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1 Inledning 
 
Biblioteken i Sverige har sedan en tid tillbaka kommit att stå inför allt mer konkurrens 
ifrån andra multimedier, som exempelvis Internet. Dessutom har människor möjlighet 
till fler olika fritidsaktiviteter. Detta har gjort att biblioteken på något sätt måste reagera 
och till slut förändra sitt tänkande vad gäller biblioteksanvändare och hur förmedling av 
litteratur kan ske (Brown 1995, s. 121). Människor har också blivit mer vana vid det allt 
högre tempo som finns i vårt samhälle och att tillgängligheten till information ska vara 
snabb. Det här kan de som biblioteksanvändare ha med sig till biblioteken, och kanske 
förväntar de sig att ett biblioteksbesök ska gå fort och tillgängligheten till information 
ska vara snabb. Andra finner bibliotekens lugna miljö som en fristad just ifrån den stress 
och det tempo som annars är vanligt förekommande och närvarande.  
 
Vare sig biblioteksanvändare är stressade eller inte, står de inför en bibliotekssamling 
som oftast kan kännas svår att orientera sig i (Thorhauge 1995, s.180). Dessutom kan 
bibliotekens klassifikationssystem säkerligen för en del användare ibland upplevas som 
svåra att förstå. När användarna står inför långa rader av hyllor, där bokryggen visas 
utåt, kanske det inte är konstigt att de upplever sådana känslor (Ainley & Totterdell 
1982, s.10). Den här typen av barriärer skulle kunna vara en orsak till varför biblioteken 
arbetar med olika sätt att förmedla de resurser de innehar, allt för att underlätta för 
användarna. Utbrytningar från den traditionella hylluppställningen är ett sådant sätt för 
biblioteken att möta användarnas behov (Frederiksen & Gustavsson 2007, s.1).  
 
Biblioteken måste inta en mer aggressiv hållning i vad gäller service, anser Carol R. 
Brown, och hon menar att biblioteken måste iaktta den vinstdrivande handeln mer för 
att lära sig marknadsföra sina produkter (2000, s.121). Skillnaden mellan bibliotek och 
vanlig kommersiell handel är just att handeln i vårt samhälle drivs med vinstdrivande 
syfte, medan bibliotek är finansierat av skattebetalarna och har inte som uppgift att tjäna 
pengar till sin verksamhet. Det finns dock ändå anledning för bibliotek att visa sina 
resurser och försöka vara en effektiv institution i vårt samhälle.  
 
Ett sätt är att via så kallad exponering tydligt göra litteratur mer framträdande och locka 
biblioteksanvändarna till lån. Personal på bibliotek lyfter ut litteratur ur de vanliga 
hyllorna för att mer speciellt förmedla och marknadsföra att de innehar litteratur av en 
viss författare eller inom ett visst ämne. Att exponera fyller fler funktioner än att vara ett 
alternativ till klassifikationssystem: att locka nya användare, öka cirkulation av böcker 
som har glömts bort eller inte används lika ofta, visa på nyinkomna böcker osv. 
 
En ny bok som kommit ut i handeln följs ofta av reklam i någon form. Thorhauge menar 
att en ny bok lätt glöms bort om den inte görs reklam för på ett eller annat sätt (1995, 
s.180f.). Till viss del är det på samma sätt för böckerna på biblioteken. Biblioteket 
fungerar således som en länk mellan boken och låntagaren och kan på så sätt förmedla 
ny men även äldre litteratur. Boken kan nå sin rätta låntagare genom bibliotekets 
förmedlingsuppgift (Ibid., s.175). Det här speciella sättet att förmedla litteratur ur 
samlingarna för användarna, kan leda till att viss litteratur delvis glöms bort och står och 
samlar damm. Dessa gör ingen direkt nytta för biblioteket och kan behöva sorteras bort 
för att ge plats åt mer aktuell litteratur, och samtidigt öka chanserna för att befintligt 
material används (Spiller 2000, s.93f.). 
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Även om det kan finnas ett behov av att göra allmänheten uppmärksam på ny litteratur, 
så klarar sig den nya eftertraktade litteraturen ofta bra. Det kan bero på att den får ett 
ryckte om sig som sprids människor emellan. Däremot kan ett perspektiv av 
tillgänglighet vara på sin plats för att även en ny bok ska nå rätt användare. Bara för att 
en bok är eftertraktad kan placeringen vara än mer viktig för att användaren ska finna 
den inom en rimlig tid. 
 
Butiker mäter hur framgångsrik exponeringen är i hur lönsamma de är, medan bibliotek 
ofta mäter sin framgång i hur lyckad exponeringen är i antal utlån. Biblioteken använder 
också andra mått, exempelvis referenssamtal och besök för att mäta framgången 
(Berggren & Bolding 2001, s.10; Moore 1997, s.256). Om bokhandeln lyckas vara 
effektiv i att nå sina användare genom exponering, varför ska biblioteken då behöva 
vara sämre?    
 
Den här uppsatsen kommer att närmare undersöka exponering och användarnas möte 
med den. Detta kommer att genomföras i form av en enkätundersökning där användarna 
får möjlighet att uttrycka sin uppfattning om exponering och vad det ger i deras 
nyttjande av bibliotek. Uppsatsen kommer också att gå igenom aktuell och tidigare 
forskning inom området, för att ge en förståelse för dess bredd och situation. 

 

1.1 Bakgrund  
 
Anledningen till att jag funnit exponering av litteratur intressant är att jag själv som 
biblioteksanvändare har funderat över hur jag upplever mötet med exponerad litteratur 
och vilken påverkan det har på mig och på andra användare. Dessutom tycker jag om att 
hitta för mig nya möjligheter i form av ämne eller författare som jag kanske inte skulle 
ha lånat annars, något exponeringen eventuellt skulle kunna underlätta och förmedla.  
 
Loriene Roy & David C. Mitchum vidrör i en artikel kortfattat litteraturexponeringens 
historia. Redan vid sekelskiftet 1900, fördes det resonemang om att exponering kunde 
vara gynnande för biblioteken. Den tidens författare verkade dock inte ha några direkta 
strategier för hur det kunde ske, förutom att synlighet och tillgänglighet var av speciell 
vikt. Det talas också om att det finns en framtid inom detta område (Roy & Mitchum 
1993, s.129f.). Stephanie Borgwardt menar att det är först runt 1920-talet som det går 
att se några egentliga exponeringstekniker (1970, s.1). På 1930-talet började biblioteken 
bli mer uppmärksammade på hur användarna uppfattade exponering, men det är först 
runt 1970-talet som det får en mer vetenskaplig undersökning (Mitchum & Roy 1993, 
s.130). 
 
Vad vi kan se ovan så är exponering av litteratur ingen ny företeelse, utan har funnits 
medvetet under cirka hundra år. Det utvecklas och forskas om detta fortfarande. Det har 
också till viss del ändrat karaktär, från att främst handlat om böckerna som exponeras, 
till mer mot användarna som påverkas och ställs inför dem. Vidare kommer vi att se i 
avsnittet tidigare forskning, att forskning om exponering periodvis återkommer i större 
utsträckning sedan 1970-talet. Detta innebär givetvis inte att det däremellan förekommit 
en avsaknad av någon forskning, utan det kan tyda på att det med jämna mellanrum åter 
blivit ett aktuellt ämne inom området för Biblioteks- & Informationsvetenskap. Det är 
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också något som återspeglar sig i den skrivna litteraturen som jag använder mig utav, 
exempelvis Goldhor 1970-tal, Baker 1980-tal, Roy 1990-tal. 
  
Orsaken till att jag väljer att skriva om exponering, är att jag anser att det i slutändan har 
med användarna att göra. Därför är det av vikt att fördjupa sig i och öka förståelsen av 
användarperspektivet i förhållande till exponering. Som användare står vi inför en 
mängd av litteratur att välja ur, något som kan vara överväldigande för vissa. 
Exponering står i direktkontakt med användarnas val av litteratur, och kan förmedla 
mycket som inte bibliotekspersonal kan göra. Mötet med boken blir både direkt och 
personligt, något som kan påverka användaren att ta med sig just den boken hem. 
Exponering kan också beskrivas som ett sådant sätt att göra det enklare för användarna, 
så att de slipper den ibland krävande urvalsprocessen. Skulle en begränsning av den 
valmöjligheten, som ibland kan övergå i så kallat informationsöverflöd, kunna leda till 
att förenklare dessa val är mycket vunnet. 
 
Den här uppsatsen har inte som syfte att täcka de luckor som kan finnas eller de delar 
som inte är särskilt undersökta gällande exponering, utan kommer att vara ett sätt att 
förstå användarnas upplevelse/uppfattning av exponering och vilken funktion den fyller 
för dem. Uppsatsen gör heller inte gällande att vara fullkomlig i undersökningen av 
området exponering av litteratur, utan har här kommit att titta närmare på en del av detta 
intressanta område. 
 
Jag nämnde ovan orsaken till valet av ämnet och vill poängtera svårigheten i ämnet och 
kanske särskilt inom Biblioteks- & Informationsvetenskap som område, med följande 
citat av Borgwardt: 
 

Library display work may be defined as library art,   
 as contrasted with library science.  

                      (Borgwardt 1970, s.6) 
 
Även om Borgwardt här pekar på att ett spänningsfält mellan exponering som något 
konstnärligt eller som något vetenskapligt, så ser jag inte det som ett problem i sig. 
Tvärtom hoppas och tror jag att det finns mycket i exponering av litteratur som har 
betydelse för både användarna och biblioteket. Det behöver ju inte vara några 
motsättningar mellan konstnärligt och vetenskapligt. Att exponering i sig till stor del 
utförs rent praktiskt behöver inte innebära att det inte är viktigt för biblioteken. Om man 
däremot kopplar ihop det med ett användarperspektiv erhålls en mer teoretisk och 
vetenskaplig aspekt. Användarna är de som möter exponeringen (förutom 
bibliotekarierna) och bör därför ta ställning till hur de ska förhålla sig till det. Trots 
tidigare forskning inom området, finns det ett behov att åter göra sig påmind om dess 
betydelse för biblioteken.   
 

1.2 Avgränsning och definitioner  
 
Jag kommer i uppsatsen att avgränsa exponering till det som rör användarnas 
interaktion med exponering, ett användarperspektiv, och inte hyllorna i sig (hur man 
bygger, material osv.). Jag avser inte att i uppsatsen undersöka exponeringens fysiska 
utformning, dvs. vilka olika typer av hyllor det finns eller hur hyllor kan byggas. 
Däremot finns det en hel del praktiska detaljer som rör hyllorna: placering, visa 



 7

bokomslag utåt mm. som kan vara viktiga att behandla i sammanhanget. Det kan vara 
sådant som har indirekt eller direkt påverkan på användarvänligheten. Dock kan det 
vara intressant att i undersökningen se vilken typ av exponeringsförfarande som 
används, eftersom detta berör en av enkätfrågorna. 
 
Uppsatsen kommer att inrikta sig på avdelningarna: vuxen skönlitteratur och 
facklitteratur. Ungdomslitteratur kommer också att ingå i undersökningen eftersom de 
på biblioteken exponeras på liknande sätt som på vuxen skön- och 
facklitteraturavdelningarna. Dessutom är ett relevant argument att det även finns 
ungdomar som lånar och läser vuxenlitteratur. Jag har också valt att avgränsa uppsatsen 
till att undersöka två folkbibliotek. Dels avgör uppsatsens omfång avgränsningen, 
samtidigt som det kan vara intressant och se om det går att se några skillnader 
biblioteken emellan, något som dock inte är uppsatsens syfte. Förutom detta ökar det 
möjligheten att finna det antal respondenter som behövs för att kunna genomföra 
enkätundersökningen. 
 
Uppsatsen kommer att utgå ifrån svenska förhållanden, då min undersökning gjorts på 
två mindre folkbibliotek i Sverige. Eftersom det i min närhet finns två bibliotek, där 
möjligheten till ett nära och bra samarbete med både personal och respondenter, var 
detta något som var avgörande vid urvalet av bibliotek.  
 
När jag talar om människorna som besöker biblioteket, kommer jag i uppsatsen att 
benämna dessa som användare. Många kallar dem exempelvis kunder, brukare, 
låntagare osv. Orsaken till att jag väljer att kalla biblioteksbesökare för användare har 
att göra med att de som konfronteras med exponeringen inte nödvändigtvis måste låna 
en bok för att vara användare av biblioteket och exponeringen. Användaren kanske 
väljer att bläddra i någon bok som exponeras utan att låna den, men har ändå i någon 
utsträckning blivit påverkad och upplevt något av exponeringen. Det kan också vara så 
att användaren läser boken i biblioteket utan att låna den (kanske främst facklitteratur).  
 
Jag har i en del av den tidigare forskningen träffat på det engelska begreppet display, 
vilket många gärna översätter till skyltning. Ordet display översätts i ett vanligt lexikon 
till exempelvis: bildskärm, utställning. Det är vanligt att begreppet skyltning uppfattas 
eller används som skyltning av textade skyltar varav några dirigerar användarna till 
önskvärd biblioteksavdelning. En del andra undersökningar använder begreppet 
skyltning för att belysa att det är specifikt litteratur som visas. Detta är helt i sin ordning 
så länge tydlighet finns vad det är som åsyftas.  
 
