterna inte 
upplever biblioteksmiljön som orosframkallande är att 4är det högsta genomsnittliga 
svarsvärdet för respondenterna. Den grupp av respondenter som helt tar avstånd från 
påståendena i kategorin (det vill säga: de respondenter som har 1 som sitt 
genomsnittliga svarsvärde) är större i den här kategorin än i samtliga av de andra 
kategorierna. Även detta är ett tecken på att respondenterna inte upplever att 
bibliotekets fysiska miljö bidrar till att öka biblioteksoron. Sammanlagt finns det alltså 
tre anledningar som talar för att biblioteksmiljön inte ökar respondenternas 
biblioteksoro: För det första är kategorins typvärde 2, det lägsta typvärdet bland 
kategorierna; för det andra är 4det högsta genomsnittliga svarsvärdet, och inte 5 som i 
vissa av de andra kategorierna; det tredje tecknet på att kategorin Bibliotekets fysiska 
miljö inte bidrar till respondenternas biblioteksoro är att gruppen av respondenter som 
har 1 som sitt genomsnittliga svarsvärde är större i denna kategori än i någon av de 
andra.
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Figur 6.3 – Bibliotekets fysiska miljö

6.1.3 Bibliotekskunnande
Kategorin Bibliotekskunnande var den kategori som innehöll överlägset flest påståenden 
(14 stycken). Det påverkar dock inte resultatet, eftersom medelvärdet hos 
respondenternas svar har räknats ut. Ett stapeldiagram (diagram 6.5) används även i 
detta fall för att illustrera respondenternas svar.
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I denna kategori ligger respondenternas svar något högre än i de två föregående. 
Typvärdet, det vanligast förekommande värdet, är 3. Antalet respondenter som har 
4som sitt genomsnittliga svarsvärde är betydligt större i denna kategori än i de två 
föregående.

På frågorna om hur benägna respondenterna var att besöka biblioteket framkom det att 
ungefär 80 % av respondenterna tycker om att besöka Växjö universitetsbibliotek. Trots 
det var det hela 35 % av respondenterna som instämmer eller delvis instämmer i 
påståendet ”Jag besöker bara biblioteket när jag verkligen måste”. Det tycks alltså som 
att det finns en del studenter som tycker om att besöka biblioteket men ändå bara gör 
det när de verkligen behöver göra det. Det fanns dessutom 7 % av respondenterna som 
uppgav att de undvek att besöka universitetsbiblioteket. Tidigare studier har visat att 
biblioteksoroliga studenter ofta undviker att besöka biblioteket (Herdenstam 2002; 
Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 33). Att en del av respondenterna uppgav att de 
undvek att besöka biblioteket kan alltså ses som ett tecken på biblioteksoro.

Bibliotekskunnande

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5

Figur 6.4 – Bibliotekskunnande 

6.1.4 Informationssökning
Resultatet från påståendena i kategorin Informationssökning var intressanta eftersom det 
är en av två kategorier där en del av respondenterna har 5 som sitt genomsnittliga 
svarsvärde. Fyra respondenters medelsvar är 5. Överhuvudtaget ligger fler av svaren 
högre i denna kategori än i de andra. Kategorin Informationssökning är den kategori 
som har flest respondenter vars genomsnittliga svarsvärde är både 4 och 5. Bortsett från 
Tekniska resurser är det dessutom i denna kategori minst antal respondenter vars 
svarsvärde är 1. Allt detta sammantaget tyder på att respondenterna upplevde kategorin 
Informationsökning som en av de kategorier som bidrog mest till biblioteksoron. Detta 
diskuterades även i avsnitt 5.2 Påståenden.
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Informationssökning
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Figur 6.5 – Informationssökning 

Kuhlthau visar i sin modell över informationssökningsprocessen att osäkerhetsnivån hos 
studenter som söker information till olika skoluppgifter varierar beroende på i vilket 
stadium av sökprocessen som respondenten befinner sig i (för mer information se 
kapitel 3.2 Informationssökningsprocessen i denna uppsats). Kuhlthaus studier visar att 
osäkerheten är hög vid steg 1 och steg 3 av informationssökningsprocessen, det vill säga 
när sökarbetet påbörjas och i samband med formulerandet av en väl avgränsad 
forskningsfråga. Att respondenternas svarsvärden i kategorin är så pass höga kan bero 
på att enkäten skickades ut i början på april då många studenter påbörjar arbetet med 
uppsatser av olika slag. Det är en period då en stor del av studenterna behöver använda 
bibliotekets resurser för att finna information. För många av studenterna kan det vara 
första gången man skriver en vetenskaplig uppsats vilket ytterligare kan bidra till att öka 
oron. 

Van Kampen fann i sin doktorsavhandling Library anxiety, the information search 
process and doctoral use of the library att studenternas biblioteksoro varierade 
beroende på vilket stadium av informationssökningsprocessen som de befann sig på 
(Van Kampen 2003, s. 83). Det verkar alltså som om samma typ av osäkerhet vid 
informationssökning förekommer även hos svenska studenter. Populationen för Van 
Kampens studie var doktorander som var i färd med att skriva avhandlingar, man skulle 
kunna argumentera för att arbetet med en avhandling är mer omfattande än de uppsatser 
som studenter på grundutbildningsnivå skriver. Detta är förvisso sant, men paralleller 
kan ändå dras mellan informationssökningsprocessen för de två olika typerna av arbeten 
(Kuhlthau 2004). Det liknande resultatet mellan Van Kampens studie och denna är 
väldigt intressant eftersom det kan ses som en bekräftelse. Detta stämmer också väl 
överens med Kuhlthaus olika studier av informationsökningsprocessen. Dessa 
undersökningar har visat att det är samma typ av tankar, känslor och handlingar 
förbundna till processen att söka information oavsett vilken typ av biblioteksbrukare det 
rör sig om (Kuhlthau 2004).  

6.1.5 Personal
Tidigare studier har visat på att studenter ofta upplever bibliotekspersonalen som en 
faktor som bidrar till biblioteksoro (se till exempel Mellon 1986; Herdenstam 2002). 
Detta grundar sig i att studenterna antar att deras medstudenter är mer kompetenta 
biblioteksanvändare än vad de själva är, för att dölja sin okunskap vill studenterna inte 
ställa frågor (Mellon 1986, s. 163). Herdenstam fann att respondenterna ofta upplevde 
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att bibliotekspersonalen förväntade sig att studenterna redan skulle känna till hur 
biblioteket användes, därför drog sig de biblioteksoroliga studenterna för att ställa 
frågor hos personalen (Herdenstam 2002, s. 53). Resultatet från föreliggande studie 
presenteras i diagram 6.7. Det framgår av diagrammet att ingen student har upplevt en 
sådan biblioteksoro gällande påståendena i denna kategori att hans eller hennes 
genomsnittliga svarsvärde är 5, men ungefär 6 % av respondenterna har 4 som 
genomsnittligt svarsvärde. Typvärdet för kategorin är 3, och det är över hälften av 
respondenterna som har typvärdet som sitt genomsnittliga svarsvärde. 
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Figur 6.6 – Personal 

Vid närmare studier av materialet visade det sig att det som mest bidrog till 
biblioteksoron var att boka en bibliotekarie för enskild informationssökning. Svaren på 
påståendet som rörde denna tjänst var relativt jämt fördelade, med mellan 17 % och    
26 % på de olika alternativen. Trots att svaren var så jämt fördelade bidrog frågan till 
biblioteksoron då de övriga frågornas svarsvärden i genomsnitt var lägre. Från början 
hade jag tänkt att formulera påståendet som ”jag har bokat en bibliotekarie för enskild 
informationssökning”, jag beslutade mig dock för att ändra på påståendet eftersom det i 
viss mån uteslöt de studenter som inte haft behov av att få denna typ av hjälp. Det nya 
påståendet löd: ”Jag kan tänka mig att boka en bibliotekarie för enskild 
informationssökning”. Kanske är det dock så att respondenterna trots omformuleringen 
svarade utifrån sina tidigare erfarenheter av informationssökning och inte utifrån 
eventuella framtida behov. Det vill säga: eftersom de aldrig tidigare behövt boka en 
bibliotekarie såg de heller inget framtida behov. 

Det som, i denna kategori, bidrog minst till respondenternas biblioteksoro var huruvida 
respondenten föredrog att kontakta bibliotekarien via telefon, e-post eller chatt framför 
att gå till informationsdisken. Det visade sig att 84 % respektive 77 % tog avstånd från 
de påståenden som rörde detta. Det verkar alltså som om respondenterna i hög grad 
föredrar att besöka det fysiska biblioteket när de behöver hjälp. Trots detta var det 
ungefär en fjärdedel av respondenterna som inte brukade ställa frågor i bibliotekets 
informationsdiskar. Det framgår förvisso inte om dessa studenter avstod från att fråga i 
disken för att de inte hade haft något behov för det. Det var dock drygt 10 % av 
respondenterna som instämde i påståendet: ”Jag undviker att fråga bibliotekspersonalen 
om hjälp eftersom de ofta verkar vara upptagna med annat”, och nästan 20 % som 
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angav att de föredrog att prata med bibliotekspersonal som arbetar ute bland hyllorna 
framför att vända sig till bibliotekarien i informationsdisken. 

6.1.6 Tekniska resurser
Van Kampen hänvisar till en studie genomförd av Onwuegbuzie 1997 i vilken det 
framkom att den kategori i Bosticks LAS som är benämnd Mechanical barriers bidrar 
mest till biblioteksoron (Van Kampen 2003, s. 29f.). Resultatet från den sista kategorin i 
undersökningen, benämnd Tekniska resurser, skiljer sig från de övriga kategorierna. 
Spridningen på detta resultat är mindre än i de andra fallen. I samtliga av de andra 
kategorierna är respondenternas lägsta genomsnittliga svarsvärde 1, i denna kategori är 
det lägsta värdet 2. Trots detta är det högsta värdet inte högre än 4. Det är dessutom nära 
80 % av respondenterna vars genomsnittliga svarsvärde motsvarar typvärdet i kategorin. 
Resultatet skulle kunna tolkas som att respondenterna i genomsnitt anser att de tekniska 
resurserna i biblioteket bidrar till biblioteksoron, men inte i så hög grad. Det verkar 
alltså som att många respondenter anser att de tekniska resurserna i viss mån är 
orosframkallande, men det är väldigt få som anser att de tekniska resurserna bidrar i hög 
grad till biblioteksoron. På samma sätt är det relativt få som inte ser de tekniska 
resurserna som orosframkallande alls. Kanske kan avsaknaden av höga extremvärden 
bero på att tekniken oftast fungerar komplikationsfritt, men samtidigt kan det något 
högre genomsnittsvärdet tyda på att när det uppstår komplikationer är de svåra att lösa 
för den enskilda studenten. Enligt Van Kampen tyder forskning på att studenterna inte 
ser tekniken i sig som ett problem utan att det är bibliotekspersonalen som framkallar 
biblioteksoron i förhållande till bibliotekets tekniska resurser (Van Kampen 2003, s. 
31). Detta skulle i viss mån kunna förklara respondenternas värde i kategorin Tekniska 
resurser. Det kan vara så att när problem inte uppstår är biblioteksoron låg, men om 
någon maskin inte fungerar och respondenten måste ta kontakt med personalen för att 
försöka komma till rätta med problemet uppstår oro hos respondenten.
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Figur 6.7 – Tekniska resurser

6.2 Varierar biblioteksoron beroende på kön?
För att analysera studiens följande frågeställningar användes sambandsanalyser. Enligt 
Göran Ejlertssons Grundläggande statistik: med tillämpningar inom sjukvården fyller 
sambandsanalyser två funktioner, dels vill man med hjälp av analysen ta reda på om det 
finns något samband, men man vill också undersöka hur sambandet ser ut (Ejlertsson 
1992 , s. 80). Korrelationskoefficienten (r) ger ett mått på hur starkt sambandet är, samt 
om det är en positiv korrelation eller en negativ. Korrelationskoefficienten kan anta 
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värden mellan -1 och +1, ju närmare 1 (positivt eller negativt) som värdet är desto 
starkare är sambandet. Om korrelationskoefficienten antar värdet 0 finns det inget 
samband mellan variablerna (Ejlertsson 1992, s. 80-82). Är sambandet positivt (om 
korrelationskoefficienten antar ett värde som ligger nära +1) innebär det att ju högre
värde en respondent har på den ena variabeln, desto högre är respondentens värde på 
den andra variabeln (Körner & Wahlgren 2002, s. 148). Är sambandet å andra sidan 
negativt får det till följd att ju högre respondentens värde är på den ena variabeln desto 
lägre är det på den andra (Körner & Wahlgren 2002, s. 149).

En av underfrågorna till uppsatsens andra frågeställning var huruvida biblioteksoron
varierar beroende på respondentens kön; målet var att studera om någon grupp, kvinnor 
respektive män, upplevde en högre grad av biblioteksoro. Tidigare studier har gett 
blandade resultat till denna fråga. Bostick fann ingen skillnad mellan respondenternas
kön och hur mycket biblioteksoro de upplevde (Bostick 1992, s. 72). Enligt Shoham och 
Mizrachi var kvinnliga studenter oroligare än manliga i förhållande till kategorierna 
som behandlade bibliotekspersonalen, språksvårigheter och bibliotekets material. I 
övriga kategorier upptäcktes ingen skillnad mellan könen (Shoham och Mizrachi 2001, 
s. 307).