För att eliminera risker att sammanblandning sker för läsaren, väljer jag att inte använda 
begreppet skyltning för att beskriva visning av litteratur. Därför kommer uppsatsen 
uteslutande att använda begreppet exponering för att beskriva det som sker då 
biblioteken på ett speciellt sätt framhåller litteratur för sina användare. Flera 
undersökningar/experiment talar om display, att det även gäller de vanliga hyllorna. 
Nog kan man säga att alla böcker på ett bibliotek exponeras på något sätt, men i min 
uppsats kommer jag att tala om exponering av litteratur i form av hyllor eller ställ där 
framsidan exponeras ut mot användarna. Dessa hyllor eller ställ kan stå avskilda från 
övriga samlingen någonstans i lokalen, i närheten av en viss avdelning, eller så kan det 
vara mindre varianter exponering av böcker som placerats i tomma utrymmen i de 
vanliga hyllorna. Detta är den typ av exponering av litteratur jag stött på och som verkar 
vanligast. Även om det i den här undersökningen är vanligast att exponera med hyllor 
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och ställ, finns det andra sorter av exponeringsförfarande att tillgå, exempelvis att lägga 
böcker på ett bord. Här är det bara fantasin som sätter stopp för hur det utförs. 
 
Borgwardt beskriver två koncept av display: ett bredare och ett smalare. Hon menar att 
det bredare framställer biblioteket som en utställning av böcker och då i de öppna 
hyllorna som ämnesgrupper. I det smalare konceptet samlas böckerna i några centrala 
teman, vilka placeras på en framträdande plats i biblioteket. Dessa utplacerade teman 
ska bara finnas en kort tid för att användare ska lägga märket till dem (Borgwardt 1970, 
s.6). 
 
Exempelvis definierar Roy & Mitchum (display) som: “…a temporary grouping of 
books exhibited in some way apart from the rest of the library’s collection” (Roy & 
Mitchum 1993, s.130f.). 
 
Moore beskriver exponering på ett annat sätt som jag tycker är mycket talande:  

 
Displays are the tools by which the librarian merchandises the product of the library and 
teaches the user of its wealth. Displays create in the mind of the user that the book is part 
of something larger, something interesting and exciting that the reader must share in.   

                 (Moore 1997, s. 263f.) 
                  

 
Moores definition av exponering finner jag talande då den ser det som ett verktyg som 
marknadsför bibliotekets resurser och dess rikedomar. Definitionen ger också 
användaren en plats i förhållande till exponering. Det visar vikten av interaktionen dem 
emellan. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Exponering av litteratur är ett sätt att försöka förmedla eller marknadsföra det som 
biblioteket kan erbjuda sina användare och för att underlätta deras informationssökning. 
Biblioteken vill göra användare uppmärksammade på dess resurser. Exponering av 
litteraturen i särskilda hyllor, snurror eller i de vanliga hyllorna, är några av bibliotekets 
tillvägagångssätt för att lyfta fram vissa författare, teman eller avdelningar. Detta fyller 
en viktig funktion.  
 
Mycket av den forskning jag har tagit del av inom området exponering, inriktar sig 
främst på cirkulationsexperiment och vilken ökning exponering kan ge för utlåningen av 
böcker. Forskningslitteraturen som jag läst och sökt efter vidrör inte i lika stor 
utsträckning biblioteksanvändarens perspektiv på och uppfattning av exponering. Då det 
redan finns flera uppsatser som behandlar bibliotekariers syn på exponering och 
förmedling av litteratur, vore det intressant att få en bild av användarnas uppfattning. 
Detta försöker jag fokusera på i uppsatsen. Jag går i uppsatsen bortom 
cirkulationssiffrorna för att i stället försöka förstå hur användarna upplever 
exponeringen. De kanske inte alls finner att exponeringen ger det som bibliotekarier har 
tänkt att det ska ge. De kanske inte heller är nöjda med det utbud som sätts fram i 
exponeringen. Användarnas upplevelser och uppfattningar borde vara intressant för 
biblioteken att ta del av, dels för att öka möjligheterna att förändra de brister som 
kanske finns i interaktionen mellan exponeringen och användare. Det kan också bli ett 
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bevis på vad som fungerar bra och som går att behålla. Jag vill försöka skapa en 
förståelse för vad det är som är avgörande för att användare väljer böcker från 
exponeringen, men också varför användare inte använder sig av exponeringen. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka användares upplevelse och uppfattning av 
exponerad litteratur. Dessutom syftar uppsatsen till att också undersöka varför 
användare inte väljer att låna böcker från exponeringen.  
 

• Hur upplever och uppfattar användare den exponerade litteraturen? 
• Vad är det som gör att användare väljer att låna eller att inte låna böcker som 

exponeras? 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 som till en början har en Inledning och Bakgrund, försöker ge en bild av 
bibliotekens behov av exponeringen och den utmaning som finns i ett samhälle där vi 
som konsumenter möter den här sortens marknadsföring i vårt dagliga liv. Vi får också 
en kort historisk överblick av exponeringens utveckling. Vidare går jag igenom 
uppsatsens avgränsningar och definitioner av viktiga begrepp. Därtill kommer 
ytterligare fokusering av uppsatsen genom problemformulering, syfte och 
frågeställning.  
 
Kapitel 2 går igenom Tidigare forskning, hur forskningsläget ser ut. Kapitlet avslutas 
med en kort sammanfattning av forskarnas huvudpunkter. 
 
Kapitel 3 Teori kopplas till marknadsföring. Kotlers & Armstrongs marknadsföringsmix 
används. 
 
Kapitel 4 går igenom uppsatsens Metod. Här tas också upp hur litteratursökningen inför 
uppsatsen gått till väga. Vidare förklaras Urval och Tillvägagångssätt. Här förs 
förutsättningar fram när det gäller beskrivning av bibliotekens exponering.  
 
Kapitel 5 presenterar Resultat och Analys av de 80 enkäter som genomförts. Här förs 
också analysen av enkätundersökningen fram. 
 
Kapitel 6 för en Avslutande diskussion och Slutsatser. 
 
Slutligen sammanfattas uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning  
 
I den här delen kommer relevant litteratur inom området exponering, eller närliggande 
områden att tas upp. En del litteratur har inte exponering som främsta område utan 
endast som ett delområde, vilket också är relevant för uppsatsen. Jag har funnit några 
magisteruppsatser inom Biblioteks- & Informationsvetenskap som behandlar 
exponering och dess betydelse. Dessutom ser jag närmare på annan forskning som 
utifrån olika perspektiv behandlar exponering. Dessa och annan forskning har jag valt 
att dela upp i de teman de behandlar: exponering, cirkulation och placering, 
tillgänglighet och synlighet, gallring.  
 

2.1 Exponering 
 
I Jenny Wikströms magisteruppsats Böckerna i blickfånget: Betydelsen av skyltning och 
exponering av skönlitteratur på folkbibliotek, är en slutsats att exponering har betydelse 
i det att biblioteksbesökare uppmärksammar och stannar till vid den. Detta har hon 
kommit fram till genom observationer av hur besökare rör sig och agerar i förhållande 
till exponeringen (Wikström 1999, s.30). Det är intressant för min undersökning, 
eftersom det talar för att många användare har någon typ av erfarenhet eller uppfattning 
av exponering. Wikström genomför också intervjuer med exponeringsansvariga 
bibliotekarier på ett folkbibliotek om deras syn på exponering, hur de går tillväga osv. 
Bland annat menar intervjuade exponeringsansvariga i Wikströms uppsats att det finns 
en vilja att exponera, men att tiden ofta inte räcker till. Däremot finns en tanke bakom 
vad som exponeras (Wikström 1999, s.16). I enkäten Wikström genomförde 
framkommer att orsaken till varför exponering väcker uppmärksamhet bland annat är att 
de väcker nyfikenhet och skapar ett intresse. Exponering behövs eftersom den ökar 
tillgänglighet och synlighet. Det är också ett ypperligt tillfälle till litteraturtips för 
användarna. Besökarna har ofta en åsikt eller tanke om exponering, vare sig den är 
positiv eller negativ (Ibid., s.30, Passim). Det som Wikström kommer fram till är 
fascinerande eftersom det ger några svar på mina funderingar om enkätrespondenterna 
har något att säga om exponering. Jag finner därför Wikströms resonemang relevanta 
för min uppsats. Wikström för också vidare paralleller mellan bibliotek och butiker men 
likställer dem inte (Ibid., s.41).  
 
Lotte Frederiksen och Darina Gustavsson behandlar i sin magisteruppsats Alternativ 
hylluppställning: en användarundersökning på fyra folkbibliotek, alternativa 
hylluppställningar ur ett användarperspektiv där utbrytningar från 
klassifikationssystemet gjorts för att bibliotek ska bli mer användarvänliga. De ser en 
nära koppling mellan alternativa hylluppställningar och exponering av litteratur, något 
som också är mer användarvänligt. Frederiksens och Gustavssons syfte är att ta reda på 
hur användare upplever alternativ hylluppställning. De anser att exponering är viktigt 
för att biblioteken ska kännas mer tillgängliga och på så sätt mer användarvänliga 
(Frederiksen & Gustavsson 2007, s.3f., Passim). Eftersom användarvänlighet är centralt 
för exponering finner jag författarnas resonemang relevant för min undersökning. 
Frederiksen och Gustavsson ser dessutom två linjer vad gäller exponering. Den ena är 
att exponeringen ska leda användarna till god litteratur eller till att tydliggöra litteratur 
som har låg utlåningsfrekvens. Den andra linjen är att exponeringen ska göra det lättare 
för användarna att finna populär litteratur. Undersökningen kommer också fram till att 
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exponering i stor utsträckning påverkar användare att låna böcker från exponeringen. 
Användarna i undersökningen är medvetna om den marknadsföring som biblioteken 
använder sig utav, något författarna tror kan bero på att vi möts av liknande situationer i 
vårt dagliga samhällsliv. Även om användarna inte lånar böcker från exponeringen, så 
har de ändå uppmärksammat den (Frederiksen & Gustavsson 2007, 49ff.). Precis som 
Wikströms undersökning, visar Frederiksens och Gustavssons undersökning att 
användarna på något sätt uppmärksammar exponeringen. Det vore spännande att gå 
längre än bara att de uppmärksammar exponeringen, och se vad det är i exponeringen 
som väcker uppmärksamhet, hur de upplever och uppfattar exponeringen.  
 
Några som valt ett spännande perspektiv på exponering är Louise Berggrens och Jonas 
Boldings magisteruppsats Exponera mera vid Lunds Universitet. Den undersöker 
huruvida det finns etablerade idéer om exponering inom butiksvärlden, och om det är 
möjligt att överföra dessa till folkbiblioteksvärlden. Är det eftersträvansvärt att bibliotek 
hämtar dessa idéer från handeln för att implementera inom bibliotek? De har genomfört 
intervjuer med exponeringsansvariga inom bibliotek och butiker. Dessutom gjordes 
enkäter med bibliotekschefer eller verksamhetsansvariga på 65 bibliotek i södra 
Sverige, varav 52 svar kom in (Berggren & Bolding 2001, s.6f.). Berggren och Bolding 
ser en poäng för biblioteken att hämta idéer från butiksvärlden, då det där finns en aktivt 
utvecklad marknadsföring och exponering. Butiker har också väl utarbetade strategier 
och tekniker för att på bästa sätt nå och göra sina kunder nöjda. De ser inga skillnader 
mellan folkbibliotek och butiker vad gäller exponeringens mål (Ibid., s.52). Däremot 
skiljer sig användandet av exponering och vilken tid och resurser som detta tar i 
anspråk. Endast 27 % av tillfrågade bibliotek tar regelbundet upp frågor som rör 
exponeringen vid personalmöten. Intressant är också att endast 12 % av enkätens 
respondenter ser till butiker för att finna inspiration för exponering till den egna 
verksamheten. Detta tror författarna kan bero på att det finns hinder i form av 
bibliotekens syn på sig själva som kulturbevarare, något som kan göra det svårt att 
överföra dessa idéer (Berggren & Bolding 2001, s.35ff., Passim). Författarnas val av 
ämne dvs. exponering kopplat till butiksvärlden är intressant och ett steg längre än att 
bara undersöka exponering på bibliotek. Detta är visserligen inget område jag kommer 
att undersöka, men författarnas enkät ger en rad spännande siffror att ta i beaktande. 
Anmärkningsvärt i deras uppsats är att endast 19 % svarar att de känner till något 
projekt som drivits för att utveckla arbetet med exponering av medier på folkbibliotek. 
Det som Berggren och Bolding är ute efter är om exempelvis GÖK-projektet eller 
liknande projekt, har fått något genomslag inom biblioteksvärlden (Uppsatsen kommer 
att presentera GÖK-projektet mer i kapitel 2.5 sidan 15). Trots den debatt som GÖK-
projektet orsakade i början av 1990-talet, verkar det mångt och mycket ha glömts bort 
(Berggren & Bolding 2001, s.38). GÖK-projektet var ett projekt som tre bibliotek 
genomförde för att utforma sitt bibliotek mer användarvänligt Detta är intressant i 
förhållande till min uppsats, då GÖK-projektet visat sig har haft en stor betydelse för 
bibliotekens förändrade syn på exponering. Författarna tar också upp några praktiska 
exponeringsförslag på hur biblioteken kan gå till väga, hämtade från butiker (Berggren 
& Bolding 2001, s50f.).  
 