Analysen av frågeställningen visade att det inte fanns något samband mellan 
respondenternas kön och i vilken utsträckning de upplever biblioteksoro. Denna slutsats 
drogs utifrån beräkningar av korrelationskoefficienten.

Korrelationskoefficienten kan också beräknas utifrån de olika kategorierna, och inte 
som i föregående fall där respondenternas genomsnittliga värde för hela skalan 
användes. Genom att beräkna korrelationskoefficienten för de olika kategorierna, eller 
delskalorna, framkom det att det fanns ett samband mellan respondenternas kön och hur 
mycket biblioteksoro de upplevde med hänsyn till kategorierna Bibliotekets fysiska 
miljö (r = -0,160) och Informationssökning (r = 0.166). Sambandet mellan kategorin 
Bibliotekets fysiska miljö och respondenternas kön är negativt. Svarsvärdet ”kvinna” på 
frågan om respondenternas kön kodades som ”1” i SPSS och ”man” som ”2”. Det var 
kvinnorna som i genomsnitt hade högst värden på kategorin Bibliotekets fysiska miljö, 
detta gör att sambandet blir negativt. Då värdet som representerade ”kvinna” alltså var 
lägre än värdet som representerade ”man” och eftersom kvinnorna hade högre värden i 
kategorin Bibliotekets fysiska miljö blir sambandet mellan variablerna negativt; höga
värden på variabeln ”kön” ger låga värden i kategorin Bibliotekets fysiska miljö. Detta 
innebär alltså att de kvinnliga respondenterna var mer oroliga än sina manliga 
medstudenter i förhållande till bibliotekets fysiska miljö. Detta stämmer väl överens 
med resultatet från Van Kampens studie som visar på att männen i genomsnitt var mer 
positivt inställda till biblioteksbyggnaden (Van Kampen 2003, s. 116). Hennes studie 
visade också att männen, generellt sett, besöker biblioteket oftare. Det verkade också, i 
Van Kampens undersökning, som om männens biblioteksoro i förhållande till kategorin 
The library building minskade över tid. Van Kampen spekulerar i om det kan bero på 
att männen besökte biblioteket oftare och därför blir mer vana vid miljön (Van Kampen 
2003, s. 116). I min studie fanns inget samband mellan könen och besöksfrekvensen.

Gällande kategorin Informationssökning var männen mer oroliga än kvinnorna 
(sambandet var positivt). I boken Library anxiety – theory, research and applications
diskuterar författarna om manliga respondenter är mer biblioteksoroliga än kvinnliga för 
att bibliotekarier oftare är kvinnor än män och att männen därför upplever biblioteket 
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som ett kvinnligt område (Onwuegbuzie, Jiao & Bostick 2004, s. 35). 
Informationssökning kan bland annat innebära att respondenten behöver kontakta 
bibliotekspersonalen för att få hjälp att hitta lämpliga källor, eftersom majoriteten av 
bibliotekarierna vid Växjö universitetsbibliotek är kvinnor kan Onwuegbuzies, Jiaos 
och Bosticks resonemang vara relevant här. Att det inte fanns något samband mellan 
respondenternas kön och deras oro i förhållande till kategorin Personal talar dock emot 
detta.

6.3 Varierar biblioteksoron beroende på ålder?
En annan av underfrågorna till min frågeställning rörde huruvida respondentens ålder 
påverkar hur mycket biblioteksoro som han eller hon upplever. Tidigare studier har 
även inom detta område gett skiftande resultat. En undersökning visar på att 
biblioteksoron minskar linjärt ju äldre respondenten är (Jiao, Onwuegbuzie & 
Lichtenstein 1996). Bostick kom fram till att studenter som var äldre än 50 år var mer 
oroliga, men att det i övrigt inte fanns något samband mellan ålder och biblioteksoro 
(Bostick 1992, s. 69ff.).

I fallet med denna studie genomfördes en uträkning av korrelationskoefficienten. 
Resultatet blev att r = 0,085. Inte heller här tycktes det alltså finnas något samband. Det 
kan dock vara värt att notera att eftersom gruppen av äldre studenter var kraftigt 
underrepresenterad bland respondenterna till enkäten kan det vara svårt att dra slutsatser 
i frågan. Bosticks studie visade till exempel att det var studenter äldre än 50 år som 
upplevde en starkare biblioteksoro (Bostick 1992, s. 69ff.). Då den äldsta respondenten i 
min studie var 50 år är det svårt att se om Bosticks resultat även verifieras under 
svenska förhållanden. 

Korrelationskoefficienten beräknades också utifrån de olika kategorierna för att se om 
det fanns något samband mellan någon kategori och respondenternas ålder. Det visade 
sig att det fanns samband mellan respondenternas ålder och deras biblioteksoro i 
kategorierna Bibliotekets fysiska miljö, Personal och Tekniska resurser. 

Sambandet mellan respondenternas medelvärde i kategorin Bibliotekets fysiska miljö
och deras ålder är positivt, detta innebär alltså att ju äldre respondenten är (ju högre
värde han eller hon har på variabeln ålder) desto mer orolig är han eller hon i 
förhållande till kategorin Bibliotekets fysiska miljö. 

Även mellan kategorin Personal och variabeln ålder finns det ett samband. Detta 
samband är negativt vilket innebär att ju yngre respondenten är (ju lägre värde han eller 
hon har på variabeln ålder) desto mer orosframkallande upplever han eller hon att 
bibliotekets personal är. Detta skulle kunna bero på att de äldre studenterna ser sig som 
mer jämbördiga med bibliotekarierna.  

Ett samband mellan respondentens ålder och hans eller hennes genomsnittliga 
svarsvärde i kategorin Tekniska resurser förekommer också. Ju äldre respondenterna är 
desto mer oro upplever de i förhållande till kategorin Tekniska resurser. Detta innebär 
att sambandet är positivt. Detta resultat var inte helt oväntat, eftersom det kan antas att 
yngre studenter är mer datorvana än äldre. De yngre studenterna har i högre grad vuxit 
upp med den nya tekniken och har därför ofta ett mindre komplicerat förhållande till 
användandet av resurserna (Shoham & Mizrachi 2001, s. 307f.) . Resultatet skiljer sig 
dock från Shoham och Mizrachis studie (2001). De fann att det inte fanns något 
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samband mellan respondenternas datorvana och hur mycket biblioteksoro de upplevde. 
Skillnaden i resultat kan i viss mån förklaras med att studierna – Shoham och Mizrachis 
å ena sidan och den nu genomförda å andra sidan – inte genomförts på samma sätt. 
Shoham och Mizrachi använde sig av H-LAS, en hebreiskspråkig skala för att mäta 
biblioteksoro framtagen av forskarna. Då jag inte kunnat finna en version av skalan är 
vet jag inte exakt hur den ser ut och därför kan det vara svårt att dra paralleller mellan 
resultatet från Shoham och Mizrachis studie och denna undersökning. 

6.4 Varierar biblioteksoron beroende på hur länge 
respondenten studerat?
En av uppsatsens frågeställningar rörde huruvida respondenternas biblioteksoro varierar 
beroende på hur länge han eller hon studerat vid Växjö universitet. Frågan analyserades 
genom att undersöka om det fanns något eller några statistiska samband, antingen 
mellan hela skalan eller mellan de olika kategorierna. Det visade sig att det finns ett 
samband mellan hur länge respondenten studerat vid Växjö universitet och hur mycket 
biblioteksoro han eller hon upplever gällande hela skalan. Det framkom att sambandet 
var negativt – ju längre tid respondenten studerat vid Växjö universitet, desto mindre
orolig var han eller hon.

De olika kategorierna analyserades även de på samma sätt. Det stod klart att det fanns 
statistiska samband mellan flera av skalans kategorier. I samtliga fall var sambandet 
negativt, vilket innebär att ju längre respondenten har studerat desto mindre 
biblioteksorolig är han eller hon i förhållande till de olika kategorierna. De starkaste 
sambanden fanns mellan kategorierna Andra studenter, Bibliotekskunnande, 
Informationssökning och Tekniska resurser. Herdenstams studie visade att 
informanterna ofta upplevde de andra studenterna i biblioteket som bidragande till 
biblioteksoron när de själva var nya studenter. Informanterna var rädda att göra bort sig 
inför de andra studenterna och trodde att de andra studenterna var mer bekväma i 
biblioteket än vad de själva var. När informanterna sedan hade studerat en längre tid 
började de se de andra studenterna i biblioteket som ett positivt inslag (Herdenstam 200, 
s. 55f.). Sambandet som visade sig i mitt material kan vara ett exempel på samma 
fenomen, de studenter som har läst en längre tid vid universitetet har troligen övergått 
till att se medstudenterna i biblioteket som ett positivt, socialt inslag.

Även rörande kategorin Bibliotekskunnande visade det sig att ju längre studenterna läst 
vid Växjö universitet desto mindre oroliga var de. Kategorin innehåller frågor om bland 
annat bibliotekets rutiner. Troligen är det så att ju längre respondenten studerat vid 
universitetet desto mer förtrogen är han eller hon med bibliotekets regler och rutiner,
och därför upplevs dessa som mindre orosframkallande. Respondenten har troligen 
också en större kännedom om vilka tjänster som biblioteket erbjuder när han eller hon 
studerat vid universitetet en längre tid, även detta bidrar till ett lägre värde på kategorin.

Ett samband finns även mellan kategorin Informationssökning och hur länge 
respondenten studerat vid Växjö universitet. Ju längre respondenten har studerat desto 
mer van att använda biblioteket bör han eller hon bli. Tidigare studier har visat på att
biblioteksoron minskar ju längre respondenten studerat (Jiao, Onwuegbuzie & 
Lichtenstein 1996, s. 158). 

Gällande kategorin Tekniska resurser stämmer resultatet väl med tidigare studier. 
Sambandet är även här negativt, ju längre respondenten studerat desto mindre 
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biblioteksoro uppvisar han eller hon för denna kategori. Bostick kom fram till att 
kategorin Mechanical Barriers i hennes LAS påverkades av hur länge respondenten 
hade studerat (Bostick 1992, s. 69). Resultatet från min studie stämmer alltså väl 
överens med denna tidigare studie.   

6.5 Varierar biblioteksoron beroende på vilken institution 
respondenterna studerar vid?
Den fjärde underfrågan till uppsatsens andra frågeställning rörde huruvida 
respondenternas biblioteksoro varierar beroende på vilken institution de studerar vid. 
Resultatet visade att det inte finns något samband mellan respondenternas biblioteksoro 
och vilken institution de studerar vid. Det finns inte heller några samband mellan 
respondenternas genomsnittliga svarsvärden för de olika kategorierna och vilken 
institution de studerar vid. Resultatet tyder följaktligen på att hur mycket biblioteksoro 
som respondenten upplever inte påverkas av vilken institution som han eller hon 
studerar vid. 

Beroende på att antalet respondenter till studien var så pass lågt (193 studenter av de 
512 som urvalet bestod av svarade på enkäten) och då det finns hela nio olika 
institutioner vid Växjö universitet var det få studenter som representerade varje 
institution. Detta kan påverka resultatet eftersom det är svårt att dra slutsatser och räkna 
på samband när det handlar om så pass få respondenter. Som exempel kan nämnas att 
den institution som flest respondenter tillhörde var Ekonomihögskolan, men trots att en 
majoritet av respondenterna studerade där var det ändå bara 48 stycken (se avsnitt 5.1.3 
Institution i denna uppsats).

6.6 Varierar biblioteksoron beroende på hur ofta respondenten 
besöker biblioteket?
Uppsatsens sista frågeställning behandlade respondenternas besöksfrekvens. Antalet 
besök sågs som en faktor som skulle kunna påverka biblioteksoron. Antagandet var att 
ju oftare respondenten besöker biblioteket desto mindre biblioteksoro skulle han eller 
hon lida av. Det skulle också kunna vara så att förhållandet är omvänt, det vill säga att 
respondentens biblioteksoro påverkar hur ofta han eller hon besöker biblioteket. 
Närmare studier av materialet visade att det fanns samband mellan samtliga kategorier i 
enkäten, och också mellan besöksfrekvensen och respondentens totala poäng på skalan. 
Det har följaktligen visat sig att det finns ett samband mellan respondentens 
biblioteksoro och hur ofta han eller hon besöker biblioteket. Sambandet i fråga är 
negativt, vilket innebär att ju oftare respondenten besöker biblioteket desto mindre 
biblioteksoro lider han eller hon av – generellt sett. Det är dock, utifrån denna studie, 
omöjligt att uttala sig om vilken av variablerna som är den oberoende variabeln. Å ena 
sidan skulle det kunna vara så att en student som redan är biblioteksorolig undviker att 
besöka biblioteket, men å andra sidan kan det likväl vara så att en student som undviker 
att besöka biblioteket blir mer biblioteksorolig. Det går alltså utifrån detta material inte 
att uttala sig om vilken av faktorerna som påverkar den andra. Det troligaste är kanske 
att sambandet är ömsesidigt, det vill säga att båda faktorerna påverkar varandra (Körner 
& Wahlgren 2002, s. 150).

6.7 Slutsatser
Syftet med denna uppsats var att studera hur utbredd biblioteksoron är vid ett svenskt 
universitet. Genom att samla in empiri med hjälp av en enkät och sedan analysera detta 
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resultat framkom det att biblioteksoron vid Växjö universitet inte är lika utbredd som i 
exempelvis USA. Av respondenterna till enkäten beräknades omkring 5 % lida av 
biblioteksoro. 