Matthew S. Moore som arbetar som Circulation Manager i Clearwater, Florida (Moore 
1992, s.193), menar i sin artikel ”Book Display As Adult Service” som publicerades i 
Journal of Educational Media & Library Science, 1997, att i jämförelsen mellan 
bokhandlar och bibliotek, har bokhandlar ett tydligt uppdrag, medan bibliotekens 
uppdrag är lite mer oklart. Man har ingen tydlig definition vad som är framgång i ett 
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bibliotek. Vanligaste sättet att mäta framgång är besök, referenssamtal, och cirkulation. 
Inom bokhandlar har alla funktioner, även exponering, som mål att skapa kunder och 
försäljning (Moore 1997, s.254). Exponering på bibliotek har givetvis som mål att fler 
användare ska låna fler böcker, dvs. nå ut till användarna. Det har också en funktion att 
underlätta för användarna att finna rätt litteratur dvs. tillgänglighet, men även att ge tips 
om litteratur. I bibliotek, har cirkulation, besök och referenssamtal tre olika roller. Dessa 
kan sägas vara tre roller som konkurrerar med varandra. I den här typen av spänning 
som Moore kallar det, kan exponering vara ett sätt att lösa dessa spänningar för 
bibliotek (Ibid., s.254f.).  
 
Moore ser några problem med exponering inom biblioteken. Bland annat anser han att 
ju mer en samling delas upp desto svårare är det för användarna att finna det de söker, 
eftersom de får leta på fler ställen (Moore 1997, s.259). Det är en viktig poäng i Moores 
resonemang anser jag. Kanske går det att se om uppsatsens enkätrespondenter påpekar 
den här typen av svårighet med exponering. Moore påpekar också att det är svårt att 
bevisa att exponeringen av litteratur påverkar den totala utlåningen, något som främst 
gäller bibliotek med cirkulation av mer än 50 000 poster. Moore lyfter också fram hur 
bibliotek exponerar böcker med framsidan utåt i de vanliga hyllorna, vilket gynnar 
användare som gillar att ögna igenom samlingarna (Moore 1997, s.259ff.). Min 
enkätundersökning kommer bland annat att undersöka vad användarna upplever är 
orsaken till att de lånar böcker från exponeringen. Kanske visar det att framsidans 
betydelse är underskattad. Exponering är det som förvandlar bibliotek från ett lager till 
ett ställe som är intressant att besöka menar Moore. ”Book Display As Adult Service” 
(1997) (s.263). Detta är en intressant tanke anser jag, då fler bibliotek riktar sig mot en 
mer upplevelseorienterad verksamhet. Även Moores resonemang är relevanta för min 
uppsats. 
 
Margaret Kinnell är avdelningschef på Information and Library Studies, Loughboroug 
University, samt professor i Information Studies (England). Jennifer Shepherd har 
tidigare arbetat som byråchef på Liecesteshire Libraries and Information Service 
(Kinnell & Shepherd 1998, s.6). I sin bok fokuserar de på hur folkbibliotek främjar 
läsning till vuxna användare (Ibid., s.7). De sammanställer i sin bok Promoting reading 
to adults in UK public libraries, vad en rad experter säger om läsfrämjande och hur det 
kan förbättras. De gör också egna undersökningar. De tar bland annat upp bibliotekens 
användning av exponering. I en enkätundersökning som de gjorde med både användare 
och bibliotekspersonal framkom att 97 % av de tillfrågade ansåg att 
framsidesexponering var viktigt (Kinnell & Shepherd 1998, s.94). Min enkät kommer 
att ge några indikationer på huruvida framsidan är avgörande vid val av litteratur, eller 
om det finns andra orsaker till varför användare väljer böcker. 79 % i deras 
undersökning ansåg att exponering uppmuntrar användare att låna nya författare (Ibid., 
s.94). Kinnell och Shepherd menar att biblioteken har strävat mot att mer likna 
bokhandeln, eftersom böcker i bokhandeln är mer lättillgängliga. Böckerna där säljer sig 
själva i större utsträckning genom framsidesexponering (Kinnell & Shepherd 1998, 
s.93).   
 
Sammanfattningsvis är exponering av litteratur ett förfaringssätt som väcker 
användarnas uppmärksamhet och tillgängliggör och synliggör böcker. Exponeringen 
upplevs som att det skapar användarvänlighet och påverkar också användarna att låna 
böcker. Butiksvärlden har en väl utvecklad strategi för exponering, som biblioteken 
mycket väl kan hämta idéer ifrån. Dessvärre är det enligt en undersökning inte många 
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bibliotekarier som använder sig av butiker för att få idéer. Eftersom butiker har ett 
tydligt mål med sin verksamhet och bibliotekens uppdrag är något otydlig skapar detta 
vissa spänningar för biblioteken. Exponeringen kan vara en lösning på detta problem. 
Användare som föredrar att ögna igenom samlingarna tenderar att använda sig av 
exponering i hög utsträckning. 
 

2.2 Cirkulation och placering 
 
Loriene Roy, ordförande för ALA, PhD School of Information vid The University of 
Texas, Austin (Roy, Loriene 2007, Curriculum vita), har i sin artikel ”Displays and 
Displacement of Circulation” genomfört experiment för att se vilken påverkan 
exponering har på cirkulationen av litteratur. Experimentet gjordes på åtta olika 
folkbibliotek. Exponering i sig själv kommer inte att öka den totala cirkulationen är 
Roys hypotes. Undersökningens resultat visar att exponering efter att gallring gjorts, 
ökar cirkulationen mer än om endast exponering eller gallring hade gjorts. Då 
exponering ökar cirkulationen av exponerade böcker påverkar det andra delar av 
biblioteket, något Roy tror kan bero på att användare bara kollar ett visst antal böcker. 
Det gör att andra delar av biblioteket på så sätt blir lidande. ”Displays and Displacement 
of Circulation” (1993) (s.75f.). 
 
Herbert Goldhor har i ett experiment, som publicerades i The Library Quarterly, 
undersökt om cirkulationen av 110 utvalda titlar (som placerats i en framflyttad position 
i lokalen på två folkbibliotek i Illinois, USA), kommer att öka mer än litteratur i de 
vanliga hyllorna. Goldhors hypotes är att hyllor som placeras på så sätt underlättar för 
användare som föredrar att ögna igenom samlingarna att finna passande litteratur, vilket 
i sin tur ökar cirkulationen. Hans hypotes är också att användarna lånar böcker eftersom 
de kan ögna igenom samlingarna (Goldhor 1972, s.371f.). Även om min undersökning 
inte kommer att få fram några uppgifter om det är beteendet att ögna igenom 
samlingarna som avgör om användarna lånar böcker, är detta uppgifter som bör tas i 
beaktande i min analys av uppsatsen. De utvalda titlarna i Goldhors undersökning fick 
under en första period på sex månader stå i de vanliga hyllorna, därefter flyttades de på 
ett bibliotek till en framflyttad position i lokalen. I undersökningen av båda biblioteken 
svarar 34 % av respondenterna att de valde de exponerade böckerna genom beteendet 
med att ögna igenom samlingarna. Goldhor menar att dessa resultat delvis styrker 
hypotesen att ögna igenom samlingarna ökar cirkulationen när de exponeras i en 
framträdande plats i biblioteket. Dessutom är användare som ögnar igenom samlingarna 
lika nöjda med böckerna som andra användare. ”The effect of prime display location on 
public library circulation of selected adult titles” (1972) (s.384ff.).  
 
Sharon L. Baker, har tidigare bland annat arbetat som Associate Professor, University of 
Iowa School of Library and Information Science, Iowa City. Hon har i sin 
undersökning: ”The display phenomenon: an exploration into factors causing the 
increased circulation of displayed books”, valt att ta reda på varför exponering ökar 
användandet och på så sätt ökar cirkulationen. Undersökningen utfördes på två 
folkbibliotek i Illinois, USA, och Baker utgår från två hypoteser. Den ena hypotesen är 
att exponerad litteratur som placeras i en framflyttad position kommer att cirkulera 
påfallande mer än litteratur som inte placeras på det sättet, utan i de vanliga hyllorna. 
Den andra hypotesen är att de böcker som markeras som rekommenderade, kommer att 
cirkulera mer än icke-rekommenderade böcker, var de än befinner sig på biblioteket. 
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Orsaken till det skulle enligt Baker vara att rekommenderade böcker begränsar de som 
ögnar igenom samlingarna deras valmöjlighet och undviker risker för 
informationsöverflöd (Baker 1986, s.239f.).  
 
Baker bytte efter tre månader böckernas plats, dvs. böcker som stått i framflyttad 
position med de böcker som stått på de vanliga hyllorna och tvärt om. Dessutom fick 
böcker som varit icke-rekommenderade under första undersökningsperioden, markeras 
som rekommenderade och tvärt om. Hypotes 2 i Bakers experiment gav olika resultat på 
de två biblioteken, vilket gjorde den svårt att generalisera, vilket kunde bero på 
samlingarnas storlek. Ju större samling, desto mer påverkade rekommenderade böcker. 
Användarna fick ett mindre urval att välja ur. Böcker som rekommenderades 
cirkulerade mer än icke-rekommenderade oavsett placering. Baker kommer fram till att 
platsen litteraturen placeras på och exponeras på är avgörande för att öka cirkulationen. 
Hon menar att det är viktigt att placera litteratur på framträdande ställen där många 
användare rör sig, s.k. ”High traffic location”. Detta för att de där är lättillgängliga och 
väl synliga, något som fångar uppmärksamheten hos användare som föredrar att ögna 
igenom samlingarna. Detta också för att de är de största användarna av exponerade 
böcker. ”The display phenomenon: an exploration into factors causing the increased 
circulation of displayed books” (1986) (s.240 ff., Passim). Detta är ytterligare en del jag 
vill undersöka i uppsatsen. Det är intressant för min uppsats att se vilken betydelse 
tillgänglighet och synlighet har för användarna. Även om dessa tre författare poängterar 
placeringens betydelse för utlåningsstatistiken, finner jag dem intressanta att nämna.  
 
Sammanfattningsvis går det se att en framflyttad position för exponeringen är positiv 
för användare som föredrar att ögna igenom samlingarna. Just exponeringens placering 
är avgörande för att öka cirkulationen av litteraturen, eftersom de då är lättillgängliga 
och syns väl. 
 

2.3 Tillgänglighet, synlighet och gallring 
 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har arbetat en längre tid med 
medieuppbyggnad inom området för biblioteks- & informationsvetenskap, och sett 
behovet att skriva om detta i en svensk kontext. De skriver i sin bok Strategisk 
medieplanering för folkbibliotek, att det som är det mest väsentliga kriteriet som avgör 
om en bok lånas ut är om den är tillgänglig (Höglund & Klingberg 2004, s.69). Blir inte 
böcker efterfrågade av biblioteksanvändarna, skapar detta problem genom att 
användarna får svårare att överblicka samlingen och på så sätt finna det de letar efter 
(Ibid., s.69). Därför finns ett behov för biblioteken att gallra i samlingen för att öka 
tillgängligheten (Ibid., s.70, Passim).  
 
Höglund och Klingberg för fram fyra faktorer som kan vara avgörande för gallringen: 
Bokens kondition, om boken är inaktuell, dubbletter eller för många exemplar, boken 
har inte lånats ut under lång tid, eller aldrig lånats ut (Höglund & Klingberg 2004, 
s.105). Om inte gallring sker i viss mån, kommer hyllorna bli belamrade med böcker 
och detta leder till att de står längre tid på hyllorna och inte används i särskilt stor 
utsträckning. Genomför man gallring och köper in lika många nya böcker som man 
gallrar, gör detta att både gamla och nya böcker får mer utrymme att synas och 
möjlighet att användas (Höglund & Klingberg 2004, s.110). Höglunds och Klingbergs 
resonemang om gallringens betydelse för att tillgängliggöra den befintliga samlingen är 
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intressanta för mitt arbete med uppsatsen, eftersom det ger gallringens betydelse i 
samband med exponering.   
 
När det gäller exponering av böcker, anser Höglund & Klingberg att det kan vara svårt 
för användarna att finna det de är ute efter i de vanliga hyllorna. Dessa fylls ofta med 
böcker där bokryggen visas utåt mot användarna. Titel och författarnamn syns men ofta 
inget mer. Tillgängligheten kan underlättas genom att inte ha så välfyllda hyllor och 
genom exponering av böcker. Gallringen av böcker gör i sin tur resterande samlingen 
mer synlig och tillgänglig anser Höglund & Klingberg (Höglund & Klingberg 2004, 
s.71). Tillgänglighet och synlighet är ännu en gång centrala teman för exponering. Inom 
detta område (tillgänglighet osv.) skulle det gå att placera flera av ovan nämnda 
författare då de också till viss del tar upp vikten av dessa begrepp. 
 
Sammanfattningsvis menar författarna att exponering i kombination med gallring är det 
bästa för att öka utlåningsstatistiken, eftersom detta ökar tillgänglighet och synlighet. 
Det skapar utrymme för att exponera böcker även i de vanliga hyllorna. 