Eftersom påståendena i enkäten är uppdelade i olika kategorier kan det vara intressant 
att se vilken av dessa kategorier som i högst grad påverkar respondenternas 
biblioteksoro. Den kategori som allra mest bidrar till att öka respondenternas 
biblioteksoro var kategorin Informationssökning.

Fem frågeställningar användes för att ytterligare fördjupa studien. Dessa rörde huruvida 
respondentens biblioteksoro påverkades av hans eller hennes kön, ålder, vilken 
institution han eller hon studerar vid, hur länge han eller hon har studerat vid Växjö 
universitet, samt hur ofta han eller hon besöker biblioteket. Det visade sig att det inte 
finns något samband mellan respondenternas kön och hur mycket biblioteksoro de 
upplever annat än för kategorierna Bibliotekets fysiska miljö och Informationssökning. 
De kvinnliga respondenterna uppvisar mer oro än de manliga i förhållande till 
biblioteksmiljön. Det framkom att männen är mer oroliga än kvinnorna när det kommer 
till kategorin Informationssökning. 

Den andra underfrågan till uppsatsens syfte rörde om respondentens ålder påverkar hur 
mycket biblioteksoro han eller hon upplever. Analysen visade att det inte heller här 
fanns något samband för hela skalan. Däremot verkar det vara så att respondentens ålder 
påverkar biblioteksoron i kategorierna Bibliotekets fysiska miljö, Personal och Tekniska 
resurser. Yngre respondenter är säkrare i förhållande till biblioteksmiljön. Denna grupp 
av respondenter upplever också mindre oro i förhållande till de tekniska resurserna. De 
äldre respondenterna i min studie upplevde mindre biblioteksoro i förhållande till 
personalen än vad de yngre respondenterna gör. 

Frågeställningen som rörde huruvida biblioteksoron påverkas av vilken institution som 
respondenten studerar vid besvarades med att det här inte finns något samband, varken 
mellan hela skalan eller de olika kategorierna.

Det visade sig att det finns ett samband mellan hur länge respondenten studerat vid 
Växjö universitet och hur mycket biblioteksoro han eller hon upplever. Ju längre 
respondentens studerat vid universitetet desto mindre orolig är han eller hon.

Däremot framkom det att det finns ett samband mellan hur ofta respondenten besöker 
biblioteket och hur mycket biblioteksoro som han eller hon upplever. Detta samband 
existerade dels för hela skalan, men även för var och en av de enskilda kategorierna. I 
samtliga fall är sambandet negativt, det vill säga att ju oftare respondenten besöker 
biblioteket desto mindre biblioteksoro upplever han eller hon.  
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuteras olika faktorer kring studiens genomförande som kan ha 
påverkat dess resultat. Hur den här typen av studier kan användas på bibliotek 
diskuteras också, samt förslag till fortsatt forsning.

Studien som behandlas i denna uppsats syftar till att undersöka hur utbredd 
biblioteksoron är vid ett svenskt universitet. Det framkom att oron bland respondenterna 
troligen inte är så hög. Detta resultat kan jämföras med tidigare studier. Mellon 
konstaterade i sin kvalitativa undersökning att mellan 75 % och 85 % av informanterna 
led av biblioteksoro i någon utsträckning (Mellon 1986, 162). Enligt Van Kampen har 
vissa undersökningar visat på att så mycket som 95 % av studenterna är 
biblioteksoroliga (Van Kampen 2004, s. 28). Herdenstam, som har genomfört en 
kvalitativ studie i Sverige, nämner att omkring 25 % av hennes respondenter lider av 
biblioteksoro (Herdenstam 2002, 42). Jag valde att dra gränsen för biblioteksoro vid ett 
genomsnittsvärde på 3.5 (se avsnitt 6.1 Biblioteksorons utbredning vid Växjö universitet
i denna uppsats). När gränsen drogs där var 5 % av respondenterna biblioteksoroliga. 

Det är ändå viktigt att ha i åtanke att vissa av respondenterna har besvarat enkäten på ett 
sånt sätt att man kan anta att de lider av någon form av biblioteksoro. Även om många 
av respondenterna har valt att delvis ta avstånd får påståendena i enkäten, ett tecken som 
tyder på att biblioteksoron inte är utbredd, är det viktigt att väcka frågan om varför 
respondenterna inte helt tog avstånd från påståendena. Man bör fundera på vad som kan 
göras för att ytterligare minska biblioteksoron vid Växjö universitet.

Shoham och Mizrachi valde att placera gränsen för biblioteksoro vid medelvärdet i 
deras material (vilket var 2.51) (Shoham & Mizrachi 2001, s. 307). Om medelvärdet i 
materialet skulle användas som gräns även i fallet med min studie skulle det leda till att 
omkring 19 % av respondenterna skulle räknas som biblioteksoroliga. Som detta 
exempel visar är det viktigt att fundera på var gränsen för biblioteksoro bör dras. 
Argumentationer skulle kunna föras för att alla svar utom ”tar helt avstånd” (värdet 1) 
kan ses som att respondenten lider av biblioteksoro i någon utsträckning. Shoham och 
Mizrachi påpekar att skalor för att mäta biblioteksoro i grunden är subjektiva eftersom 
respondenten själv får ta ställning till hur mycket han eller hon instämmer i påståendet 
(Shoham & Mizrachi 2001, s. 307). Det som en respondent ser som ”instämmer till viss 
del” kanske en annan respondent ser som ”ingen uppfattning”. 

7.1 Faktorer som kan ha påverkat studiens resultat
Svarsfrekvensen på enkäten var 38 %. Undersökningen var en webbenkät och dessa har 
ofta en lägre svarsfrekvens än traditionella postenkäter (Trost 2007, s. 135). För att öka 
svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut. Det är här intressant att diskutera varför 
svarsfrekvensen inte var högre. Det kan vara så att de som valde att svara på enkäten var 
de studenter som redan innan var positivt inställda till biblioteket. Resultatet visade på 
att respondenterna i genomsnitt var flitiga biblioteksbesökare, och fyra femtedelar 
uppgav att de tyckte om att besöka biblioteket. Det kan vara så att de studenter som inte 
är lika positivt inställda till  biblioteket, och som kanske upplever biblioteksoro i större 
utsträckning valde att inte besvara enkäten. Detta kan vara anledningen till att 
biblioteksoron är så pass låg bland respondenterna. 
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Av respondenterna var gruppen av äldre studenter mycket underrepresenterad jämfört 
med hela populationen. Detta skulle kunna bero på att de äldre studenterna inte har 
uppgett sina e-postadresser lika frekvent som de yngre. Respondenternas 
adressuppgifter hämtades ur Ladok-registret för Växjö universitet. Det faktum att få 
äldre studenter besvarade enkäten kan påverka resultatet. Bostick fann i sin studie att 
studenter äldre än 50 år var mer oroliga än de yngre (Bostick 1992, s. 71). I min studie 
var de äldsta respondenterna 50 år, det gick alltså inte att dra några slutsatser angående 
studenter äldre än 50 år utifrån mitt material. 