2.4 Handböcker 
 
I den litteratur som ganska tidigt dyker upp i min eftersökning av litteratur till 
uppsatsen, finns en rad handböcker av olika slag som mer har ett innehåll av praktisk 
karaktär. Dessa behandlar både exponering av litteratur och skyltning i form av skyltar 
som visar var böckerna finns. Skyltar, exponeringshyllor och utställningsmontrar tas 
upp och hur dessa kan göras attraktiva för användarna. En av de mer viktiga av dessa är 
Library Display av Stephanie Borgwardt, som menar att eftersom biblioteksanvändare 
ofta har ett vanemässigt beteende vid val av litteratur, är exponeringens syfte att 
påminna dem om bibliotekets resurser. Används inte böckerna är de till ingen nytta, 
menar Borgwardt. Exponeringens huvudsyfte är att öka utlåningen, men ska dessutom 
fungera som länken mellan biblioteket och användarna (Borgwardt 1970, s.12f.). Detta 
kan jag instämma i och det sammanfattar i stort min enkätundersöknings 
bakomliggande fokus. 
 

2.5 GÖK-projektet 
 
Jag kan inte skriva min uppsats utan att nämna något om GÖK-projektet, då detta är 
något som har haft ett viktigt genomslag inom den svenska bibliotekssfären. I Sverige 
genomfördes i början på 1990-talet GÖK-projektet, finansierat av Statens Kulturråd, där 
tre bibliotek (Linnéstaden i Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar) genomförde projekt 
för att utforma sitt bibliotek mer användarvänligt. Det tredelade biblioteket var en teori 
som hämtades från Tyskland. Teorin delar in biblioteket i tre delar, först kommer 
användarna till ett torg där de finner nytt och efterfrågat material som exponeras i olika 
ämnesområden. Detta kan ses som en utbrytning från den det traditionella 
klassifikationssystemet. Därefter kommer användarna till det traditionella biblioteket 
med böcker ordnade i bokstavsordning med bokryggarna utåt. Det tredje området som 
användarna kan besöka är magasinet. Biblioteket skulle på så sätt göra det enklare för 
användarna att använda biblioteket, men också för att bli lockade och inspirerade. 
Förutom detta, sneglade man också mot bokhandeln och deras sätt att förmedla. Där såg 
man att det fanns en hel del att hämta och ta till sig (Rutqvist 1994, s.41 ff.). Orsaken 
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till GÖK-projektet var att man ville finna nya sätt att möta användarna pga. flera års 
minskad utlåning (Appelqvist 1993, s.4). En av åtgärderna projektet utredde som är 
relevant för uppsatsen var att komma med nya idéer för exponering av böcker (Ibid., 
s.2). Speciellt i Kalmar orsakade gallring av samlingarna debatt och kritiska röster 
gjorde sig gällande om bibliotekens roll som kulturförmedlare. Kritikerna menade att 
det fanns risk för att skräplitteratur skulle få större utrymme och bibliotekens roll att 
erbjuda god litteratur och kultur på så sätt skulle bli lidande (Ibid., s.6, Passim).    
 

2.6 Sammanfattning av forskning 
 
Om jag ska sammanfatta vad forskningen lyfter fram när det gäller exponering, kan det 
sägas att exponering förknippas med cirkulation av litteratur där gallring och placering 
av exponeringen är avgörande. Tillgänglighet och synlighet är andra viktiga delar när 
man exponerar som kan sägas vara nära förknippat med placering. De ökar på så sätt 
användningen av litteratur. Exponeringen väcker nyfikenhet, intresse och är 
användarvänliga. Det kan också finnas problem i form av att det gör det svårare att finna 
viss litteratur då användaren får leta på flera ställen. Dessutom påverkar cirkulation av 
exponerade böcker andra delar av biblioteket i form av minskad cirkulation. Biblioteken 
tittar också mer mot hur bokhandeln förmedlar sina produkter då de har kommit längre i 
utvecklingen av detta område. Exponering är något som passar de som ögnar igenom 
samlingarna och ökar på så sätt cirkulationen. 
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 3 Teori 
 
Som teoretisk ansats har jag valt att använda mig av Kotler och Armstrongs modell som 
är en marknadsföringsmix. Kotler och Armstrong är välkända inom området 
marknadsföring. De väljer att dela upp marknadsföringsmixen i fyra fält: ”… product, 
price, place and promotion” (Kotler & Armstrong 2006, s.50). Dessa blir översatta till 
svenska: produkt, pris, placering och påverkan. I mitten av den här modellen är 
målgruppen/kunden placerad, men i den här uppsatsen väljer jag att kalla målgruppen 
för användare. Målet är att ett förhållande ska kunna uppstå mellan de båda parterna 
som är till gagn för både användare och bibliotek (Ibid., s.46). Jag har valt att översätta 
modellen till att passa bibliotekssammanhang för att på så sätt vara relevant för 
uppsatsen. 
 
Först behöver vi koppla ihop marknadsföring med biblioteksområdet, eftersom 
marknadsföring vanligtvis förknippas med vinstdrivande företag. Inom bibliotek är 
marknadsföring inte så framträdande som hos vanliga företag. Bibliotek är 
skattefinansierade och drivs inte med ett vinstdrivande syfte, något som mycket väl kan 
påverka marknadsföringens uttryckssätt. Marknadsföring används ändock av bibliotek, 
och vad jag här vill, är att ge en förståelse för behovet av marknadsföring på 
biblioteken. 
 
Kotler och Armstrong beskriver kortfattat marknadsföring som sättet på vilket man ”… 
hanterar lönsamma relationer med kunden” (Kotler & Armstrong 2006, s.4). Vad har 
detta då med bibliotek att göra? Även bibliotek behöver knyta användare till sig och få 
ett lönsamt utbyte med dessa. Marknadsföring är således inte bara att visa vilka 
resurser/produkter man besitter.  
 
Kotlers och Armstrongs definition av marknadsföring är att marknadsföring kan ses på 
två olika sätt. Det första är ”… berätta och sälja” som också är den äldsta definitionen 
som man vanligen förknippar med marknadsföring (Kotler & Armstrong 2006, s.5). Det 
andra sättet, är då man ”… tillgodoser kundens behov” (Ibid., s.5). Sålunda kan vi förstå 
att kundens/användarens behov måste tillgodoses för att på så sätt skapa en värdefull 
relation. Genom att skapa värde för kunden och en stark relation med densamma, får 
man tillbaka värde från kunden (Ibid., s.5). För att kunna tillgodose kundernas behov 
anser Kotler & Armstrong, att företagen först måste förstå kundernas behov (Ibid., 
s.46). För att då biblioteket ska kunna tillgodose sina användares behov innebär det i 
sammanhanget att biblioteken först måste förstå användarnas behov. 
 
Som vinstdrivande företag behöver man utarbeta en marknadsstrategi där man väljer det 
segment man vill inrikta sig på. Därefter bör man försöka att tillgodose segmentets 
behov (Kotler & Armstrong 2006, s.46). Om vi ser ur ett biblioteksperspektiv 
representerar alla användare segmentet man vill tillgodose, eftersom biblioteket ska vara 
tillgängligt för alla och inte vinstdrivande. Däremot skulle det gå att dela upp 
användargruppen (biblioteksbesökare) i mindre segment, där exempelvis användare av 
de litterära resurserna blir målgruppen biblioteket vill påverka med exponeringen, 
medan användare av bibliotekens datorer sålunda blir ett eget segment vars behov 
biblioteket behöver tillgodose. Därefter skulle det gå att ytterligare dela upp användarna 
i andra segment, vilket jag avstår från i den här uppsatsen. 
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När biblioteket har lyckats välja vilken marknadsstrategi man vill använda, kan man 
enligt Kotler och Armstrong börja planeringen av hur man ska gå tillväga vad gäller 
marknadsföringsmixen (Kotler & Armstrong 2006, s.50). Marknadsföringsmixen 
innehåller enligt Kotler och Armstrong allt det som företaget kan göra för att kunderna 
ska bli påverkade att efterfråga produkten (Ibid., s.50). I bibliotekssammanhang blir det 
vad biblioteket kan göra för att påverka användarna att efterfråga produkten.  Det som 
ska påverka efterfrågan på produkten är verktyg som kan användas i 
marknadsföringsstrategin anser de. Genom att välja vilka verktyg man vill använda går 
det att få fram den responsen från marknaden man skulle vilja ha (Ibid., s.50). Kotler & 
Armstrong delar, som tidigare nämnts, upp marknadsföringsmixen i fyra fält: Produkt, 
Pris, Placering och Påverkan. Här nedan följer marknadsföringsmixen applicerat på ett 
biblioteksperspektiv. 
 
Product (Produkt) – är det som biblioteket erbjuder den kundgrupp man vill nå. Detta 
sker i form av allt som biblioteket tillhandahåller, såsom fysiska ting (exempelvis 
böcker) till service eller i kombination. 
 
Price (Pris) – är det som användarna måste försaka för att kunna få tillgång till de här 
produkterna och servicen. Tid och reskostnad är exempel på vad användaren kan bli 
tvungen att försaka för att erhålla produkten. 
 
Place (Placering) – är det som biblioteket gör för att tillgängliggöra produkten för sina 
användare.  
 
Promotion (Påverkan) – är det sätt som biblioteket använder sig av för att influera 
användarna att välja en viss produkt. Biblioteket kommunicerar på så sätt produktens 
värde för användarna.  
 
       Product                                          Price 
                               

                       
            

        
      Target customer 
                                

                   
                                                                          
        Promotion                                       Place 
 
 
           Figur 1. (Kotler & Armstrong 2006, s.50). 
 
Marknadsförarna/biblioteket ser det som att de säljer eller erbjuder en produkt/service. 
Konsumenten/användaren ser att de köper en problemlösning eller ett värde. 
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Användaren vill ha mer än bara en lösning på sitt problem, de vill veta vad den totala 
kostnaden kan bli för att erhålla produkten/servicen. Förutom att få en 
totalkostnadsöverblick, vill de att det ska vara så lättillgängligt som möjligt att få tag i 
produkten eller servicen (Kotler & Armstrong 2006, s.51). Kotler och Armstrong 
använder sig av fyra C där de utgår ifrån användarens perspektiv. Dessa är ”Customer 
solution, Customer cost, Convenience, Communication” (Ibid., s.51). Dessa har jag valt 
att översätta till svenska och där de blir till fyra K.  
 
Kundlösning   (Customer solution)   
Kundkostnad  (Customer cost)      
Komfort   (Convenience)      
Kommunikation   (Communication)    
 
(Kotler & Armstrong 2006, s.51) 
 
Sätter vi detta i ett biblioteksperspektiv, blir således användarna och deras upplevelse av 
biblioteksbesöket i fokus. Om de tycker att de får en lösning på sitt behov, till en skälig 
kostnad i exempelvis tid, inom en viss tidsperiod, så kan detta kanske upplevas av 
användarna som komfort. 
 
Kotler och Armstrong för i sina resonemang fram några tydliga punkter som ligger till 
grund för uppsatsens teoretiska ansats. Dels får vi en förståelse för att det är 
användarnas behov som först måste förstås, något som är relevant för att skapa en 
värdefull relation. Det värde som användarna finner i att få sina behov tillgodosedda, får 
biblioteket tillbaka genom olika typer av respons, exempelvis i form av värde för 
biblioteket.   
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4 Metod 
 
Jag har valt att använda mig av kvantitativa enkäter med huvudsakligen strukturerade 
enkätfrågor. Fråga 4, 5, 6 är av ostrukturerad karaktär där svarsmöjligheten är öppen, 
dvs. där respondenterna har möjlighet att själva skriva ett svarsalternativ som de tycker 
stämmer in på frågan. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka användares möte med 
exponerad litteratur är enkäter passande, då det kan ge ett snabbt insamlande av en 
relativt stor mängd enkätsvar. Dels blir materialinsamlingen lättare att överblicka, 
dessutom blir det enklare att hantera materialet vid en analys än om exempelvis 
intervjuer hade använts. Uppsatsens omfång gör det också svårt att innefatta 
intervjufrågor, då detta skulle ge ett allt för stort material att hantera rent praktiskt men 
också tidsmässigt.  
 
Vad vi kan se från tidigare forskning så är användare, om än emellanåt omedvetet, 
uppmärksammade på exponeringen. Det är en fördel att jag i det sammanhanget har 
använt mig av enkäter eftersom de snabbt kan svara på enkäten, medvetna eller ej. 
Steget blir inte så långt att ta som det eventuellt skulle bli om man gjorde en intervju. 
Även icke-användare uppmärksammar följaktligen exponeringen, vilket också är 
intressant för min undersökning. Dessutom passar enkäter bra, eftersom jag gör 
undersökningen på två mindre folkbibliotek, vilket gör att det finns möjligheter att göra 
jämförelser.  
 
Alan Bryman har som åsikt att genom enkäter minskar man effekten av det han kallar 
social önskvärdhet, något som intervjuer har större risk att generera. Människor har en 
förmåga att vilja ge en positiv bild av sig själva menar Bryman (2000, s.146). Jan Trost 
har ett liknande argument för enkäter, att den som svarar själv skriver ner sina svar och 
att ingen intervjuare inverkar på resultatet (Trost 2007, s.9). Bryman och Trost lyfter 
fram både fördelar och nackdelar med enkäter jämfört med intervjuer, exempelvis att 
respondenten kan svara när tid och möjlighet finns (Bryman 2000, s.147).  
 