7.2 Användning av studien
Mellons kvalitativa studie ledde till förändringar av upplägget på undervisningen i 
informationssökning. Eftersom resultatet från hennes studie tydde på att studenterna 
saknade en närmare kontakt med bibliotekarien planerades undervisningstillfällena så 
att interaktionen mellan studenterna och bibliotekarien blev så stor som möjligt (Mellon 
1986, s. 164). Även Herdenstam gav förslag på förändringar som akademiska bibliotek 
kan genomföra för att minska risken att studenterna ska drabbas av biblioteksoro 
(Herdenstam 2002, s. 88). Kvantitativa studier har även de en praktisk användning. 
Bostick framhåller att mätningar med hennes LAS kan göra bibliotekarierna 
uppmärksamma på hur utbredd biblioteksoron är, samt om det är någon kategori som 
bidrar mer till oron (Bostick 1992, s. 5f.). Resultatet från liknande kvalitativa studier, 
till exempel den nu genomförda, kan även det användas på samma sätt. Resultatet från 
denna studie kommer förhoppningsvis att göra fenomenet biblioteksoro mer känt vid 
svenska universitet och högskolor. Undersökningar av den här typen skulle också kunna 
genomföras vid akademiska bibliotek för att se om förändringar behöver göras inom 
något område. Samma mätning kan sedan upprepas efter att förändringen är genomförd 
för att se om den önskade effekten har uppnåtts. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning
Området biblioteksoro har inte studerats i Sverige i någon högre grad tidigare. Även om 
det finns mycket internationell forskning finns det fortfarande en hel del som är oklart. 
Till exempel saknas det entydiga resultat på huruvida individens demografiska 
bakgrund påverkar hur stor risken är att han eller hon ska lida av biblioteksoro. 

Trots att denna studie undersökte hur utbredd biblioteksoron är vid ett svenskt 
universitet finns det utrymme för att genomföra liknande studier på andra platser i 
landet för att ytterligare studera fenomenet. Kanske bör framtida studier inte endast 
genomföras med webbenkäter. Om enkäter i pappersformat istället delas ut i samband 
med föreläsningar eller seminarium skulle troligen svarsfrekvensen bli högre. Dessutom 
skulle antagligen biblioteksoroliga studenter kunna nås i en större utsträckning. 

Biblioteksoro har tidigare främst studerats ur studenternas perspektiv. Tidigare studier 
har i mångt och mycket syftat till att undersöka hur studenterna upplever biblioteket, 
vad de ser som orosframkallande, och vilka demografiska faktorer som påverkar 
biblioteksoron. Jag kan se ett behov av en studie från motsatt perspektiv, det vill säga 
hur ser bibliotekarier på akademiska bibliotek på studenternas biblioteksoro? Vilken 
kunskap och medvetenhet finns?

Tidigare studier har undersökt om respondenternas modersmål påverkar hur mycket 
biblioteksoro de upplever. I en israelisk studie av studenter med dels hebreiska och dels 
arabiska som modersmål jämfördes hur de såg på användandet av engelskspråkiga 
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resurser (Shoham & Mizrachi 2001). I en amerikansk studie jämfördes hur studenter 
med ett annat modersmål än engelska upplevde biblioteket (Jiao, Onwuegbuzie & 
Lichtenstein 1996). En studie som i det här sammanhanget skulle vara intressant att 
genomföra är hur utbytesstudenter i ett icke-engelskspråkigt land ser på biblioteket och 
hur mycket biblioteksoro de upplever. Engelska är ett språk som de flesta studenter har 
någon kännedom om, något av ett lingua franca. En studie av hur studenter med ett 
annat modersmål än engelska upplever ett amerikanskt bibliotek ger troligen ett helt 
annat resultat än vad en studie av hur studenter med ett annat modersmål än svenska 
upplever ett svenskt bibliotek. Eftersom svenskan är så pass mycket mindre spridd än 
engelskan kan man inte förvänta sig att studenter som kommer till Sverige ska ha några 
som helst förkunskaper om språket. Resultatet från en studie av hur internationella 
studenter upplever ett svenskt akademiskt bibliotek skulle med största sannolikhet vara 
tillämpbart i alla icke-engelskspråkiga länder eftersom samma typ av 
språkkomplikationer bör uppstå.
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8 Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur utbredd biblioteksoron är vid ett svenskt 
universitet. Studien utgick från följande frågeställningar:

 Hur utbredd är biblioteksoron vid Växjö universitet? 
 Varierar den upplevda biblioteksoron beroende på:

o respondentens kön?
o respondentens ålder?
o hur länge respondenten studerat vid Växjö universitet?
o vilken institution respondenten studerar vid?
o hur ofta respondenten besöker biblioteket?

I uppsatsen redogjordes för tidigare studier relevanta för denna undersöknings syfte. 
Olika kvalitativa undersökningar som varit teoribildande diskuterades. Mellons stora 
kvalitativa studie om biblioteksoro som låg till grund för formulerandet av en teori om 
biblioteksoro redogjordes för. Även Kuhlthaus osäkerhetsprincip och hennes modell 
över informationssökningsprocessen diskuterades, liksom Herdenstams magisteruppsats 
som beskriver en svensk, kvalitativ studie av biblioteksoro. Även kvantitativa studier 
diskuterades. Dessa har ofta syftat till att ta fram olika skalor för att mäta biblioteksoro, 
till exempel Bosticks Library Anxiety Scale. 

Teorierna som låg till grund för uppsatsen bestod dels av Mellons teori om 
biblioteksoro samt Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen, men också 
av en modell över orsaker till biblioteksoro.

För att samla in materialet till studien användes enkäter. Eftersom syftet med studien 
var att undersöka utbreddheten hos fenomenet biblioteksoro bedömdes enkäter som den 
lämpligaste metoden. Med hjälp av enkäter kan ett stort antal respondenter på en kortare 
tid än om intervjuer skulle använts för att samla in empirin. Enkäterna skickades som 
webbenkäter till 512 slumpmässigt utvalda studenter vid Växjö universitet. Av dessa 
besvarade 193 enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 38%. Enkäterna bestod av en del 
med demografiska bakgrundsfrågor och en del med påståenden om biblioteket. 
Påståendena var baserade på äldre skalor för att mäta biblioteksoro. Eftersom ingen av 
dessa skalor var avpassade för svenska förhållanden valde jag att skapa en ny skala 
baserad på de tidigare. Genom att utgå från tidigare studier ökades validiteten hos 
skalan då dessa skalor redan testats noggrant. 

I uppsatsens analysdel jämfördes resultatet från denna studie med resultat från tidigare 
undersökningar om biblioteksoro. De tidigare studierna var dels kvantitativa 
undersökningar från USA och Israel, men också två kvalitativa studier, från USA och 
Sverige. Utifrån påståendena i enkäten drogs slutsatser om hur mycket biblioteksoro 
respondenterna upplevde. Påståendena i enkäten var uppdelade i olika kategorier (de 
presenterades dock slumpmässigt för respondenterna). I analysen studerades 
respondenternas svar dels utifrån hela skalan (alla påståendena) och dels utifrån de olika 
kategorierna. Resultatet från studien var att 5 % av respondenterna upplever 
biblioteksoro. Respondenternas biblioteksoro studerades också utifrån enkätens olika 
kategorier. Respondenterna upplever mest oro i förhållande till kategorin 
Informationssökning. Den kategori som svarar för minst biblioteksoro är kategorin 
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Personal. Det verkar alltså som att respondenterna inte upplever bibliotekspersonalen 
som en faktor som i någon högre grad bidrar till oron. 

För att besvara de olika frågeställningarna användes de demografiska 
bakgrundsfrågorna från enkäten. Det visade sig att biblioteksoron inte påverkas av 
respondentens kön, i förhållande till hela skalan. Däremot är kvinnorna mer oroliga än 
männen när det gäller kategorin Bibliotekets fysiska miljö. Männen är dock oroligare än 
kvinnorna när det gäller kategorin Informationssökning.  

Nästa frågeställning rörde huruvida respondentens biblioteksoro varierar med hans eller 
hennes ålder. Det framkom att det inte finns något sådant samband för hela skalan, detta 
kan dock ha berott på att gruppen med äldre studenter var kraftigt underrepresenterad 
bland respondenterna. Det visade sig att de äldre respondenterna är mer oroliga än de 
yngre när det kommer till kategorierna Bibliotekets fysiska miljö och Tekniska resurser. 
De äldre respondenterna uppvisar dock mindre oro i förhållande till kategorin Personal. 

Sambandet mellan hur länge respondenten studerat vid Växjö universitet och hur 
mycket biblioteksoro han eller hon upplevde studerades också. Det visade sig att ju 
längre respondenten studerat vid universitetet desto mindre oro upplevde han eller hon. 
Det fanns också samband mellan hur länge respondenten studerat och hur mycket oro 
han eller hon upplever i förhållande till kategorierna Andra studenter, 
Bibliotekskunnande, Informationssökning och Tekniska resurser.

När resultatet analyserades för att studera om det fanns något samband mellan vilken 
institution respondenten studerar vid och hur mycket biblioteksoro han eller hon 
upplever framkom det att dessa faktorer inte påverkar varandra. Det fanns heller inget 
samband mellan respondentens studieinstitution och hans eller hennes biblioteksoro för 
de olika kategorierna. Detta kan dock bero på att det var så pass få respondenter från 
varje institution och fler studier behöver göras innan några slutsatser kan dras.

Uppsatsens sista frågeställning rörde huruvida det finns något samband mellan hur ofta 
respondenten besöker biblioteket och hur mycket biblioteksoro han eller hon upplever. 
Det visade sig att ett sådan samband existerar, det är dock omöjligt att utifrån detta 
resultat dra några slutsatser om vilken variabel som är oberoende. Det vill säga: utifrån 
detta material går det inte att utröna om det är så att respondenten besöker biblioteket 
ofta för att han eller hon inte lider av biblioteksoro, eller om respondenten inte lider av 
biblioteksoro för att han eller hon besöker biblioteket ofta.

Slutligen kan konstateras att även om biblioteksoron inte tycks vara lika utbredd vid ett 
svenskt universitet som vid de amerikanska finns det fortfarande studenter som uppvisar 
beteenden som kan bero på biblioteksoro. En student som lider av biblioteksoro har 
svårigheter att utnyttja bibliotekets resurser, något som kan påverka hans eller hennes 
studieresultat. Det är följaktligen viktigt att framhålla att även om resultaten för denna 
studie kan ses som mycket positiva behöver området biblioteksoro fortfarande studeras 
mer i Sverige. Fenomenet bör också göras mer känt, både bland studenter och 
bibliotekspersonal. Tidigare studier har visat att biblioteksoron bland studenter minskar 
om fenomenet görs känt (Mellon 1986). Eftersom en del i biblioteksoron är att 
studenterna tror att de själva är de enda som inte vet hur biblioteket fungerar försvinner 
en stor del av oron när studenterna får klart för sig att den oro de upplever inte är något 
de är ensamma om.   
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Bilaga A
Då enkäten som sändes ut var en webbenkät är den enkät som här presenteras inte 
fullständigt identisk med den som respondenterna fick ta del av. Innehållet i enkäten är 
dock det samma, skillnaden ligger i det rent typografiska och tekniska utförandet.

Studenters upplevelse av Växjö universitetsbibliotek

Tack för att du har tar dig tid att svara på frågorna i min enkät om studenters upplevelse 
av Växjö universitetsbibliotek! Tänk på att det inte finns något "rätt" eller "fel" när du 
svarar på enkäten, jag är intresserad av vad just du tycker!

Enkäten består av två delar, den inleds med demografiska frågor och fortsätter med en 
rad påståenden att ta ställning till.

Svaren på enkäten är helt anonyma. Om du har några frågor så hör gärna av dig till mig!

Sofia Nygren
E-post: snybi05@student.vxu.se
Telefon: 070-32 32 113

  
1. Kön

a. Kvinna
b. Man

2. Vilket år är du född?
3. Hur många terminer (inklusive vårterminen -08) har du studerat sammanlagt?
4. Hur många av dessa terminer (inklusive vårterminen -08) har du studerat vid 

Växjö universitet? 
5. Vilken institution läser du vid för tillfället?

a. Ekonomihögskolan
b. Institutionen för humaniora
c. Institutionen för pedagogik
d. Institutionen för samhällsvetenskap
e. Institutionen för teknik och design
f. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
g. Matematiska och systemtekniska institutionen
h. Lärarutbildningen
i. Polisutbildningen

6. Hur ofta brukar du besöka Växjö universitetsbibliotek?
a. Flera gånger i veckan
b. Några gånger i månaden
c. Några gånger per termin
d. En gång per termin
e. Mer sällan än en gång per termin
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Påståenden
Följande frågor består av påståenden. Ta ställning till hur mycket du instämmer med 
påståendet och markera ditt svar genom att välja ett av alternativen!