Trots risken för social önskvärdhet, något man som intervjuare måste ta hänsyn till i 
resultatet av intervjuerna, finns det aspekter att beakta som är svåra att få fram genom 
enkäter. Intervjuer skulle kunna sägas fungera mer som en fördjupning av enkätsvaren, 
dvs. försöka få en djupare förståelse över hur användare upplever exponeringen och 
väljer litteratur därifrån, varför de gör det, och vad skillnaden är gentemot exponerade 
böcker i de vanliga hyllorna. Enkäter kan inte ge den typen av djuplodande information 
som kan öka den förståelsen. Det kan å andra sidan ge ett mer bredare perspektiv på 
användares upplevelse av exponerad litteratur. 
 

4.1 Litteratursökning 
 
Litteraturen jag använder mig av i uppsatsen är till stor del skriven under 1990-talet och 
framåt. En del undantag är exempelvis Goldhor och Borgwardt som båda givits ut under 
1970-talet. Det kan tyckas problematiskt med så ålderstigen litteratur, något jag själv 
kan vara kritisk till. Senare forskning använder och hänvisar fortfarande till exempelvis 
Goldhor. Det kan tolkas som att även äldre forskning fortfarande har något att tillföra 
framtida forskning inom detta område. Det har visat sig svårt att få fram ny relevant 
information rörande exponering av litteratur, och kanske det är ett bevis på att det 
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behövs mer forskning inom området. Den information som jag funnit angående 
exponering, har ofta funnits tillsammans med angränsade områden som exempelvis 
utbrytning ur traditionella hyllsystem. Exponering har ofta bara varit en del i andra 
områden, vilket gör att den kan uppfattas som ganska smal. Exponering kan beskrivas 
som en strategi eller en teknik med vilken biblioteken vill nå sina användare, menar 
Baker (1986, s.316). Även om det delvis varit svårt att finna relevant litteratur har 
däremot några magisteruppsatser som behandlar ämnet i varierande grad varit 
värdefulla.  Den litteratur jag främst använder mig av kommer från USA, Storbritannien 
samt Sverige. 
 
Jag har via Bibliotek & Läranderesurser på Högskolan i Borås använt mig av, förutom 
bibliotekets katalog, olika databaser exempelvis BADA, LISA, Nordiskt BDI-index. 
Dessutom har Artikelsök, Mediearkivet och Presstext också undersökts. Det har också 
visat sig givande att titta i källförteckningar, en så kallad snöbollsmetod, för att på så 
sätt finna relevanta källor.  
 

4.2 Urval av respondenter och bibliotek 
 
Urvalet av respondenterna i enkätundersökningen har varit slumpmässigt, förutsatt att 
de använde sig av bibliotekets litterära skön- och fackresurser. Jag har valt att inte ta 
med biblioteksanvändare som bara använder bibliotekens datorutrustning. Jag har också 
valt att inte ta med besökare på barnavdelningen. Det är en statistisk undersökning som 
dock inte är representativ, eftersom det inte är något representativt urval av 
respondenter. Undersökningen presenteras statistiskt genom tabeller eller diagram.   
 
För att inte få ett allt för betungande arbete med både insamling och analys av 
materialet, kom jag fram till att två mindre folkbibliotek kunde vara passande. Båda 
biblioteken finns i samma kommun vilket också är en fördel vid insamlingen. Även om 
biblioteken använder olika typer av exponering (gavelexponering, snurror osv.), ser jag 
det inte som ett hinder då det är upplevelsen och uppfattningen av exponeringen 
generellt som är syftet.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Jag kontaktade biblioteken på plats genom att besöka dem, för att få ett godkännande att 
genomföra enkäten. När jag ändå var där fick jag samtidigt en överblick av deras 
exponering. Eftersom jag ville försöka få in enkäterna snabbt, valde jag att vara på plats 
och fråga respondenterna om de ville deltaga i enkäten. Detta skulle också eliminera 
eventuella problem som kunde uppstå då respondenter inte förstod exempelvis en viss 
fråga, eller vad undersökningen är bra för, eller hade andra frågor rörande ämnet. 
Samtidigt kunde jag understryka för respondenterna att de är anonyma i 
undersökningen, även om det också stod i enkätundersökningens beskrivning. Jag valde 
dessutom att stå inne i biblioteken, för att kunna visa respondenterna olika exponeringar 
om det fanns behov av det. Dessutom kunde detta öka möjligheterna att de skulle vilja 
vara med i undersökningen, då de ändå befann sig inne i biblioteket.  
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Vid några tillfällen, då jag inte hade möjlighet att vara på plats, delade bibliotekens 
personal ut några enkäter till användare. Vilken effekt detta har haft på respondenternas 
svar är svårt att utröna. Eftersom jag inte hade möjlighet att vara hela dagar vid 
insamlandet, blev jag tvungen att sprida ut det på flera dagar. Insamlandet av det 
empiriska materialet genomfördes mellan den 2 – 17 februari 2009. Under den här tiden 
hade skolorna sportlov, något som drog ner antalet besökare på biblioteken. Det ska 
dock påpekas att då några enkäter delades ut av bibliotekarierna, samt att skolorna hade 
sportlov, är detta något som ska tas i beaktande i resultatets reliabilitet.    
Jag hade innan genomförandet bestämt att 80 stycken enkäter (40 på varje bibliotek) 
vore passande för uppsatsens omfång. Orsaken till att just 80 stycken enkäter skulle 
genomföras var att det skulle ge tillräckligt mycket information för att få ett tydligt 
resultat. 91 personer tillfrågades, varav 11 nekade att deltaga i undersökningen. Orsaken 
var oftast tidsbrist. Det fanns också några som ansåg att de inte kunde tillföra 
undersökningen något av värde.  

 

4.4 Beskrivning av bibliotekens exponering 
 
Bibliotek 1  
Bibliotek 1 är det större biblioteket av de två. I samhället bor cirka 5000 invånare och 
biblioteket är ett kombinerat kommunbibliotek/gymnasiebibliotek. Bibliotekets 
exponering består av elva stycken så kallade snurror som är utplacerade på olika ställen 
i biblioteket. Fem stycken av dessa är placerade där mycket folk passerar, som Sharon 
Baker benämner ”high traffic location” (Baker 1986, s.254). De fem snurrorna har 
skyltar som beskriver böckernas samlade tema eller på annat sätt vill få användarna att 
uppmärksamma dem, och vid mitt besök var följande tema: Personalen 
rekommenderar, Historiska romaner, Hobbyböcker, Livet är ett äventyr, Varje 
människa är en historia. Några av de återstående snurrorna står utplacerade i närheten 
av respektive avdelning. Biblioteket har också en glasmonter där man exponerar böcker 
inom ett smalare tema. Vid mitt besök var temat i glasmontern nationaldagar, och 
böcker från olika länder exponerades. I de vanliga hyllorna finns flera böcker uppställda 
med framsidan mot användarna, vilket är tänkt att ge ett mer luftigt intryck och göra det 
lättare att överblicka. Skillnaden mellan exponeringen på skön- och 
facklitteraturavdelningarna och ungdomsavdelningen, är att hyllorna är lägre på 
ungdomsavdelningen och att böckerna även exponeras ovanpå hyllorna med framsidan 
framåt. Det finns även en snurra som står i anslutning till ungdomsavdelningen. Utöver 
dessa typer av exponering finns en bokhylla nära referensdisken som kallas för 
”Nyheter” där framsidan visas mot användarna. Värt att nämna är den så kallade 
”återlämningsvagnen” som står i närheten av referensdisken, där frekvent utlånade 
böcker ställs för att lättare vara åtkomliga för användarna.  
 
Bibliotek 2  
I samhället där bibliotek 2 ligger bor cirka 3000 invånare. Till skillnad från bibliotek 1 
har bibliotek 2 endast en snurra som står i närheten av referensdisken. Den innehåller 
främst nyare skönlitterära böcker. På det här biblioteket har man istället satsat på 
gavelexponering, där 12 – 15 böcker exponeras. Det finns åtta sådana ställen där 
exponering sker på gavlarna, placerade i samband med respektive avdelning. Förutom 
dessa, finns också här en glasmonter där teman exponeras. Vid mitt besök exponeras 
böcker inom temat fysik och rymd. Vid bibliotek 2 finns också (precis som på bibliotek 
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1) en hylla nära referensdisken som exponerar nya böcker med framsidan utåt. I de 
vanliga hyllorna finns flera böcker uppställda med framsidan mot användarna. 
Ungdomshyllorna exponeras också, så som på skön- och facklitteraturavdelningarna, 
böcker med framsidan utåt längst ner på hyllor, vinklade uppåt mot användarna. På 
ungdomsavdelningen finns även fyra vägghyllor som framsidesexponerar cirka 20 
böcker. 
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5 Resultat och analys 
 
I den här delen kommer svaren på de 80 enkäter som samlades in vid de två biblioteken 
presenteras. 
 
I diagram 1 får vi svar på åldersfördelningen av respondenterna i enkätundersökningen. 
Diagram 1 och diagram 2 ger inga omedelbara tydliga svar på deras upplevelse av 
exponering. Däremot kan de användas för att senare se huruvida kön, ålder eller vana att 
låna exponerad litteratur står i förhållande till upplevelse av exponering.  
 
Diagram 1 
 

 
 
Den åldersgrupp som har flest respondenter i enkäten är den mellan 26 och 40 år. 
Åldersgruppen 71 år och äldre har det minsta antalet representanter i undersökningen. 
Det ska tas i beaktande att skoleleverna hade sportlov vid insamlandet av enkäten, något 
som kan ha påverkat åldersfördelningen i viss mån. Totalt var 61 stycken (76 %) 
respondenter kvinnor och 19 stycken (24 %) män i enkäten. Dessa siffror ger troligen 
ingen generell bild på vare sig biblioteksbesökares ålder eller kön, utan är den 
fördelning som enkätundersökningen har fått. 
 
60 procent (48 stycken) av respondenterna svarar att de lånar exponerade böcker ibland 
(Diagram 2 och Tabell 1). 29 procent (23 stycken) lånar exponerade böcker ofta. Då 
undersökningen genomfördes hade jag också möjligheten att då och då observera 
användarna. Även om jag inte kan presentera några konkreta siffror, finns det i mina 
spontana observationer en uppfattning att många av användarna uppmärksammar och 
tittar igenom exponeringen. Detta kan, som jag skriver, inte vetenskapligt grundläggas. 
Det är också något som Wikström poängterar i sin undersökning (Wikström 1999, s.30).  
 
            
 
 
 
 

 
Antal 

Fråga 2: Vilken är din ålder?
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           Diagram 2 
 

 
 
Hos de kvinnliga respondenterna (38 stycken) är det vanligare att man lånar från 
exponeringen ibland (62 %). Hos männen svarade 53 % (10 stycken) att de ibland lånar 
exponerade böcker. Intressant är att manliga respondenter mer sällan lånar exponerad 
litteratur procentuellt 16 % (3 stycken) till skillnad mot kvinnor 8,2 % (5 stycken). 
Bastalen i tabell 1 visar hur många män, kvinnor som besvarade frågan. Alla i bastal är 
sammanlagda antalet respondenter som besvarade frågan.  
 
                  Tabell 1  Fråga 3: Händer det att du lånar böcker som är exponerade? 
 

 Män Kvinnor Alla 
Ja, alltid    
 Ja, ofta 26,3 % 29,5 % 28,8 % 
 Ja, ibland 52,6 % 62,3 % 60 % 
 Ja, men sällan 15,8 % 8,2 % 10 % 
 Nej, aldrig 5,3 %  1,2 % 
 Summa 100 % 100 % 100 % 
Bastal 19 61 80 

 
Enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna lånar exponerade böcker 
ibland eller ofta. På frågan om han/hon lånar exponerade böcker, svarar endast en 
respondent nej, aldrig. Här hade jag i min föreställning innan genomförandet av enkäten 
trott att det skulle vara fler som aldrig lånar exponerad litteratur. Dock finner jag det 
intressant att undersökningen visar att så inte är fallet. Det kan visa på en benägenhet att 
flertalet av biblioteksanvändare lånar exponerad litteratur då och då. Hade jag även 
inkluderat biblioteksbesökare inom alla delar på biblioteken, exempelvis tidningsläsare, 
filmlåntagare osv. skulle däremot resultatet troligtvis ha sett annorlunda ut. Utifrån 
respondenternas enkätsvar går det se tendenser att respondenterna upplever exponering 
som viktig i sina biblioteksbesök. Bland annat kan man se detta genom att så många av 
respondenterna ibland eller ofta lånar böcker som är exponerade. Det visar också att 
exponeringen fyller en viktig funktion för bibliotekens förmedling av litteratur för att nå 
sina användare. 
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Fråga 3: Händer det att du lånar böcker som är exponerade?
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Förutom att det kan vara intressant att se vilka könsskillnader som finns beträffande lån 
av exponerade böcker, har jag också valt att strukturera upp det i en tabell som visar 
skillnader i ålder. 
 
        Tabell 2  Lånefrekvens i förhållande till ålder 
 

Ålder: Ja, ofta Ja, ibland Ja, men sällan Nej, aldrig Summa: 

10-25 7,1 % 71,5 % 21,4 %  100 % 
26-40 26,1 % 52,1 % 17,4 % 4,4 % 100 % 
41-55 41 % 53 % 6 %  100 % 
56-70 37,5 % 62,5 %   100 % 
71- äldre 30 % 70 %   100 % 

 
Kanske går det se indikationer i tabell 2 att åldern spelar in i vilken grad man lånar 
exponerad litteratur. 41 år och äldre verkar vara mer frekventa i det lånandet, vilket kan 
bero på att barnen har blivit större eller att man som pensionär har mer tid att läsa osv. 
Åldersspannet 10 år till 40 år lånar exponerad litteratur fast mer sällan. Det kan 
påverkas av olika situationer man befinner sig i livet med exempelvis studier, 
familjebildande. Här hade intervjufrågor kunnat ge en mer fördjupande bild av 
orsakerna. 
 