1. Det behövs tydligare kartor över biblioteket 

2. Jag föredrar att kontakta bibliotekarien via e-post, chatt eller telefon framför att 
gå till informationsdisken 

3. Informationsskyltarna i biblioteket är dåligt placerade 

4. Det finns tillräckligt många skrivare i biblioteket 

5. Jag tycker om att sitta i biblioteket och plugga 

6. Det är krångligt att fylla på kopieringskorten 

7. Utlåningsmaskinerna är komplicerade att använda 

8. Jag besöker bara biblioteket när jag verkligen måste 

9. Instruktionerna för att använda bibliotekets skrivare är tydliga 

10. Jag besöker bara biblioteket när jag behöver låna eller lämna tillbaka material

11. Jag har lätt för att hitta det material jag behöver i biblioteket 

12. Det första jag gör när jag behöver söka information till en skoluppgift är att 
besöka biblioteket 

13. Jag kan tänka mig att boka en bibliotekarie för enskild informationssökning 

14. Det är kul att träffa andra studenter i biblioteket 

15. Jag hittar sällan materialet jag behöver i biblioteket 

16. Jag chattar hellre med bibliotekarien än besöker det fysiska biblioteket 

17. Det finns för få datorer i biblioteket 

18. Jag brukar undvika att besöka biblioteket 

19. Jag har svårt att hitta information om bibliotekets regler 

20. Jag vet inte vilka tjänster biblioteket erbjuder 

21. Jag söker information i de databaser som biblioteket tillhandahåller 

22. Jag tycker att det behövs fler kopiatorer i biblioteket 

23. Bibliotekets avgifter är för höga 

24. Jag besöker biblioteket ofta 

25. Skyltarna för placeringen av bibliotekets böcker är tydliga 

26. Jag tycker inte om bibliotekets möbler 

27. Datorerna i biblioteket fungerar problemfritt 

28. Det känns jobbigt när andra studenter ser vad jag gör i biblioteket 

29. Jag undviker att fråga bibliotekspersonalen om hjälp eftersom de ofta verkar 
vara upptagna med annat 

30. Jag ber gärna bibliotekarien om hjälp att hitta information när jag behöver läsa 
in mig på ett nytt ämne 

31. Jag brukar ställa frågor i informationsdiskarna 

32. Det är svårt att förstå var materialet jag behöver är placerat 

33. Bibliotekets kopiatorer är ofta ur funktion 

34. Jag känner till vilka databaser som biblioteket erbjuder 

35. Det är lättare att fråga mina kompisar om hjälp än bibliotekspersonalen 
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36. Jag använder sällan bibliotekets hemsida för att söka information 

37. Jag har svårt att hitta i biblioteket 

38. Jag tycker att det är bättre att prata med bibliotekspersonal som arbetar ute bland 
hyllorna än att fråga i informationsdisken 

39. Jag tycker att det är lätt att söka efter böcker i bibliotekets katalog 

40. Biblioteket är för stort 

41. Jag tycker att bibliotekets regler är tydliga 

42. Bibliotekarierna känner inte till tillräckligt om ämnet jag studerar för att kunna 
hjälpa mig 

43. Det känns som om mina kompisar vet mer om hur man använder biblioteket än 
vad jag gör 

44. Biblioteket är ett bra ställe att umgås med kompisar 

45. Återlämningsmaskinen är lätt att använda 

46. Jag tycker om att besöka biblioteket 

Här kan du lämna övriga synpunkter angående din upplevelse av universitetsbiblioteket 
eller eventuella synpunkter på enkäten:
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Bilaga B
Påståendena från enkäten presenteras här utifrån de olika kategorierna. Siffran framför 
påståendena motsvarar placeringen i enkäten.

Andra studenter
14 Det är kul att träffa andra studenter i biblioteket 
28 Det känns jobbigt när andra studenter ser vad jag gör i biblioteket 
35 Det är lättare att fråga mina kompisar om hjälp än bibliotekspersonalen 
43 Det känns som om mina kompisar vet mer om hur man använder biblioteket än 

vad jag gör 

Bibliotekets fysiska miljö
1 Det behövs tydligare kartor över biblioteket 
3 Informationsskyltarna i biblioteket är dåligt placerade 
25 Skyltarna för placeringen av bibliotekets böcker är tydliga 
26 Jag tycker inte om bibliotekets möbler 
37 Jag har svårt att hitta i biblioteket 
40 Biblioteket är för stort 

Bibliotekskunnande
5 Jag tycker om att sitta i biblioteket och plugga 
8 Jag besöker bara biblioteket när jag verkligen måste 
10 Jag besöker bara biblioteket när jag behöver låna eller lämna tillbaka material
11 Jag har lätt för att hitta det material jag behöver i biblioteket 
15 Jag hittar sällan materialet jag behöver i biblioteket 
18 Jag brukar undvika att besöka biblioteket 
19 Jag har svårt att hitta information om bibliotekets regler 
20 Jag vet inte vilka tjänster biblioteket erbjuder 
23 Bibliotekets avgifter är för höga 
24 Jag besöker biblioteket ofta 
32 Det är svårt att förstå var materialet jag behöver är placerat 
41 Jag tycker att bibliotekets regler är tydliga 
44 Biblioteket är ett bra ställe att umgås med kompisar 
46 Jag tycker om att besöka biblioteket

Informationssökning
12 Det första jag gör när jag behöver söka information till en skoluppgift är att 

besöka biblioteket 
21 Jag söker information i de databaser som biblioteket tillhandahåller 
30 Jag ber gärna bibliotekarien om hjälp att hitta information när jag behöver läsa in 

mig på ett nytt ämne 
34 Jag känner till vilka databaser som biblioteket erbjuder 
36 Jag använder sällan bibliotekets hemsida för att söka information 
39 Jag tycker att det är lätt att söka efter böcker i bibliotekets katalog 
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Personal
2 Jag föredrar att kontakta bibliotekarien via e-post, chatt eller telefon framför att gå 

till informationsdisken
13 Jag kan tänka mig att boka en bibliotekarie för enskild informationssökning 
29 Jag undviker att fråga bibliotekspersonalen om hjälp eftersom de ofta verkar vara 

upptagna med annat 
31 Jag brukar ställa frågor i informationsdiskarna 
38 Jag tycker att det är bättre att prata med bibliotekspersonal som arbetar ute bland 

hyllorna än att fråga i informationsdisken 
42 Bibliotekarierna känner inte till tillräckligt om ämnet jag studerar för att kunna 

hjälpa mig

Tekniska resurser
4 Det finns tillräckligt många skrivare i biblioteket 
6 Det är krångligt att fylla på kopieringskorten 
7 Utlåningsmaskinerna är komplicerade att använda 
9 Instruktionerna för att använda bibliotekets skrivare är tydliga 
17 Det finns för få datorer i biblioteket 
22 Jag tycker att det behövs fler kopiatorer i biblioteket 
27 Datorerna i biblioteket fungerar problemfritt 
33 Bibliotekets kopiatorer är ofta ur funktion 
45 Återlämningsmaskinen är lätt att använda 