1,2 % av respondenterna (1 respondent) lånar aldrig böcker från exponeringen. Orsaken 
till det är att böckerna finns på annan plats och att respondenten inte finner några 
intressanta titlar. Kanske är detta en ovan biblioteksanvändare eller en användare som 
letar efter speciella böcker som inte exponeras. Samtidigt går det att se att exponering 
inte går användaren förbi, utan uppmärksammas i någon grad då hon/han inte finner 
några intressanta titlar. 
 
Motiv till val av exponerad litteratur  
 
Först och främst anser respondenterna att titeln och/eller ämnet är det som är avgörande 
för att de ska låna en bok som exponeras. Därefter visar sig kategorierna författaren var 
intressant och texten på baksidan vara två betydelsefulla anledningar. Just denna 
kombination av svarsalternativ är också vanligast av de olika kombinationerna, eftersom 
respondenterna i den här enkätfrågan har möjlighet att kryssa i maximalt tre alternativ. 
Bastalen som visas i tabell 3, är antalet svar av män, kvinnor, samt alla. 17 stycken män, 
55 stycken kvinnor och totalt 72 stycken respondenter svarade på frågan. 
Svarsfrekvensen på fråga 5 var 91,1 procent. Att bastalen är högre än antalet svarande, 
beror på att respondenterna hade möjlighet att kryssa i maximalt tre svarsalternativ. 
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      Tabell 3          Fråga 5: Vad fick dig att låna böcker från exponeringen? 
 

 Män Kvinnor Alla 
Författaren var intressant 22,8 % 22,4 % 22,5 % 
Omslaget (bilden, färgerna) 14,3 % 12,8 % 13,1 % 
Titeln och/eller ämnet 28,6 % 25,6 % 26,3 % 
Formatet (storleken, tjockleken) 2,9 % 1,6 % 1,9 % 
Texten på baksidan 17,1 % 22,4 % 21,2 % 
Jag har bra erfarenhet sedan tidigare av 
exponeringen 

8,6 % 8,8 % 8,8 % 

Boken rekommenderades av personalen 5,7 % 5,6 % 5,6 % 
Annat  0,8 % 0,6 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 
Bastal  35 125 160 

 
Som tabell 3 visar kommer omslaget först på fjärde plats av de olika alternativen. Cirka 
13 procent av respondenterna tycker att det är viktigt. Däremot visar undersökningen att 
omslaget (bilden, färgerna) har en viss betydelse, även om det inte kan mäta sig med 
titeln/ämnet, författaren anses intressant eller texten på bokens baksida. Dess betydelse 
är viktig, men inte lika viktig som jag trodde den skulle vara. Däremot får vi en 
förståelse av att framsidan fyller en viktig funktion vid exponering, men att den i min 
undersökning får stå tillbaka för andra alternativ som användarna anser vara viktigare 
vid mötet med exponerad litteratur. Här går det att fundera på i vilken mån 
respondenterna vill ge en ”bättre” bild av sina motiv vid val av litteratur. Det ska 
tilläggas att det inte finns möjlighet för respondenterna att påverka vilket svarsalternativ 
som de anser vara viktigast dvs. första plats osv.  
 
Att respondenterna svarar att titeln och/eller ämnet är det som främst gör att de lånar en 
bok från exponeringen, kan kanske förklaras av att svarsalternativet har ett brett 
innehåll. Är man exempelvis ute efter en deckare (vilken som helst), placeras man i 
alternativet ämne. Orsaken till varför författaren anses intressant kan bero på att många 
väljer välkända författare. Kanske läser man flera böcker av en viss författare. En viss 
författare kan ha kommit med en ny bok som exponeras, något som användaren därför 
finner intresseväckande.  
 
Undersökningen visar också att respondenterna upplever att exponering ger dem något, 
som exempelvis förslag på nya böcker och författare, gör det lättare att finna och välja 
böcker (Se tabell 4). Respondenterna anser i enkätundersökningen att viktigast är att 
exponeringen ger nya intressanta förslag på böcker (32 procent, 55 stycken). Därefter 
anser de att exponeringen gör det lättare att välja böcker (24 procent, 41 stycken). Mer 
än hälften av alla respondenter svarade att dessa två påståenden är viktiga. Ungefär 15 
procent (27 stycken) anser att exponeringen ger förslag på aktuella författare, och gör 
att böckerna syns väl. Nästan 13 procent (22 stycken) menar att exponeringen gör 
böckerna lättillgängliga. Inte heller i denna enkätfråga fanns det möjlighet för 
respondenterna att påverka vilket svarsalternativ som de anser vara viktigast, dvs. första 
plats osv. Intressant i detta sammanhang är att ingen tycker att exponeringen gör det 
svårare att finna böckerna. Tanken med det alternativet var att om man letar efter en viss 
författare och inte kan finna den eftersom den står exponerad, kan man uppleva det som 
att böckerna blir svårare att finna. Också tabell 4 visar bastalen antalet svar av män, 
kvinnor, respektive alla. 17 män, 55 kvinnor, totalt 72 respondenter svarade på den här 
frågan. Svarsfrekvensen på fråga 6 var 91,1 procent. 
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          Tabell 4 Indikationer på vad exponering leder till (fråga 6) 
 

 Män Kvinnor Alla 
Gör det lättare att välja böcker 16,7 %  25,8 % 23,6 % 

Gör det svårare att hitta vissa böcker    

Ger nya intressanta förslag på böcker 33,3 % 31,1 % 31,6 % 

Ger färre böcker att välja ur  1,5 % 1,2 % 

Ger förslag på aktuella författare 16,7 % 15,1 % 15,5 % 

Gör böcker lättillgängliga 9,5 % 13,6 % 12,6 % 

Gör att böckerna syns väl 23,8 % 12,9 % 15,5 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 
Bastal 42 132 174 

 
I Kinnell & Shepherds resultat framgår att 79 procent ansåg att exponering uppmuntrar 
användare att låna nya författare (1998, s.94). I min undersökning är dock procentsatsen 
annorlunda (ca.32 %, 55 stycken), vilket skulle kunna bero på frågans utformning eller 
de svarsalternativ som fanns att välja mellan. Här kan respondenterna ange maximalt tre 
svarsalternativ. Ser man på svarsalternativen för sig, svarar cirka 76 procent av 
respondenterna (55 respondenter av total 72) att exponering ger nya intressanta förslag 
på böcker. Ett resultat som då hamnar närmare Kinnell & Shepherds procentsats.  
 
De kommentarer som några respondenter skriver i undersökningen visar vilken 
betydelse de upplever exponeringen har för att de ska finna litteratur de annars kanske 
inte skulle låna. Detta understryker också siffrorna i tabell 4 där exponeringen ger nya 
intressanta förslag på böcker får högst procentandel. I kommentarerna reflekterar några 
respondenter över deras förhållande till exponeringen. Det ska tilläggas att dessa 
kommentarer inte var så många.  
 
”Jag kanske lånar en bok som verkar intressant jag kanske annars inte skulle lånat” är 
en sådan reflektion som visar på hur användaren upplever vad exponeringen kan ge.  
 
”Det bästa är att man kan få upp ögonen för böcker man inte letar efter i vanliga fall 
och därför går miste om”  
 
”Det är bra när man inte vet vad man vill läsa. Man läser böcker som jag inte hade 
hittat eller valt själv.”[sic!] 
 
Dessa kommentarer som några respondenter uttrycker ger viktig information om hur de 
upplever och uppfattar exponeringen. Dessa reaktioner på bibliotekens exponering är 
också något positivt då det är ett av målen med tillvägagångssättet. 
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          Diagram 3 
 

 
 
Av siffrorna i diagram 3 kan vi se att exponering uppfattas som en hjälp i val av böcker 
man kan låna. Dock anser 25 % (18 stycken) av respondenterna att de instämmer i 
ganska låg grad.  
Att 25 % upplever exponeringen hjälper i låg grad vid val av böcker kan kanske 
förklaras med att många kanske vet vad de vill låna redan innan de kommer till 
biblioteket. De kan exempelvis läsa böcker av en viss författare och kanske vill läsa mer 
från den författaren. En annan förklaring skulle kunna vara att de upplever det svårt att 
välja bland alla de böcker som exponeras.  
 
Intressant i de här enkätsvaren är att respondenter som ibland eller sällan lånar 
exponerad litteratur oftare har en tendens att instämma i ganska låg grad huruvida 
exponeringen hjälper i valet av böcker. Respondenter som instämmer i mycket hög grad 
lånar nästan uteslutande ofta exponerad litteratur. Svarsfrekvensen på fråga 7 var 91,1 
procent.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antal 

Fråga 7: När jag möter exponerad litteratur hjälper det
               mig i mina val av böcker
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         Diagram 4 
 

 
 
Respondenterna instämmer i stort angående påståendet att personalen medvetet väljer 
vilka böcker som ska exponeras. En respondent instämmer inte alls. Detta ger signaler 
om att många är positiva till bibliotekariernas arbete med exponeringen och ger också 
sitt förtroende till vilka böcker som exponeras. Det kan dessutom visa på tendenser att 
många upplever exponeringens utbud som bra, tillfredsställande och tilltalande för 
användaren. Respondenterna verkar också förstå att bibliotekarierna har en strategi i sitt 
arbete med exponering. I egna observationer går det att se att bibliotekens personal 
aktivt försöker exponera nyare litteratur, eller litteratur inom ett visst ämne. Deras 
arbete och dess framgång kan återspegla sig i hur användarna uppfattar och bedömer 
detta. Svarsfrekvensen på fråga 8 var 89,9 procent.   
    
        Diagram 5 
 

 
 
I diagram 5 är en stor del av respondenterna positiva. Sammanlagt 93 % (64 stycken) 
instämmer i mycket eller ganska hög grad att exponering väcker läslust. När de står 

 
Antal 

Fråga 8: Personalen väljer medvetet ut böcker som ska exponeras
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Antal 

Fråga 9: Exponeringen väcker läslust
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framför en bok som exponeras, som de inte läst tidigare och som verkar 
intresseväckande, kan det väcka läslust hos användarna. Man kanske vill veta vad boken 
kan förmedla. Det är främst respondenter som lånar exponerad litteratur ibland och 
sällan som instämmer i ganska låg grad. Det vore intressant att i ytterligare studier 
försöka ta reda på vad det är i det här mötet med exponering som gör att läslust väcks. I 
det här sammanhanget går det att se närmare på forskning inom detaljhandeln, vilka har 
kommit längre inom just det här området. Svarsfrekvensen i fråga 9 var 87,3 procent. 
 
        Diagram 6 
 

 
 
Överlag är respondenterna mycket positiva till exponeringens placeringar och 
bibliotekens helhetsmiljö. Endast ett fåtal anser att det stör omgivningen på biblioteken.   
Detta är ju inte överraskande, då många visar sig låna exponerade böcker, vilket kan ha 
en effekt i sig. Det kan också påverkas av deras redan tidigare positiva inställning till 
exponering. Främst är det åter låntagare som ibland och sällan lånar exponerad litteratur 
som ger avvikande svar. Detta visar att exponeringshyllor av olika slag ofta är 
utformade för att försöka smälta in i bibliotekets miljö och lyfta fram böckerna. Här kan 
tilläggas att respondenterna på bibliotek 1 i något större utsträckning tycker att 
exponering stör bibliotekets miljö än respondenter på bibliotek 2. Detta skulle kunna 
bero på att bibliotek 1 främst använder sig av så kallade ”snurror”, medan bibliotek 2 
till största del exponerar på hyllgavlarna. De så kallade ”snurrorna” tar en del plats av 
bibliotekets golvyta och är främst effektiva eftersom de går att möblera om för att 
placeras i områden där många användare rör sig. Kanske uttrycker dessa respondenter 
missnöjda åsikter om bibliotekens miljö allmänt. Svarsfrekvensen på fråga 10 var 89,9 
procent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antal 

Fråga 10: Exponeringen stör bibliotekets miljö
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           Diagram 7 
 

 
 
Beträffande exponering i de vanliga hyllorna, upplever respondenterna detta fenomen 
som positivt och de uppmärksammar exponeringen även där (diagram 7). Endast en 
respondent instämmer inte alls. Av detta kan man tänka sig att respondenterna upplever 
de vanliga hyllorna lättare att ta till sig och överblicka då det förekommer viss 
exponering där. Det blir luftigare när böcker framträder ur massan.  
 
Något som blir synligt i analysen av enkätfrågan, är att respondenterna på bibliotek 1 
tenderar att här instämma i högre grad än respondenter på bibliotek 2. Det som är 
orsaken till detta resultat, kan vara att bibliotek 1 har använt sig av en strängare 
gallringsstrategi. Detta har resulterat i hyllor med mer utrymme att exponera i och blir 
på så sätt tydligare för användarna. Bibliotek 2 hade vid undersökningstillfället inte lika 
sträng strategi som bibliotek 1, något som de kom att tillämpa sex månader efter 
undersökningen.  
 
Likt tidigare är respondenter som lånar exponerad litteratur ibland eller sällan benägna 
att instämma i lägre grad. Dock i den här frågan, finner även de i stor utsträckning att de 
vanliga hyllorna blir trevligare. Det kanske egentligen inte är något konstigt, eftersom 
de ofta söker i de vanliga hyllorna. Svarsfrekvensen på fråga 11 var 87,3 procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antal 

Fråga 11: Exponeringen gör de vanliga hyllorna trevligare
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         Diagram 8 
 

 
 
Överlag är respondenterna positiva i sin generella upplevelse av exponering, och kan 
tänka sig att biblioteken exponerar mer litteratur på biblioteken. Kanske är det 
detaljhandelns utbredda exponering av varor som fått en sådan effekt. Man får som 
användare ett urval att ta ställning till och som är lättare att överblicka. Dock finns här 
fler än tidigare som instämmer i lägre grad. Också här är det främst respondenter som 
lånar exponerad litteratur ibland och sällan som instämmer i ganska låg grad. De som är 
positiva till mer exponering kanske är respondenter som gillar att ströva omkring och 
inte tittar efter någon specifik bok. De som inte är lika positiva kanske upplever den 
nuvarande exponeringen, som tillräcklig att överblicka. Får man för många intryck kan 
detta också göra det svårare vid val av böcker. Svarsfrekvensen på fråga 12 var 86,1 
procent. 
 
Generellt går det att se i undersökningen att respondenter som lånar exponerad litteratur 
ofta också har en tendens att uppleva exponering mer positivt. Dessutom har låntagare 
som svarade ibland och sällan en tendens att vara mer avvaktande och inte lika positiva. 
 
Vad är det som gör att användare väljer att inte låna böcker som exponeras? 
 
På grund av olika omständigheter har flera respondenter (22 stycken) missuppfattat 
enkätfråga 4 och valt att besvara den. Jag hade först tänkt ta reda på vad det beror på att 
användare aldrig lånar exponerade böcker i den enkätfrågan. Men eftersom 
undersökningen visar att endast 1 respondent av 80 aldrig lånar exponerad litteratur, och 
att flera respondenter som svarade Ja på fråga 3, om det händer att de lånar exponerad 
litteratur, också besvarade fråga 4 (se bilaga 1) vilken främst var tänkt för dem som 
aldrig lånar exponerad litteratur, fick jag ändå ett litet underlag att försöka besvara en av 
mina frågeställningar.  
 
Trots att jag inte gör anspråk på att ha ett säkerställt underlag för mina påstående vill jag 
ändå lägga fram dem. Flertalet av de respondenterna som besvarade fråga 4 anser att 
orsaken till att de inte lånar böcker som exponeras är att de böcker de letar efter finns på 
annan plats och att de inte finner några intressanta titlar. Dessa resultat grundar sig på 

 
Antal 

Fråga 12: Exponering är något jag skulle vilja se mer av 
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missuppfattningar i vilken fråga som skulle fyllas i hos respondenterna och är därför 
inte generaliserbara eller tillförlitliga. Däremot ger det indikationer vad det beror på att 
respondenterna inte lånar böcker som exponeras.  
 
Det måste också tas i beaktande att några enkäter delades ut av personalen, vilket kan ha 
påverkat svarsfrekvensen på enkätfrågorna. Dessutom är det svårt att säga vilken effekt 
skolornas sportlov har fått på respondenternas åldersfördelning. Detta är något som i sin 
tur påverkar reliabiliteten.   
 
Det går inte att genom undersökningen dra några slutsatser som styrker att exponering 
ökar den totala cirkulationen, vilket heller inte är mitt syfte med uppsatsen. Däremot ser 
vi att exponering av litteratur når ut till en stor del av de biblioteksanvändare som 
utnyttjar den litterära resursen. Av dessa nyttjar majoriteten någon gång exponeringen 
vid val av litteratur.  
 
Svarsfrekvensen på fråga 5 till 12 är mellan 86 % och 91 %. Detta gör att resultatet 
skulle kunna se något annorlunda ut om svarsfrekvensen hade varit högre på dessa 
frågor. Däremot tror jag att det inte hade skiljt sig så mycket från de resultat som 
undersökningen visar. Det går att fundera på vad det är i enkätundersökningen som gör 
att vissa respondenter inte svarat på hela enkäten. Delvis kan respondenten omedvetet 
ha missat en sida, men kan också valt att hoppa över vissa frågor då de upplevt dessa 
svåra att besvara eller i brist av tid. Främst är det låntagare som lånar exponerad 
litteratur ibland, samt befinner sig i ålderskategorin 56 år och äldre som inte svarar på 
vissa frågor. Fråga 9 till 12 är de frågor som några inte svarar på. Det kan bero på att 
respondenterna har svårt att ta ställning till de påståenden som finns där. Kanske har 
också några respondenter upplevt enkäten svår att följa.  
 
Biblioteken väljer att använda sig av exponering för att öka utlåningen av litteratur. 
Biblioteksanvändarna möter detta förfarande i allt större utsträckning både i vanlig 
handel och på bibliotek. Visst finns det andra medier och resurser som biblioteket 
erbjuder som användarna skulle kunna ha behov av, men i den här uppsatsen inriktar jag 
mig på böcker som behov. Biblioteket som har stora samlingar väljer att exponerar 
böcker som de finner aktuella, eller som de tror kan attrahera användarna på andra sätt.  
 
Utifrån genomförda enkätundersökning och dess resultat, går det att se att användarnas 
nyttjande av exponerad litteratur och exponering som fenomen har stor betydelse. Då 
användarna kommer till biblioteket vill de fylla ett behov, vilket är att finna något som 
de kan läsa. Kotler och Armstrong anser att då man skapar värde för konsumenten så 
genererar detta i sin tur värde tillbaka då konsumenten kanske blir en återkommande 
kund (Kotler & Armstrong 2006, s.5). Läsandet skapar på så sätt värde för användarna. 
Dock hjälper det inte med att finna vilken bok som helst. Det kan vara att de söker efter 
en viss genre, titel eller en viss författare. Ibland har de inte ett uttalat behov, utan ögnar 
igenom samlingarna för att finna något intressant att läsa. Hur än behovet ser ut kan 
oftast biblioteket tillgodose det.  
 
Även om exponering till viss del är en typ av envägskommunikation, blir användarnas 
reaktion på den avgörande för att möjliggöra tvåvägskommunikation. Det återspeglas i 
huruvida användarna finner sitt behov tillgodosett, och visar sig ifall de återvänder till 
biblioteket och exponeringen i framtiden. Det kan också visa sig genom deras missnöje 
eller tillfredsställelse när det gäller böcker som exponeras. Om en 



 35

tvåvägskommunikation har fyllt sitt syfte, kommer användaren och biblioteket att ha 
stärkt sin relation. 
   
Några användare ger i enkätundersökningen indirekt uttryck för hur deras behov blir 
tillgodosett. De har dock ingen tanke om vad som kan tillgodose detta behov, och har 
inte heller specificerat vad de vill läsa. Vid mötet med exponerad litteratur finner de 
sådant de inte visste fanns, eller de i vanliga fall inte skulle valt att låna. De får därför 
upp ögonen för något nytt samtidigt som deras behov blir tillgodosett. 
 
Kotler & Armstrong menar, att användarna ser utifrån att de erhåller en problemlösning 
eller även kallat Kundlösning, Kundkostnad, Komfort och Kommunikation. Det går se i 
enkätundersökningen att respondenterna poängterar komfort till stor del. Tillgänglighet 
och att det gör det lättare att välja böcker, vilket kan kopplas till komfort. Användarna 
finner först och främst att exponering ger förslag på nya intressanta böcker, vilket skulle 
kunna påstås vara en kundlösning. Detta visar på användarnas största behov i deras 
nyttjande av exponering, men ger samtidigt också biblioteken viktig information i hur 
deras exponeringsarbete kan utformas.  
 
När biblioteket och användarna kommunicerar på det här sättet skapas värde för båda 
parter. Biblioteket lånar ut litteratur och tillgodoser samtidigt användarnas behov, vilket 
är viktigt att göra. Användarna får en lösning på sina problem till en rimlig kostnad, på 
ett komfortabelt sätt. Biblioteket får tillbaka värde i och med att användarna blir nöjda 
och återkommer för att låna eller använda biblioteket. 
 
Det går på ett enkelt sätt att applicera både placering och påverkan kopplat till 
exponering. Om påverkan i praktiken översätts med: sättet på vilket exponering 
genomförs, så är placering: själva platsen där exponeringen realiseras. Själva servicen 
(produkt) som biblioteken tillhandahåller sker genom att de plocka ut en del av 
samlingen för att underlätta för användarna. Användarna behöver därför inte söka i hela 
samlingen och kan på så sätt undvika informationsöverflöd. Genom att välja vad man 
vill ge tyngd åt, kan biblioteket få fram en lyckad kombination i marknadsföringsmixen. 
Utifrån Kotlers & Armstrongs marknadsföringsmix hamnar tyngden på påverkan och 
placering i ett exponeringsperspektiv. Produkten (boken) är det centrala för användarna, 
och priset av mindre betydelse. Pris är mer förknippat med användarna och vägs in av 
dem i deras beslut om ett biblioteksbesök.  
 
Jag skulle vilja beskriva exponering som en del eller ett steg, kanske till och med en 
strategi i bibliotekens marknadsföring. Det finns givetvis andra sätt att marknadsföra. 
Bland annat finns det boklistor, författarbesök, och andra typer av förmedlingsarbeten 
som biblioteken använder sig av för att nå användarnas uppmärksamhet (Baker & 
Wallace 2002, s.277; Kinnell & Shepherd 1998, s.83). Dessa andra förmedlingssätt 
underlättar kanske inte alltid för exponeringen att nå ut, men ibland behöver vi se till 
helheten av vad biblioteket vill, och det arbete personal lägger ner för att på olika sätt 
förmedla litteratur till användarna. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att undersökningens respondenter upplever 
exponering som ett uttryckssätt för biblioteken att vilja nå sina användare. Det går att se 
att exponering ökar användarnas möjlighet att nå och finna det de söker efter i och med 
att exponeringen ökar tillgänglighet och synliggör böcker. Trots dess betydelse är detta 
inte det respondenterna främst anser vara exponeringens viktigaste uppgift. Flera 



 36

respondenter upplever att omslaget visst är viktigt, men författaren, titel/ämnet och 
baksidestexten är genomgående i undersökningen mer viktig. Respondenterna upplever 
inte exponeringen som att den minskar urvalet eller försvårar att finna böcker. Även om 
undersökningen inte kan bekräfta eller dementera tidigare forsknings dilemma med om 
exponering ökar den totala utlåningen eller inte, går det ändå säga att det har betydelse 
för bibliotekens möjlighet att underlätta för användarna att finna det de söker. 
Användarnas behov av att läsa tillgodoses av att biblioteken på olika sätt kan nå 
användarna. Användarna och biblioteken utbyter värde med varandra, något som båda 
parter har nytta utav. Användarna finner något läsbart, och biblioteken får 
återkommande användare.  
  
Respondenterna upplever bibliotekens marknadsföring i form av exponering, som att 
det till största delen finns en tanke bakom. Således går det att se att både ”traditionell” 
marknadsföring där man vill lyfta fram sina resurser används, men också bibliotekens 
önskan/strävan att kunna tillgodose användarnas behov. Det hjälper inte bara att ställa 
upp vilka böcker som helst i exponeringen, utan behöver finnas en tanke bakom, 
exempelvis att exponera nyare litteratur eller författare som är aktuella på andra sätt. 
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6 Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Efter genomförd undersökning och analys, kan jag fastställa att användarna upplever 
eller uppfattar exponering av litteratur som ett verktyg där man främst kan finna nya 
intressanta böcker. Det är något som exempelvis Wikströms undersökning också 
kommer fram till (Wikström 1999, s.39). Bibliotekens urval av litteratur som exponeras 
gör det lättare för användarna att välja. Böcker lyfts ut ur samlingarna och får samtidigt 
lite extra utrymme att synas. Orsakerna till varför användarna väljer boken är främst att 
de finner titeln och/eller ämnet intressant, därefter om det är en intressant författare, och 
genom att läsa texten på baksidan. Detta visar att användarna i min undersökning ger 
uttryck för att uppleva och uppfatta exponeringen de ställs inför som något positivt.  
 
Överlag är exponeringen något som de tar hjälp av vid sitt biblioteksbesök. De som har 
behov av att på ett enkelt sätt finna nya författare eller böcker, finner dessa behov 
tillgodosedda. Det ger inte bara nya förslag på böcker, utan ger mycket mer än så. Det 
skapar en positiv uppfattning av biblioteken, hur omgivningen ser ut, hur personalens 
exponeringsarbete uppfattas, och ger lust att vilja läsa. Jag vill ju inte bara att 
användarna ska besöka biblioteken, utan också att de lånar och finner det de lånar som 
givande, eller upptäcker böckerna på plats och på så sätt tillfredställer ett behov. 
Kortfattat kan sägas att orsaken till vad det är som gör att användarna lånar böcker som 
exponeras, är att det ger nya tips på sådant de kan tänkas vilja läsa eller inte har läst 
tidigare. Detta är också något som framkommer i de kommentarer som några 
respondenter skrivit i enkätundersökningen.  
 
Exponeringen kan göra att det blir lättare för användarna att välja från vilka böcker som 
finns att läsa. Detta visar att exponering har en viktig betydelse i användarnas val av 
böcker. Frederiksen & Gustavsson för fram resonemang om att exponering i stor 
utsträckning påverkar användarna att låna böcker som exponeras (Fredriksen & 
Gustavsson 2007, s.49ff.). Detta är också något som går att se i min undersökning i och 
med den höga procentsats som lånar exponerade böcker vid något tillfälle. Cirka 90 
procent av alla respondenter i min undersökning lånar ibland eller ofta böcker som 
exponeras. Här kan diskuteras huruvida resultatet hade sett annorlunda ut om 
undersökningen gjorts på ett större bibliotek. Har användare en annan syn på 
exponering där? Troligtvis hade exponeringen i en större lokal haft en annan påverkan 
och effekt på upplevelsen av mötet med exponering. Då hade det säkerligen sett 
annorlunda ut procentuellt i hur många som lånar dessa böcker. I min undersökning går 
det se att respondenter som svarat att de lånar böcker ibland eller sällan tenderar att 
överlag instämma i lägre grad på påståendena, än de som lånar exponerad litteratur ofta. 
Detta kan tyda på att de som lånar exponerad litteratur ofta, upplever exponering som 
mer positiv än de som lånar ibland eller sällan. Kanske har de ett större utbyte och 
behov av exponeringen i sitt lånande.  
 
Bibliotekens aktiva strävan att försöka förmedla sina resurser kanske tydligast gör sig 
påmind av den exponeringen av litteratur vi möter. Dess funktion är enkel och tar inte så 
mycket tid i anspråk för biblioteken. Det är ett enkelt sätt för biblioteken att föra fram 
litteratur de vill användarna ska finna. Vad vi sett i kapitlet Tidigare forskning, har 
exponering en viktig påverkan på cirkulationen och utlåningen av litteratur. Även om 
det är angeläget att se på exponeringen som viktig i sig, visar sig detta inte vara något 
som endast står för sig själv. Interaktionen mellan exponering och användare är ett 
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viktigt område som bör belysas och fortsätta forskas om. Bibliotekens avsikt att vilja 
göra sin verksamhet mer lättillgänglig kan gå att finna i detta samspel.  
 
Även om exponering av litteratur fungerar som ett viktigt verktyg för biblioteken att 
tillgängliggöra och nå sina användare med rätt bok till rätt låntagare, finns det andra 
aspekter att ta i beaktande. En biblioteksbesökare som är ovan eller besöker biblioteket 
för första gången, undviker genom att möta exponerad litteratur, många kanske 
avskräckande delar som bibliotekets samling kan utgöra. Istället möter användaren 
böcker som är lätta att överblicka och fysiskt greppa tag i. Redan där kan biblioteken 
undvika att skrämma iväg potentiella låntagare.  
 
Nu är det inte så enkelt som att exponering är lösningen på bibliotekens låntagarsiffror 
eller för att få nya användare. Vi kan ju även se att exponering även har betydelse för 
redan inbitna användare. Dessa använder i hög grad exponeringen för att finna nya 
infallsvinklar i sitt läsande. Biblioteken har alltså både inbitna användare och potentiella 
nya användare att ta hänsyn till vid sitt arbete med exponering av böcker. Detta gör att 
exponering måste tilltala en bred användargrupp.  
 
Kanske exponering främst tilltalar användare som föredrar att ögna igenom bibliotekens 
samlingar. Enligt Goldhor är det cirka 34 procent som föredrar att använda sig av detta 
tillvägagångssätt vid sina val av litteratur (Goldhor 1972, 384ff.). Detta är dock inget 
jag i min undersökning kan säga något om. Däremot talar det för att detta beteende 
påverkar mer än vi vet.  
 
Eftersom enkätundersökningen inte är representativ är detta något som påverkar 
möjligheten att dra några generella slutsatser. Det hade varit intressant att se hur 
resultatet hade sett ut om intervjuer hade gjorts i stället för enkäter. Säkerligen hade det 
gått att få fram en mer djuplodande och eventuellt en annan bild av användarnas 
upplevelse av exponering än vad som gjorts med enkäter. Något som dock blir tydligt, 
är hur svårt det är att få uttömmande svar av enkätfrågor, samt möjligheten för 
respondenterna att snabbt kunna svara på frågorna utan att tröttna. Om jag hade haft mer 
tid eller skulle ha gjort något på annat sätt, vore intervjuer spännande att göra, då jag 
tror att det skulle kunna ge en djupare förståelse för fenomenet exponering. Eftersom 
den här uppsatsen tar upp en enkätundersökning som har genomförts på två mindre 
folkbibliotek, vore det intressant att i framtida forskning se hur användare uppfattar och 
upplever exponering. Förslagsvis vore intervjuer med respondenter angående 
exponering ett aktuellt förfaringssätt.  
 
Även då enkätundersökningen frågar efter om det händer att respondenterna lånar 
böcker som exponeras, kan man utläsa i vilken grad de finner exponering viktigt. Om de 
lånar ofta kan det visa på att de finner det betydelsefullt. Dessa frågor och svar i enkäten 
visar ju inte exakt på hur de uppfattar eller upplever exponeringen, men ger oss en 
riktning eller orientering om bakomliggande tendenser.  
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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka användares upplevelse och uppfattning av 
exponerad litteratur. Dessutom syftar uppsatsen till att också undersöka varför 
användare inte väljer att låna böcker från exponeringen. Mina frågeställningar i 
uppsatsen var följande: 
 

• Hur upplever och uppfattar användare den exponerade litteraturen? 
• Vad är det som gör att användare väljer att låna eller att inte låna böcker som 

exponeras? 
 
Redan historiskt sett har exponering visat fylla en viktig funktion. Närmare vår tid har 
det fått allt mer inflytande och viktig funktion. Detta är inte minst synligt i den 
kommersiella handeln, där exponering kan vara avgörande för om en vara blir såld eller 
inte. Då tidigare forskning främst är inriktad mot cirkulation och utlåningssiffror, finns 
ett behov att lyfta fram användarnas interaktion och möte med exponeringen på 
bibliotek.  
 
Jag har valt att genomföra en kvantitativ enkätundersökning med strukturerade 
enkätfrågor på två mindre folkbibliotek. Kotler & Armstrongs marknadsföringsmix 
samt deras behandlande av marknadsföring, ligger till grund för uppsatsens teoriansats. 
Antalet insamlade enkäter är 80 stycken. Urvalet har varit slumpmässigt med olika 
åldrar, kön, och har varit inriktat på användare som nyttjar bibliotekens litterära 
resurser. Åldersspannet i undersökningen har varit från 10 år och äldre. Bibliotekens 
barnavdelningar har inte inkluderats i undersökningen.    
 
Respondenternas svar kopplat till teoriavsnittet, ger förståelse för hur bibliotekens 
exponeringsarbete tillgodoser deras behov. Detta får bland annat sitt uttryck i några av 
de kommentarer som respondenterna ger i enkätundersökningen. Respondenterna 
upplever och uppfattar exponeringen som en funktion som ger nya intressanta förslag på 
böcker som de annars kanske inte skulle ha lånat. Vidare gör exponering det också 
lättare att välja böcker genom att de syns väl och är mer tillgängliga. Resultatet i 
enkätundersökningen visar på är att nästan alla i någon mån lånar exponerad litteratur. 
Flertalet av respondenterna lånar exponerad litteratur ibland, och många av dem lånar 
ofta.  
 
Främst är det titeln och/eller ämnet som är avgörande varför man väljer att låna en 
exponerad bok. Intresse för författaren, texten på baksidan är andra orsaker som kan 
vara avgörande varför de lånar den exponerade boken. Bokens framsida, bilden eller 
färgerna osv. har i undersökningen inte fått så framträdande betydelse som det kunde 
antagas ha. Vidare är respondenterna positiva i upplevelsen angående exponering, att 
det ger lust att vilja läsa, och ett trevligare intryck med exponerig i de vanliga hyllorna. 
Dessutom är de övervägande positiva till att biblioteken exponerar mer i framtiden. 
 
Respondenternas möte med exponerad litteratur ger i stort positiva svar huruvida det 
fyller en viktig funktion för bibliotekens arbete att nå sina användare. Respondenternas 
förmåga att då och då låna exponerad litteratur, tillsammans med deras upplevelse av 
fenomenet i sig, ger biblioteken vägledning i hur lyckat förfaringssättet egentligen är.  
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Bilaga 1 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Biblioteken exponerar böcker i exempelvis speciellt utplacerade hyllor/snurror, på 
bokhyllans gavel, i glasmontrar, men också med framsidan framåt i de vanliga hyllorna. 
Detta gör biblioteket för att rekommendera författare och lyfta fram aktuella böcker, 
eller för att belysa böcker inom ett visst tema osv. Jag skriver en uppsats vid högskolan i 
Borås om exponering och dina svar skulle vara mycket värdefulla. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och kan inte härledas till enskild person. Markera 
X i svarsalternativen som kommer nedanför.  
 

1.    Är Du  [   ] Man     
       eller  [   ] Kvinna  
 
2.    Vilken är din ålder?   
 
[   ] 10-25  
[   ] 26-40  
[   ] 41-55  

      [   ] 56-70 
      [   ] 71- äldre 
 

3.  Händer det att du lånar böcker som är exponerade? Kryssa för ett 
svarsalternativ. 

 
[   ] Ja, alltid 
[   ] Ja, ofta  
[   ] Ja, ibland  
[   ] Ja, men sällan  
[   ] Nej, aldrig  

 
Om du svarade Nej, aldrig på fråga 3 gå till fråga 4. Svarade du Ja gå till fråga 5. 
 

4. Om du inte lånar böcker från exponeringen, vad beror det på?   
      Kryssa för högst tre svarsalternativ som du anser vara de viktigaste. 

   
[   ] Det jag letar efter finns på annan plats 
[   ] Böckerna ser tråkiga ut (omslaget, färgerna) 
[   ] Författarna tilltalar mig inte 
[   ] Inga intressanta titlar 
[   ] Fel format (för tjocka/tunna, stora) 
[   ] Inget passande ämne för mig 
[   ] Tidigare dålig erfarenhet av exponerade böcker 
 
[   ] Annat___________________________________________________ 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
 

Om du har svarat på fråga 4 ska du inte besvara fler frågor, Tack för din medverkan! 
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5. Vad får dig att låna en bok därifrån? Kryssa för högst tre svarsalternativ som du 
anser vara de viktigaste. 

    
[   ]  Författaren var intressant 
[   ] Omslaget (bilden, färgerna) 
[   ] Titeln och/eller ämnet 
[   ] Formatet (storlek, tjocklek) 
[   ] Texten på baksidan 
[   ] Jag har bra erfarenhet sedan tidigare av exponeringen. 
[   ] Boken rekommenderades av personalen 
 
[   ] Annat___________________________________________________

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
 
 

6. Kryssa i de påstående som passar dig bäst. Kryssa för högst tre svarsalternativ 
som du anser vara de viktigaste. 

   
     Exponeringen… 

   
[   ] Gör det lättare att välja böcker  
[   ] Gör det svårare att hitta vissa böcker 
[   ] Ger nya intressanta förslag på böcker   
[   ] Ger färre böcker att välja ur 
[   ] Ger förslag på aktuella författare   
[   ] Gör böcker lättillgängliga  
[   ] Gör att böckerna syns väl 
 
[   ] Annat___________________________________________________ 

 ________________________________________________________
 ________________________________________________________ 
 
          
   Tag ställning till följande utsagor, kryssa för ett svarsalternativ vid varje utsaga.
  

7.   ”När jag möter exponerad litteratur hjälper det mig i mina val av böcker” 
 
[   ] Instämmer i mycket hög grad 
[   ] Instämmer i ganska hög grad 
[   ] Instämmer i ganska låg grad 

      [   ] Instämmer inte alls 
 
 
8.   ”Personalen väljer medvetet ut böcker som ska exponeras” 
 
[   ] Instämmer i mycket hög grad 
[   ] Instämmer i ganska hög grad 
[   ] Instämmer i ganska låg grad 

      [   ] Instämmer inte alls 



 44

 
9.     ”Exponeringen väcker läslust”  
 
[   ] Instämmer i mycket hög grad 
[   ] Instämmer i ganska hög grad 
[   ] Instämmer i ganska låg grad 

      [   ] Instämmer inte alls 
 
 
10.    ”Exponeringen stör bibliotekets miljö” 
 
[   ] Instämmer i mycket hög grad 
[   ] Instämmer i ganska hög grad 
[   ] Instämmer i ganska låg grad 

      [   ] Instämmer inte alls 
 
 
11.    ”Exponeringen gör de vanliga hyllorna trevligare” 

 
[   ] Instämmer i mycket hög grad 
[   ] Instämmer i ganska hög grad 
[   ] Instämmer i ganska låg grad 

      [   ] Instämmer inte alls 
 
 
12.    ”Exponering är något jag skulle vilja se mer av” 
  
[   ] Instämmer i mycket hög grad 
[   ] Instämmer i ganska hög grad 
[   ] Instämmer i ganska låg grad 

      [   ] Instämmer inte alls 
 
 
 
Har du ytterligare synpunkter eller kommentarer på exponeringen, så skriv dem gärna 
här. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tack för din medverkan! 
 
 


